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Slovo o rodnej
Moja rodná. Tak nazval slovenský básnik Ján
Kostra zbierku básní, v ktorej sa vyznáva z lásky
k rodnej zemi. Ja zúžim túto lásku na rodnú dedinu,
našu obec Nitriansku Blatnicu. Pekne to napísala
iná poetka Katka Hudecová – Chromá: „Hoci
som sa narodila na Ukrajine, Nitriansku Blatnicu
považujem za svoje rodisko, lebo tu som prežila
roky detstva a mladosti a sem som sa vracala i v čase
dospelosti...“
Uvedomujem si, že vzťah k rodnej obci sa vytvára
rokmi. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, čo
cítim, keď sa pozerám z Vŕškov na strechy domov
s dominantným kostolom. Ten obraz mojej rodnej
však zapĺňa celé vnútro a vytvára pocit pokoja
a istoty.
Žijeme dnes v dobe, ktorá je celkom iná, ako tá,
čo poznačila moje detstvo a mladosť. Pamätám
si prvé rádio ako zázrak, neskôr televíziu
a v súčasnosti počítače a všetko, čo s nimi súvisí. Ak
moje detstvo znamenalo poznávanie krás v chotári
našej obce – pasenie kôz, kráv s vrstovníkmi na
Zlomkrku, Zaborinou či v Kormánoch, prvé kroky
vystrašeného žiačika do školy, neskôr prvé mladé
lásky, teraz badám, že dnešné deti sú iné, majú iné
zábavy a možno i iné ľúbostné vzplanutia.
Verím však, že rovnaký je aj dnes, tak ako pred
desiatkami rokov, cit lásky k rodnej obci. Tento
vzťah nenarušia ani roky odlúčenia od svojej obce.
Spomínam si, ako som viezol z bratislavského letiska
svoju príbuznú, ktorá žila 40 rokov v cudzine – videl
som jej vzrušenie, keď sme prišli do Radošiny. Keď
sa auto vyhuplo k radošinskej kaplnke a objavila sa
naša dedina, skríkla: „Postoj!“ Zastal som s obavou,
čo sa stalo. Ona vystúpila z auta a pozerala na svoju
rodnú obec. Pozerala a slzy jej tiekli po lícach.
A ešte iný príbeh. Keď som dnes už nebohým
priateľom a blatnickým rodákom prichádzal do
obce či už od Topoľčian alebo od Piešťan, vždy pri
pohľade na našu dedinu povedal: „Je tam!“
Áno, naša rodná dedina s veľkolepou históriou,
modernou súčasnosťou a verme, že i peknou
budúcnosťou je tu. Pre nás i pre tých, čo ešte len
prídu.
T. Krahulský

Stretneme sa pri Jurkovi
Jurko. Takto dôverne a
milo oslovujú naši občania
miesto, ktorému tróni v lese
pod majestátnym Marhátom
rotunda sv. Juraja. Kostolík,
ktorý svojou históriou siaha
do veľkomoravského obdobia. Každá aprílová nedeľa
po kalendárnom Jurajovi je
zasvätená pútnikom, aby sa
z oboch strán Krahulských
vrchov stretli pri starobylej
rotunde.
Aj tento rok sa tu stretneme. Budeme spomínať
tých, ktorí už nikdy sem neprídu a vítať tých, ktorí na
toto posvätné miesto našich
staroslovenských predkov
prídu prvý a určite nie posledný raz.
Už v sobotu sa zaplní lúka
Púsť mladými ľuďmi, keďže
tu budú tradičné 22. skautské dni na počesť patróna

Svätojurajská púť 2012
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli na 13. neplánovanom zasadnutí dňa 26.
februára 2013. Prerokovali žiadosť spoločnosti
Západoslovenská distribučná , a.s., ktorá
požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena ako investor stavby „PE – Nitrianska Blatnica
– NNK, Pripojenie, Nájomné bytové domy
6 ks“, ktorého súčasťou sú elektroenergetické
zariadenia distribučnej sústavy vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných
stavieb súvisiacich a potrebných na prevádzku.
Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude spočívajúceho v práve
Západoslovenská distribučná, a.s. v. z. Západoslovenská energetika, a.s., mať vybudovanú
plánovanú stavbu na budúcich zaťažených
nehnuteľnostiach v súlade s právoplatným
stavebným povolením a mať právo vstupovať
na budúce zaťažené nehnuteľnosti peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude
uzatvorená za uvedených podmienok po zabudovaní elektroenergetických stavieb, najneskôr
do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zmluva
o zriadení vecných bremien bude uzatvorená

po dobu trvania plánovanej stavby. Poslanci
návrh
zmluvy schválili bez výhrad. Podrobnosná
ti sú zverejnené na internetovej stránke obce.
Prvou témou 14. plánovaného zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.
O
marca
2013, bol návrh záverečného účtu a rozm
boru
bo hospodárenia obce. Po rozprave poslanci
tento
bod schválili bez výhrad. Elektronická
te
verzia
je zverejnená na internetovej stránke
ve
obce.
ob
Poslanci prerokovali a schválili inventarizáciu
majetku obce k 31.12. 2012 a rámcový
riz
plán
pl práce OZ na rok 2013.
V ďalších bodoch prerokovali a schválili
Prevádzkový
poriadok zberného dvora a obecPr
nej
ne kompostárne BRO, stratégiu cestovného
ruchu
v okrese a akčný plán rozvoja cestovru
ného
né ruchu v okrese Topoľčany.
V rôznom najskôr starosta zoznámil OZ
s aktuálnymi rozpočtovými opatreniami pre
ZŠ s MŠ a predniesol návrh programu Dní
obce
ob Nitrianska Blatnica – Svätojurajské hody
2013.
Ďalej predniesol návrh na udelenie
20
Ceny
Ce obce ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici pri
príležitosti
osláv 50. výročia Základnej školy
pr
dňa
dň 10.05.2013. Podal informáciu o žiadosti
na poskytnutie dotácie z dotačného programu
MK
M SR a rozpočtovej rezervy predsedu vlády

SR.
SR Taktiež informoval OZ o zmluve o nájme
nebytových
priestorov – bankomat VÚB
ne
a predniesol návrh na honorovanie kronikárskej
sk činnosti obce. Na záver zoznámil poslancov
a prítomných občanov s priebehom
sla
pietneho
aktu kladenia venca pri Pamätníku
pi
padlých,
pri príležitosti 68. výročia oslobodepa
nia
ni obce a o udelení „Čestného uznania“ monografi
og i obce Nitrianska Blatnica v 7. ročníku
celoštátnej
súťaže „Slovenská kronika 2012“
ce
v kkategórii Monografia mesta, obce Národným
osvetovým
centrom MK SR. V rámci rôzneho
os
zástupca
starostu, M. Socha predniesol návrh
zá
Obecnej
rady na prerokovanie platu starostu
Ob
obce
ob po zverejnení výšky priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za rok 2012. Poslanci
v súlade s novelou zákona NR SR
sla
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
to
miest
prerokovali a schválili plat starostu obce
m
vo 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
né úradu v pracovných dňoch počas úradných
hodín.(OcÚ)
ho

Poľovníci bilancovali
ním Juraj Hollan, ktorý nastrieľal 254 bodov
ní
z 300 možných. 251 bodov nastrieľal druhý
Ing. Ivan Stískal a tretí s 248 bodmi skončil
In
Ján Roman. Majstrovstiev sa zúčastnilo 44
Já
súťažiacich strelcov.
sú
Na úseku poľovníckej kynológie sa
podieľali i na organizovaní dvoch celoslovenpo
ských podujatí v našom revíri. V dňoch 25.-26.
sk
augusta sa konali skúšky stavačov – Putovný
au
pohár KCHNKS a v dňoch 22.-23. septembra
po
už druhýkrát v priebehu 6 rokov organizovali
v poradí 16. ročník Memoriálu Kolomana
Slimáka, pod záštitou ministra pôdohosSl
podárstva SR.
po
Memoriálu sa zúčastnilo 19 stavačov so svojimi vodičmi zo Slovenska a Českej republiky.
jim
V parku začalo slávnostné otvorenie Memoriálu Kolomana Slimáka príhovormi starostu
riá
obce Michala Tomana, riaditeľa a hlavného
ob
rozhodcu memoriálu Vladimíra Šišku
ro
kancelárie Slovenského poľovníckeho
a riaditeľa
r
zväzu Imricha Šubu.
Otvorenie XVI. ročníka Memoriálu K. Slimáka v parku v Nitrianskej Blatnici
Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili i vzácni
hostia - poslanec NR SR
a predseda OR strany
SMER v Topoľčanoch
Pavol Goga, prednostka Obvodného úradu
v Topoľčanoch Žaneta
Páleníková a syn Kolomana Slimáka s rodinou.
Víťazom XVI. ročníka
Memoriálu Kolomana
Slimáka sa stal podľa
očakávaní so ziskom 476
bodov nemecký krátkosrstý stavač Daffy Čierny
bor s vodičom Rastislavom Macekom. Všetci

Poľovnícke
združenie
má v súčasnosti 50 aktívnych členov a 18
čakateľov na členstvo. Ich
záujmová činnosť úzko
súvisí s chovom, ochranou
a lovom poľovnej zveri v revíri,
poľovníckym strelectvom a poľovníckou
kynológiou, starostlivosťou a udržiavaním
životného prostredia zveri a upevňovaním
povedomia ochrany prírody.
Organizovali kultúrne podujatia aj pre
širokú verejnosť. Usporiadali 7. poľovnícky
ples a spoluprácu s obecnou samosprávou sa
snažili šíriť i ako spoluorganizátori svätojurajskej púte a brigádnickou činnosťou. Pripravili
tradičné majstrovstvá PZ na Pechotnej strelnici v Lipovníku. Víťaza v malokalibrovom
guľovom trojboji (streľba na terč s obrázkom
srnca, diviaka a líšky ) určil súčet čiastkových
výsledkov z jednotlivých strelieb a stal sa
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zúčastnení prejavili vysoké pozitívne hodzú
notenie nad výborne pripraveným revírom,
no
kvalitnými stravovacími podmienkami ale
kv
hlavne nad ochotnou celého organizačného
hl
tímu ľudí, ktorí zastrešovali plynulý priebeh
tím
tohtoročného memoriálu v Nitrianskej Blatto
nici.
ni
Členovia a čakatelia združenia odpracovali
v minulom roku 7171 brigádnických hodín
vrátane účasti na spoločných poľovačkách.
vr
V brigádnickej činnosti si najlepšie počínal
Juraj Hollan, ktorý odpracoval 246 brigádnickJu
ých hodín.
ýc
Plán odstrelu raticovej zveri bol splnený na
88% (jelenia zver 23 ks, srnčia 23 ks, diviačia
88
34 ks, muflonia 9 ks.) Pri odstrele v minulej
sezóne si najlepšie počínal Anton Fuksík, ktorý
se
ulovil 9 kusov raticovej zveri. Na záver rokoul
vania boli odovzdané pamätné listy a vecné
va
dary členom, ktorí v roku 2012 oslávili životné
da
jubileá a za lovcov zveri boli pasovaní členovia,
ju
ktorí ulovili svoj prvý druh raticovej zveri.
kt
MT

Monografia bodovala
Významné ocenenie dostala naša monografia
NITRIANSKA
BLATNICA.
V 7. ročníku celoštátnej súťaže Slovenská
kronika 2012 získala čestné uznanie Národného osvetového centra, ktoré prevzal v Slovenskom národnom múzeu PaeDr. D. Trsťan
v zastúpení autorského kolektívu. Treba
uviesť, že spomedzi monografií vydaných na
Slovensku bolo ocenených iba šesť.
(BN)

Máme obecný zberný dvor
Obec Nitrianska Blatnica dňom 31. 01. 2013 zrealizovala projekt výstavby zberného dvora a kompostárne
biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO),
v zmysle zákona o odpadoch. Toto dielo je spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci
operačného programu Životné prostredie. Prispeje
ku skvalitneniu životného prostredia obce rozšírením
separovaného zberu, biologicky rozložiteľného dopadu
a k zvýšeniu enviromentálneho povedomia obyvateľov
obce. Tým sa separácia odpadu v našej obci rozšíri
o ďalšie komodity.
Odpadom nazývame všetko, čo sa nám zdá nepotrebné a chceme to odstrániť. Čo je pre nás odpadom,
môže byť niekde inde hodnotným zdrojom (vstupnou
surovinou). Jeho opätovné využitie – recyklácia šetrí
prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje
znečistenie prostredia, v ktorom žijeme.
Na jedného obyvateľa SR pripadá asi 320 kg tuhého
komunálneho odpadu za rok. Navyše ku každému kilogramu domového odpadu treba prirátať ďalších 14 kg
priemyselného odpadu a 1 kg nebezpečného odpadu,
ktoré vznikli pri jeho výrobe.
ORGANICKÝ ODPAD - tvorí takmer polovicu komunálneho odpadu.
Zaraďujeme sem: zeleninové a ovocné zvyšky,
záhradný odpad, zeleň, zvyšky jedál...
Netriedený organický odpad zmiešaný s ostatnými
druhmi odpadu znečisťuje územie, hoci najvhodnejšie
ekologicky i ekonomicky by bolo organický odpad
kompostovať a premieňať ho na hnojivo.
Čo triedime?
- rastlinný odpad zo záhrad (konáre, listy, trávu),
kuchynské zvyšky
Čo netriedime?
- rastlinný odpad zmiešaný s inými materiálmi
Kam s rastlinným odpadom?
- rastlinný odpad kompostujte vo svojej záhrade
- uložte do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených počas jarného a jesenného čistenia obce
- odovzdajte na zbernom dvore, v prípade väčšieho
množstva priamo v obecnej kompostárni BRO
PAPIER
- tvorí asi 20% odpadu. Je možné ho v plnej miere
recyklovať, hlavne keď sa v súčasnosti s papierom vo
veľkej miere plytvá.
Čo triedime?
kancelársky papier, knihy a zošity, obalový papier,
kartónový papier, noviny a časopisy, farebné papierové
obaly
Čo netriedime?
tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov), papier s fóliovým povrchom, papier silne znečistený farbou a tukom
Kam s papierovým odpadom?
papierový odpad uložte do kontajnerov na papier
s modrým vekom v blízkosti vášho domu, odovzdajte na
zbernom dvore
SKLO
- tvorí asi desatinu vyhodeného odpadu. Len asi
1 z 20 fliaš v SR je dnes recyklovaná, hoci recyklácia je
pomerne jednoduchá.
Čo triedime?
biele aj farebné sklenené fľaše, poháre, sklo z okenných
tabúľ
Čo netriedime?
porcelán, drôtené sklo, ostatné súčasti fliaš (kovové a
plastové uzávery, zátky, zvyšky obsahu vo fľaši)
Kam s odpadovým sklom?
odpadové sklo uložte do zelených kontajnerov na sklo
v blízkosti vášho domu, odovzdajte na zbernom dvore
PLASTY
- tvoria hmotnosťou menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac.
To je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Sú vyrábané väčšinou
z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na
40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton. Biologicky rozklad plastov
v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko

de
desiatok rokov. Pri spaľovaní niektorých plastov unikajú
do ovzdušia škodlivé látky.
Čo triedime?
plastové fľaše rôznych farieb (od minerálok, koly
pla
a ppod.) vrátane ich uzáverov; plastové vrecká, tašky, vrecia, fólie; obaly z čistiacich a hygienických prostriedkov
cia
(aviváží, šampónov, sprchových gélov a pod.)
((av
Čo netriedime?
tvrdé plasty (plastové stoličky a pod.); polystyrén (ich
tvr
zber sa pripravuje)
zb
Kam s plastovým odpadom?
Ka
- plastový
p
odpad uložte do kontajnerov na plasty so
žlt
žltým vekom v blízkosti vášho domu
- v stanovený termín uložte vo vreciach k zbernej nádo
dobe v rámci každomesačného harmonogramu zberu
PE
PET fliaš
- odovzdajte
o
na zbernom dvore
Pla
Plastové fľaše pred vložením do kontajnera otvorte,
zo
zošliapnite a znovu zatvorte, aby sa zmenšil ich objem!
KO
KOVY
- tv
tvoria takmer 5 % komunálneho odpadu a sú vo väčšej
miere recyklované, aj vďaka finančnej náročnosti výroby
mi
a obmedzenosti
o
zdrojov. Ich výroba je energeticky veľmi
náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu.
ná
Čo triedime?
staré železo, plech; hliník, staré hliníkové konštrukcie;
sta
ostatné neželezné kovy; farebné kovy; alobal (vrchnáky
ost
z jjogurtov); plechovky z nápojov a konzervy
Kam s kovovým odpadom?
Ka
odovzdajte na zbernom dvore; odovzdajte v zberných
od
surovinách
su
TE
TEXTIL
- v odpade tvorí 4 %, ale ten môže byť často užitočný aj
iným spôsobom, napr. v charite.
iný
Kam s textilným odpadom?
Ka
odovzdajte na zbernom dvore alebo odovzdajte do mood
bilných kontajnerov pri hasičskej zbrojnici a zbernom
bil
dvore.
dv
NE
NEBEZPEČNÉ
ODPADY
- tvoria
tv približne len 1 %, ale ohrozujú kvalitu zdravia ľudí.
Patria sem rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej
Pa
forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia.
for
V dnešnej dobe už vieme recyklovať z nebezpečných odpadov akumulátory, žiarivky, výbojky a i.
ppa
Čo triedime?
batérie a akumulátory; motorový olej, prevodovkový
ba
olej; olejové látky; olejové filtre, absorbenty, filtračné
ole
materiály; staré farby, lepidlá, živice; lieky po záručnej
ma
dobe; fotografický papier, vývojky, ustaľovače; obaly, nádo
doby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami;
do
riedidlá, rozpúšťadlá; odpadové chemikálie, kyseliny,
rie
zásady; výbojky, ortuťové teplomery; zvyšky pesticídov
zás
a llátok na boj proti škodcom; žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; elektrické a elektronické spotrebiče; stavebhu
né materiály obsahujúce azbest (eternit a pod.)
Ka s nebezpečným odpadom z domácnosti?
Kam
Nebezpečné odpady z domácnosti odovzdajte celoročne
Ne
na zbernom dvore alebo 2-krát ročne, v rámci mobilného zberu nebezpečných látok.
né

• pri kúpe nového elektrospotrebiča môžete starý
ele
elektrospotrebič
odovzdať aj v predajni
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
OP
Čo triedime?
• opotrebované a poškodené pneumatiky z osobných
automobilov, bicyklov a motocyklov
au
Kam s opotrebovanými pneumatikami?
Ka
• opotrebované pneumatiky odovzdajte na zbernom
dvore
dv
• odovzdajte 2-krát ročne v rámci mobilného zberu
nebezpečných látok (podľa vydaného harmonogramu)
ne
OBJEMNÝ (NADROZMERNÝ) ODPAD
OB
Čo zbierame?
• nábytok;
n
elektrické a elektronické spotrebiče
Čo nezbierame?
• stavebnú
s
suť - tehly, dlažbu, (zberá sa zvlášť, pozri časť
„Drobný stavebný odpad“)
„D
• kkovové odpady (zberajú sa zvlášť, pozri časť „Kovový
odpad“)
od
• drobný
d
komunálny odpad (patrí do nádoby!)
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
DR
Čo zbierame?
• stavebné
s
odpady z domácností (tehly, panely, dlažby,
obkladačky a pod.), vznikajúce pri stavebných úpravách
ob
a udržiavacích
u
prácach, na ktoré nie je potrebné stavebné
po
povolenie ale len ohlásenie stavebných prác na stavebno
nom úrade a ktoré si občan realizuje svojpomocne.
Kam s drobným stavebným odpadom ?
Ka
• po
p splnení ohlásenia stavebných prác na stavebnom
úrade a následnom vydaní vyjadrenia stavebným úraúr
dom, drobný stavebný odpad uložte do veľkoobjemového
do
kontajnera pristaveného bezplatne.
ko
• odovzdajte
o
na zbernom dvore
Zb
Zberný
dvor
Obyvatelia Nitrianskej Blatnice môžu po predložení
Ob
občianskeho preukazu bezplatne odovzdať odpady
ob
v dňoch
d
po
pondelok
– piatok:
sobota:
so

Je potrebné odpady ukladať podľa pokynov správcu
zb
zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu
od
odporúčame odpad doviesť už vytriedený na zložky
(zv
(zvlášť plasty, papier, kovy, drevo, murivo...)
Ob
Obyvatelia Nitrianskej Blatnice môžu na zbernom dvore
od
odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad, objem
jemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad
zo zelene a 1m3 drobného stavebného odpadu ročne.
Na zbernom dvore správca zberného dvora pomôže so
sp
správnym umiestnením odpadu. Odovzdávaním odpa
padu prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí
ko
kontajnerov a ku krajšiemu vzhľadu obce.
V prípade otázok alebo pripomienok kontaktuje
pr
pracovníčky obecného úradu telefonicky na číslach:
03
038/53 99 112, 038/53 99 113, prípadne osobne.
Oc
OcÚ

ELEKTROODPAD
EL
Čo triedime?
• domáce elektrické spotrebiče chladničky, mrazničky, práčky, mikch
rovlnky, televízory, videá a pod.
rov
• domáce elektronické spotrebiče televízory, videá, počítače, tlačiarne,
tel
kopírky a pod.
ko
• eelektrické nástroje - vysávače, mixéry,
vŕtačky
vŕt
Kam s nepotrebným
Ka
elektroodpadom ?
ele
• nepotrebný elektroodpad odovzdajte
na zbernom dvore
• v stanovený termín uložte k zbernej
nádobe v rámci každomesačného harná
Areál zberného dvora
monogramu zberu objemného odpadu
mo
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8.30 - 16.00 hod.
8.30 - 12.00 hod.

Návrh názvov ulíc našej obce
Na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva a v súlade so VZN č. 6/2007
pripravujeme pomenovanie jednotlivých
ulíc pre zlepšenie orientácie záchranných
zložiek a návštevníkov obce. V snahe čo
najvýstižnejšie pomenovať jednotlivé ulice obce, obraciame sa na občanov so
žiadosťou, aby sa zapojili do diskusie k
navrhnutým názvom jednotlivých ulíc,
aby sa vyjadrili k navrhnutým názvom ulíc
alebo aby navrhli iné názvy ulíc.
Pripomienky, názory a návrhy posielajte do 31. mája 2013 prostredníctvom internetovej stránky obce alebo písomne
do podateľne obecného úradu. Vaše pripomienky a návrhy budú vyhodnotené
Komisiou obecného zastupiteľstva pre
školstvo, šport, mládež a kultúru doplnenou o zástupcov jednotlivých ulíc a budú
podkladom pre obecné zastupiteľstvo na
definitívne určenie názvov ulíc v našej
obci v polovici roka 2013.
Na záver žiadame, aby ste pri pripomienkovaní názvov ulíc vychádzali zo zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktorý v §
2b označovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev stanovuje:
(1) obec určuje a mení nariadaním názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
(2) v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných
verejných priestranstiev, má každá ulica
alebo iné verejné priestranstvo svoj názov
(3) názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev sa určujú s prihliadnutím

na históriu obce, na významné nežijúce
os
osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú
ná
názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, dupl
plicitné, urážajúce mravnosť, náboženské
al
alebo národnostné cítenie, jazykovo nesp
správne a názvy nepriliehavé vzhľadom
na históriu obce. Pod svoje pripomienky
sa podpíšte. Anonymné pripomienky sa
ne
nebudú akceptovať.
N
Návrh názvov ulíc
1. Štátna cesta II/499 Piešťany - Topoľčany
– ulica Hradská, ulica Hlavná
2. Štátna cesta III/499 Nitrianska BlatnicaLu
Lužany – ulica Cintorínska
3. Námestie obce - Námestie padlých
4. Miestna komunikácia 487/1od neb.
J. Hudečka po V. Dorocáka - Štompárka
5. MK - 485/31od I. Kubáňa po predajňu
Je
Jednoty – Nová ulica
6. MK - 1614 od Ing. J. Rybnikára po
bý
bývalý RD rod. Manasovej –
ul
ulica Pod príložkami
7. MK -1570 od D. Sulku po V. Octa –
ul
ulica Pod vŕškami
8. MK - 1787 od bane po kaplnku sv. Urba
bana – Vinohrady
9. MK - 1280 od kaplnky sv. Urbana po
no
nové bytovky – ulica Parková
10
10. MK - 1282 od Zberného dvora po kapl
plnku sv. Urbana – ulica Pod Urbánkom,
re
resp. Príložky
11
11. MK - 145 od M. Chromého po
F. Gašpara - Funcín
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12
12. MK - 139/1 od Fary po Zberný dvor
– Veľká strana
13
13. MK - 78/1 od nákupného strediska
Je
Jednoty po P. Grznára– Ulička
14
14. MK - 243/1 od námestia po park –
ul
ulica Marianská
15
15. MK - 231/1 od Železnej brány po
šk
školu – ulica Parková resp. Školská
16
16. MK - 1264/1 od horárne po les –
ul
ulica Svätojurajská, resp. K rotunde
17
17. MK - 242/1 od novej fary po bývalý
RD rod. Selešovej – ulica Na tehelni, resp.
Te
Tehelňa
18
18. MK - 270/1 od kultúrneho domu po
J. Turčana– ulica Na stočku, resp. Stoček
19
19. MK - 276/2 od D. Strihu po starú
šk
školu – ulica Na rybníku, resp. Rybník
20
20. MK - 998 od J. Vavrdu po J. Roseckéh
ého – ulica Novotného domy
21
21. MK - 940/3 a 795 od J. Pavloviča po
B. Čiernu – ulica Za cintorínom
22
22. MK - 793 od cintorína po J. Kolku –
ul
ulica Na frgáli, resp. Frgál
23
23. MK - 2/4, 408, 19 od námestia po št.
ce
cestu II/499– Malá strana
24
24. MK - 29/1, 576/1od M. Tomana po
R. Gulikovú– Funduše
25
25. MK - 625/1 od D. Kastelovičovej po
J. Mihu – ulica Nad lúčkami
26. MK - 577/14, 590/1 od J. Hudečka po
26
J. Semanovú – Okopávka
27. MK - 550, 591 od št. cesty II/499
27
(P. Turan) po J. Mihu – Na záhradách
(P

Rotunda sv. Juraja vydáva svedectvo

1 Detail umiestnenia najstaršieho okna
v podstreší pustovne

V našich novinách, ale predovšetkým
v monografii Nitrianska Blatnica a v odbornej tlači sa písalo a píše stále viac o význame lokality Jurko a jej priľahlého okolia.
Nebolo žiadnou náhodou, že toto miesto už veľa rokov je stredobodom pozornosti a každoročne v apríli sa tu koná veľké
stretnutie pútnikov z blízkeho i vzdialeného Ponitria a Považia. Bez chladu na
názory nemožno nespomenúť, že tu boli aj
také osobnosti našich novodobých dejín,
ako napr. Andrej Hlinka (40 00 účastníkov
púte) a prezident Slovenskej republiky
Dr. Jozef Tiso.
V tohtoročnom špeciálnom čísle
časopisu Historická revue uverejnil prof.
PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., ktorý
viedol archeologický výskum rotundy
a jej okolia, a akad. maliar Jozef Dorica,
vedúci reštaurátorského výskumu rotundy, zaujímavé poznatky. V krátkom
výťahu uverejňujeme v našich novinách
pohľady oboch významných vedcov na
nové poznatky o rotunde a jej okolí.
xxx
Ako píše prof. A. Ruttkay, výsledky archeologického a reštaurátorského výskumu delí časová medzera tridsiatich rokov,
no ich ciele sú totožné: podporiť pamiatkovú prezentáciu stavby ako najstaršej
stojacej rotundy v stredodunajskom priestore, cintorína a odkrytých sídliskových
celkov vo včasnom stredoveku.
Potvrdilo sa, že dnes zalesnené
východné svahy pohoria Považský Inovec
v našom okrese boli v dávnoveku súvisle
osídlené. Na ploche asi 11 km2 od
Radošiny po Bojnú v nadmorskej výške
30-550 m možno sledovať stopy dávnej
prítomnosti a výrobnej činnosti človeka.
Potvrdzujú to miestne názvy, archeológmi

objavené sídliská, cestné úvozy, zaniknuob
té polia – plužiny, ťažobné jamy a pingy
svedčiace o ťažbe surovinových zdrojov.
sv
V novom svetle sa vynorila otázka
pôvodu a funkcie kostola sv. Juraja. Pod
pô
vy
vyvýšeninou, na ktorej stojí kostolík, je
ro
rozsiahla lúka Púsť.
Vznikli rôzne dohady o vzniku kostolíka, ktoré boli zaznamenané v staršej
to
literatúre. Dokonca v Súpise pamiatok
lit
na Slovensku z roku 1969 na základe
vi
vizitačnej správy z roku 1559 bol kostolík
zaradený medzi renesančno-barokové
za
pamiatky. Iná verzia z r. 1903 hovorí, že
pa
kaplnku dal vraj postaviť pred 300 rokmi
ka
„m
„mních pochádzajúci z Francúzska“. Ten
vr
vraj založil aj školu pre deti z okolia. Zaujímavá je aj zmienka o tu žijúcom pusjím
tovníkovi.
to
Jasno do všetkého okolo rotundy sv.
Ju
Juraja i priľahlého územia pod ňou dali
systematický odkryv v rokoch 1976-1980,
sy
ktorý viedol prof. Ruttkay. Potvrdil sa
kt
starobylý pôvod stavby. Okolo rotundy
st
bolo odkrytých 126 hrobov, z ktorých
bo
vä
väčšina patrí do 11.-13. storočia súvisia s osadou na lúke Púsť. Išlo o počtom
obyvateľov neveľkú osadu popri potoku.
ob
Zaujímavé sú zvyšky dechtárskych jám.
Za
Na lúke Púsť sú stopy osídlenia
z neskorej doby kamennej (3 000 rokov
pr
pred n. l.) a potom výraznejšie osídlenie
v neskorej dobe bronzovej (1000-750 pred
n. l.), ktoré asi súvisí s hradiskom na vrchu Marhát. Zaujímavé sú dve sústavy
ch
palisádového opevnenia(9. - 10. storočie).
pa
M
Možno ich klasifikovať ako dvorce. Starší
dvorec mal rozlohu 9 000 m2 a mladší
dv
3 500 m2.
Osada pri Jurkovi zanikla v priebehu
13
13. storočia. Svedčí o tom koniec pochová
vávania pri rotunde. Príčina je neznáma.
Zo
Zostal iba kostolík – rotunda, ktorý po
všetkých zložitých peripetiách a rôznych
vš
úp
úpravách dnes stojí. Zachovala sa podstatná časť nadzákladového muriva a spolu
s kostolmi v Kostoľanoch pod Tríbečom
a v Kopčanoch ide o najstaršiu dodnes
stojacu architektúru na území Slovenska.
st
Ide však nateraz o jedinú stojacu stavbu
Id
z 9. storočia.
Na archeologický výskum prof. Ruttkaya nadväzuje, aj keď s odstupom troch
ka
de
desaťročí, reštaurátorský výskum rotundy
sv
sv. Juraja, ktorý vedie akad. maliar Jozef
Dorica.
D
Reštaurovanie sa začalo v roku 2010.
Pr
Prinieslo niekoľko zásadných nálezových
situácií, ktoré prispeli k spresneniu pozsit
na
nania o vzniku stavby. Ako hovorí akad.
maliar Dorica, reštaurovanie interiéru
m
rotundy prinieslo množstvo nálezov
ro
a zistení, ktoré prehĺbili poznanie o jej
renesančných úpravách, o prístavbe pusre
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tovne a barokovej prestavbe.
to
Najdôležitejších nálezom je objav
pôvodného okeného otvoru. Bol obpô
javený v juhozápadnej časti steny lode,
ja
približne v jej vertikálnom strede.
pr
N
Nespochybniteľne je pôvodných oknom
na
najstaršej stavebnej hmoty rotundy.
Z hľadiska princípov stavebnej typológie
nie je typom románskeho okna. A tento
ni
nález posunul vznik rotundy do prená
dr
drománskeho obdobia.
Nález spôsobu výstavy rotundy po jednotlivých vrstvách je dôležitých zistením
no
a dokladom primárneho zachovania celej
stavby bez akýchkoľvek mladších stavebst
ný
ných zásahov. Pôvodné múry lode sa zach
chovali do výšky od 560 do 590 cm, v uzávere apsidy do výšky 296 cm a na nároží
ve
lode a apsidy do výšku 403 cm.
lo
Ďalším významným nálezom z najst
staršieho predrománskeho obdobia sú
dva maľované konsekračné kríže. Jeden
dv
takmer úplne zachovalý kríž sa nachádza
ta
v severovýchodnej časti lode. Druhý, fragmentálne zachovaný konsekračný kríž, sa
m
na
nachádza približne v strede severnej steny
lo
lode. Kríže boli objavené pod vrstvami
veľmi tvrdých vápenných náterov, ktoré
ve
pochádzali ešte z prvej, najstaršej fázy exispo
tencie rotundy a namaľované sú priamo na
te
pr
prvej omietkovej vrstve.
Je dobré, že reštaurátorský výskum
rotundy bude pokračovať, pravda, treba
ro
zabezpečiť finančné prostriedky, aby sa
za
naša rotunda sv. Juraja stala pamätníkom
na
staroslovenskej histórie, keďže už teraz
st
pa
patrí medzi skvosty našich národných
kultúrnych pamiatok.
ku

Konsekračný kríž po reštaurovaní

OPRAVA FARSKÉHO KOSTOLA
počet žien. Veľmi si vážim ochotu a odvevlhkosti.
vlh
Okrem toho sa urobí drenáž po ob- po
denú prácu. Tak isto ďakujem všetkým, ktorí
vode
vo celého kostola, čím sa odvedie voda od de
múrov.
m
Nakoniec sa aplikujú sanačné omietky už finančne prispeli na opravu kostola.
Nakoniec v modlitbách zverme všetky
v interiéri. Tento postup prác bol navrhnutý
plánované práce do rúk Nebeského Otca, aby
po odbornej konzultácií s pánom Ing. Jozefom pl
Ba
nám žehnal v tomto diele a aby sme mohli
Bakom,
ktorý je členom Slovenskej komory ná
sta
s jeho pomocou obnoviť kostol, ktorý nech
stavebných
inžinierov.
slúži pre naše posväcovanie a na slávu Božiu.
Vďaka pravidelným zbierkam veriacich na slú
op
opravu
kostola, ako aj ich aktívnej pomoci pri
vy
ThLic. Peter Štálnik
vykonávaní
doterajších stavebných prác sme
správca farnosti
m
mohli
začať s touto náročnou rekonštrukciou.
Av
Avšak
predpokladané náklady sú také rozsia
siahle,
že ich nestačia pokryť finančné
m
možnosti
našej farnosti. Hlavné odbo práce budú z finančného hľadiska
borné
ná
nákladné:
chemická injektáž 15 000 €
a sanačné omietky 10 000 €. Z tohto
dô
dôvodu
si dovoľujem obrátiť sa na
ob
občanov
s prosbou o finančný dar na
ten účel – opravu farského kostola.
tento
Bu
Budeme
vďační za akúkoľvek sumu,
kt nám pomôže zrealizovať toto dielo.
ktorá
Vá dar môžete poslať na účet farnosti:
Váš
88
88732192/0200,
prípadne odovzdať osobne správcovi farnosti . Každú nedeľu je
slá
slávená
svätá omša za dobrodincov far- kostol Povýšenia Sv. kríža
no
nosti.
Chcem vyjadriť
úp
úprimnú
vďaku
vš
všetkým,
ktorí zatiaľ
po
pomohli
pri práca na kostole. Oscach
V termíne od 19. 7. do 27. 7. 4. deň: Po nočnom presune
lov ma veľká ochota
lovila
(8 dní) plánujeme uskutočniť far- (cca
(c 1000 km) ráno príchod do
a nadšenie miest– ubytovanie – oddych
skú púť, vrátane návštevy Lurdov. Lurdov
Lu
nych
ny ľudí, ktorí priTrasa: N. Blatnica – Miláno – Tu- a potom celodenný program
šli na vyhlásené
rín – Lurdy –La Salette – Ženeva v tomto obľúbenom pútnickom
br
brigády.
Na odstramieste.
Večera – nocľah.
– N. Blatnica
m
ňovanie
ňo
omietky priPredbežná cena púte je 315 €.
šlo takmer 30 mužov
5. deň: Po raňajkách odchod do
a následného upraareálu – celodenný
Zahŕňa: dopravu autobusom, 4x posvätného
po
tovania
tov
kostola sa
Večera. Po večeri účasť
ubytovanie (2x exercičné zaria program.
pr
zúčastnilo rovnaký
zú
denie a 2x hotel) s polpenziou na sviečkovej slávnosti. Nocľah.
aodborný i duchovný sprievod.
6. deň: Po raňajkách odchod do
posvätného
areálu stráviť zvyšné
Navrhovaný program:
po
bo programu. Neskoro popo1. deň: Odchod od farského ko- body
odchod smer La Salette –
lu
nezáujem futbalového klubu,
ne
stola vo večerných hodinách cca ludní
presun cca 800 km.
N
ktorý o školenie nemal záujem
kt
o 19.00hod. Nočný presun cez Nočný
i kkeď bolo bezplatné a vo veľmi
Rakúsko a Taliansko.
7. deň: Príchod do La Salette
vy
vyhovujúcom čase. Tréneri našich
futbalistov chcú od nich discifu
2. deň: V ranných hod. cca o 8.00 v dopoludňajších hodinách. Uby– krátky oddych – potom
to
plínu a dobré výsledky. Ale pri
pl
hod. príchod do Milána (cca 1100 tovanie
sv omša a voľný program v tomto
úr
úraze im nevedia poskytnúť ani
km). Ranná sv. omša v Milán- sv.
pr
vysokohorskom púttú najzákladnejšiu zdravotnícku
skom Dóme, potom nasleduje ob- prekrásnom
mieste. Večera – Nocľah.
ni
po
pomoc alebo ošetrenie úrazu,
hliadka Dómu a tiež historického nickom
kt
ktorých je na futbalovom ihrisku
centra. Popoludní odchod smer
dosť.
do
Colle don Bosco (cca 150 km). 8. deň: Po ranej sv. omši
V marci zorganizovali ďalšie
Ubytovanie – voľný program a raňajkách rozlúčka s týmto
miestom a odchod smer
m
dobrovoľné darcovstvo krvi. Na
do
(počas neho obhliadka rodiska milým
Švajčiarsko
(cca 250 km), kde si
Šv
tejto akcii sa zúčastnilo 39 dartej
Don Bosca) – večera – nocľah.
ob
obzrieme
krásu Božej prírody, ale
co
cov a tak patrí srdečná vďaka
tie modernú a úhľadnú Ženevu
všetkým, ktorým nie je ľahostajné
vš
3. deň: Ráno sv. omša v Colle don tiež
zdravie ostatných ľudí.
zd
Bosco, potom raňajky a odchod s jej pamätihodnosťami. Potom
Chcem sa veľmi pekne poďakovať
Ch
smer Turín (cca 40 km). V Turíne už nasleduje posledný nočný
cez Nemecko a Rakúsko,
pr
celému týmu zdravotníkov
ce
navštívime Don Boscove cen- presun
cc 1300 km
z Národnej transfúznej stanice
trum – múzeum a tiež historické cca
z Nitry a všetkým členkám ČK,
centrum mesta s možnosťou
kt
ktoré nezištne pomáhajú pri
návštevy a prehliadky diapo- 9. deň: príchod na Slovensko
hodinách.
r
takýchto pekných akciách.
ta
zitívových artefaktov Turínskeho v ranných
plátna. Na večer odchod smer
Záujemcovia
o púť sa môžu
Zá
Eva Bielená
Francúzsko. Nočný presun.
prihlásiť
na farskom úrade:
pr
predsedníčka MS SČK
03
038/539
42 88; 0908 429 211

Dominantou našej obce je bezpochyby
farský kostol Povýšenia sv. Kríža. Nachádza
sa na vyvýšenom mieste a tak právom máme
pocit akoby chránil naše domovy, nad ktorými sa týči jeho veža s krížom. Kostol je vždy
výnimočná stavba, odlišujúca sa od iných,
nielen rozmermi, ale predovšetkým svojím poslaním. Je to posvätné miesto, v ktorom prebýva živý Boh. Každý z nás je určitým spôsobom
spojený s našim kostolom. Mnohí sme boli
v ňom pokrstení alebo dávame krstiť svoje deti
či vnúčatá. Je to častokrát náš prvý kontakt s
kostolom, kde sa vo sviatosti krstu stávame
Božími deťmi. Neskôr sa môžeme tešiť s našimi
deťmi zo slávnosti Prvého svätého prijímania.
V čase dospievania zase zvykneme prijímať
sviatosť birmovania. Mladí ľudia, ktorí v sebe
objavujú vzájomnú lásku, ju prichádzajú do
kostola spečatiť vo sviatosti manželstva. Kostol
je aj miestom, kde sa lúčime s našimi drahými zosnulými alebo si na nich spomíname
s láskou pri zádušných sv. omšiach. Vidíme
teda, že počas celého nášho života od kolísky
až po hrob potrebujeme kostol. Je to Boží dom
a preto si zasluhuje našu úctu a pozornosť.
Malo by nám teda záležať na tom, aby bol kostol dôstojným miestom, kde by mohol prebývať
Boh svojou výnimočnou prítomnosťou.
Preto sa obraciam s prosbou o pomoc pri
realizácii projektu sanácie farského kostola
Povýšenia sv. Kríža. Kostol stavali od roku
1815 do roku 1820, kedy bol aj posvätený, čiže
o 7 rokov budeme sláviť dvojsté výročie posviacky kostola. Posledná generálna oprava kostola bola vykonaná v roku 1971. Po 42 rokoch
je teda nevyhnutné urobiť mnohé práce. Dlhodobo je hlavným problémom zavlhnuté
murivo, ktoré siaha v interiéri až od výšky asi
2,5 m. Z tohto dôvodu bola pred piatimi rokmi
odstránená vonkajšia omietka aj v interiéri.
Ešte v tomto roku chceme vykonať chemickú
injektáž, ktorá zabráni ďalšiemu vzlínaniu

FARSKÁ PÚŤ do Lurdov

Červený kríž pomáha
MS SČK začala rok 2013
v plnom nasadení plniť svoje
predsavzatia, ktoré si na tento
rok naplánoval na výročnej schôdzi dňa. Okrem našich členiek
a členov prijal pozvanie i starosta Mgr. Michal Toman a Štefan
Grach z územného spolku ČK
z Topoľčian. Našu schôdzu obohatila základná škola svojím krásnym kultúrnym programom pod
vedením pani učiteľky Mgr. Ivety
Remenárovej. Veľmi pekným
a zároveň tradičným bodom
schôdze je gratulácia členom ČK
k ich okrúhlemu jubileu.
Poučnou akciou bolo školenie
kurzu prvej pomoci, ktoré sme
zorganizovali pre našich občanov,
ale zvlášť pre organizácie. Hojnou
účasťou nás potešili naši obecní
hasiči. Okrem teoretickej časti
školiteľka Mgr. Janka Šramatá,
predviedla aj praktickú časť záchrany života, ktorú sme si mohli
sami na figurínach vyskúšať.
Čo nás nemilo prekvapilo bol
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80 rokov
Emília Hubinská
Terézia Hanuliaková

JANUÁR - APRÍL
Vitajte medzi nami
Kevin Kynčl (december 2012)
Bianka Jedličková (december 2012)
Natália Stančeková
Adam Pavelka
Bibiána Hudečková

Opustili nás
Milan Krajčík – 78 rokov
Antónia Stančeková – 83 rokov
Matilda Krumpárová – 96 rokov
Milan Chromý – 81 rokov
Jana Magová – 38 rokov

Blahoželáme
50 rokov
Darina Milatová
Miloš Jančovič
Anna Rondošová
Vladimír Fulka

60 rokov
Anna Hromadová
Karel Jarácz
Ivan Svetliak
Marta Ondrejková
Jozef Obšívan
Julianna Kubáňová
Anna Obšívanová
Juraj Pista

70 rokov
Gustáv Hájovský
Jozef Líška
Ľudmila Pocsiková

Viac ako 80 rokov
81 rokov: Aurélia Miháliková,
Irena Gašparová
82 rokov: Valent Dorocák,
Mária Fulírová, Jozef Hopjak,

Štefan Jančovič, Emília Laciková
84 rokov: Jozef Bajzík, Anna
Vašinová
85 rokov: Helena Bílenná
86 rokov: Mária Kršková
87 rokov: Mária Koláriková
88 rokov: Emília Krchová
89 rokov: Mária Košťálová
91 rokov: Ondrej Socha

Aktívni dôchodcovia
Staroba je jednou z etáp ľudského života, ktorú
možno prežiť pokojne a aktívne. K tomu,
aby nebola len o sedení doma a nariekaní
nad chorobami, je potrebné sa stretávať,
vykonávať rekondičné aktivity, starať sa o svoje
zdravie, mať pozitívnu myseľ, dôraz klásť na
pravidelné návštevy lekára a tým včas predísť
skrytým chorobám. K tomu všetkému nám
dôchodcom prospievajú rôzne rekreácie alebo
kúpeľné liečby, ktoré absolvujeme niekoľkokrát
v roku. „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia
je všetko ničím“.
Dňa 3.marca 2013 sa uskutočnila výročná
členská schôdza Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Nitrianskej Blatnici, na ktorej
vedenie základnej organizácie zhodnotilo svoju
činnosť za rok 2012.
Nie každý môže svoju starobu prežiť
v domácom prostredí. Mnohí starší ľudia sú
odkázaní na pobyt v domovoch sociálnych
služieb. My členovia klubu Jednoty dôchodcov
sa tešíme z toho, že sa môžeme aktívne zapájať
do života v našej obci a to účasťou na brigáde
pri úprave kvetinových záhonov v parku a na
miestnom cintoríne, kde sa zapojilo na šiestich
brigádach v roku 2012 spolu 47 členov. V oblasti
kúpeľnej starostlivosti sme sa zúčastnili 6-krát
pobytu v termálnom kúpalisku v Malých
Bieliciach a raz v Horných Salibách. Dvaja
členovia využili týždenný rekreačný pobyt

v Tatranských Zruboch. Keďže zdravie treba
upevňovať
aj pešou chôdzou, v máji sme sa
up
tešili
teš z turistickej vychádzky na Kormány,
na ktorej sa zúčastnilo 9 členov. V novembri za
spolupráce
agentúry „Gastroschou“ sme voľné
sp
chvíle
ch strávili s hudobnou skupinou „Mistřiňáci“,
zároveň
prebehla prezentácia rôznych výrobkov.
zá
Príjemného
posedenia sa zúčastnilo 23 členov.
Pr
Okrúhlych
životných jubileí sa dožili p. Aurélia
Ok
Miháliková,
p. Jozefína Ryšavá, p. Marta Bollová,
M
p.Valéria
Ševčíková, p. Michal Vavrda a p.Jozef
p.V
Adamovič,
ktorých sme si uctili drobnou
Ad
pozornosťou.
po
Naša činnosť spočíva vo vzájomnom
povzbudzovaní,
pomoci a ochote poradiť iným.
po
Týmto
by som chcela apelovať na všetkých
Tý
seniorov,
ktorí majú pocit samoty, aby prišli
se
medzi
nás podeliť sa o svoje radosti, starosti,
m
alebo
ale zaspomínať na časy minulé pri teplom čaji
alebo
ale káve. Všetci budete srdečne vítaní.
Ak nám bude zdravie slúžiť, naďalej budeme
pokračovať
v našich aktivitách. Za pomoc
po
ďakujeme
vedeniu obce, ktorá zabezpečuje
ďa
prepravu
nás členov na rôzne podujatia
pr
a finančne nás podporuje. Veríme, že naše úsilie
počas
uplynulých rokov bolo prospešné nielen
po
pre
pr členov, ale aj pre obec.
M. Hlohovská

Kvety úcty a vďaky
Pri príležitosti 68. výročia oslobodenia našej obce sme si 2. apríla 2013 pri pamätníku
pripomenuli historické udalosti r. 1945. Starosta obce Mgr. Michal Toman v príhovore, po zaznení
hymny a prednesenej básne v podaní poslankyne OZ Márii Hlohovskej, zvýraznil vďaku občanov
osloboditeľom a spomienku na
všetky obete 2. svetovej vojny.
Spomienkový akt obohatil o
slávnostné odhalenie pamätnej
tabule s menami obetí v I. a II.
svetovej vojne.
Účastníci pietneho zhromaždenia si takto pri pamätníku uctili položením venca
tých, ktorí padli v bojoch
za našu mierovú budúcnosť
a poklonili sa ich pamiatke.
BN
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Spomienkový akt 68. výročia oslobodenia našej obce

REPREZENTANT
SLOVENSKA

Začala sa futbalová jar.

V dňoch 24. – 26.8.2012 sa
v Švajčiarskom LAUSANNE
uskutočnili neoficiálne majstrovstvá sveta vo futbale mladých
diabetikov (8-12 ročných) JUNIOR CUP DIABETES. Turnaja
sa zúčastnilo 12 celkov z Európy a
zo zámoria. Majstrovstvá sa usporadúvajú od roku 2007 a Slovensko je pravidelným účastníkom.
Každý turnaj je pod patronátom známeho svetového
futbalistu. Tento rok bol garantom Christián Karambeu,
bývalý reprezentant Francúzska, majster sveta z roku
1988. Do 11 - členného kádra Slovenska sa prebojoval aj
náš futbalista z prípravky Andrejko Urban. Do prípravy
bolo zaradených viac futbalistov a Andrejko sa do užšej
nominácie prebojoval po dvoch vyraďovacích sústredeniach. Pred odletom zo Swechatu naši reprezentanti mali
zraz v Bratislave, kde absolvovali tréning pod vedením
trénera prvoligového Slovana Bratislava Samuela Slováka za účasti hráčov základného kádra Slovana Zofčáka,
Šeba a Pauscheka. Súpermi nášho celku boli reprezentácie Maďarska, Írska, Švajčiarska, Anglicka, Nemecka
a Španielska. Naši nakoniec obsadili 8 miesto. Andrejko hral
vo všetkých zápasoch. Po návrate domov sme mali doma
v kabíne krátke posedenie. Andrejko nás poinformoval
o svojich zážitkoch. Určite všetci, ktorí ho poznáme,
sme sa tešili spolu s ním za reprezentáciu Slovenska
a dopriali sme mu zážitky, ktoré bude mať určite
na celý život. Chcel by som vyzdvihnúť jeho zodpovedný prístup k plneniu si svojich povinností aj
v našom klube a bol by som ako jeho tréner rád, keby
mal v tomto smere čo najviac nasledovníkov. Prajem mu,
aby zostal naďalej skromný, darilo sa mu v škole a aby
to v živote dotiahol čo najďalej. Predpoklady na to má
a verím, že ich plne využije.

R.J.

Rozlúčili sme sa
V minulých dňoch naše rady navždy opustili dvaja
výborní futbalisti vo svojej dobe, a preto hlavne pre
mladších futbalistov ich chcem pripomenúť.
V januári to bol pán Milan Krajčík. Do Nitrianskej
Blatnice sa priženil z Bojnej, kde hrával futbal za tamojšiu
TJ Slovan. Keď sa presťahoval do našej obce, prestúpil a
patril viac rokov medzi opory nášho mužstva. Zomrel vo
veku 78 rokov.
V marci tento osud postihol ďalšieho výborného
futbalistu Milana Chromého staršieho, ktorý bol
spoluhráčom M. Krajčíka a spolu vytvorili skvelú obrannú dvojicu. Nestor blatnického futbalu, Jozef Bolla ich
nazval „čínsky múr“. Súperovi útočníci to mali pri nich
ťažké. Milan Chromý po ukončení hráčskej činnosti bol
dlhé roky tajomník TJ a všetku agendu ohľadom futbalu
v 60-tich rokov vybavoval on. Keď každá TJ musela mať
rozhodcu, tak sa dal aj na túto činnosť a za Nitriansku
Blatnicu bol futbalovým rozhodcom. Zomrel vo veku 81
rokov. Česť ich pamiatke!
(RJ)

Po skončení jesennej časti futbalových súťaží
prišiel oddych pre hráčov všetkých mužstiev.
Avšak od polovice decembra odštartoval
tradičný zimný halový turnaj „Memorial Dušana
Stančeka“. Do turnaja boli zapojení všetci hráči
A-mužstva, dorastenci a viacerí hráči B-mužstva.
Bolo to spestrenie a vyplnenie dlhej zimnej
prestávky,ale pre hráčov A-mužstva aj prípravou na halový turnaj o pohár predsedu ObFZ
Topoľčany. Naše mužstvo nastupovalo ako víťaz
minulého ročníka.Nesklamali sme ani tento rok
a zopakovali svoje prvenstvo aj tohto roku, čím
sme sa zaradili medzi najúspešnejšie mužstvá
v histórii tohto turnaja. Ďakujeme všetkým aktérom za vzornú reprezentáciu našej obce.
Od 18.januára začalo mužstvo so zimnou
prípravou.Na trénerskom poste sa nič nezmenilo, zostal Dušan Bartošek. Do prípravy boli zaradení ďalší hráči z dorastu (Daniel Mago, Denis
Vajdečka, Michal Grznár). Tréningy boli 3 krát
týždenne.Účasť na tréningoch nebola 100%-ná
z pracovných dôvodov viacerých hráčov. Michal
Adamovič a Stanislav Hollan neabsolvovali ani
jeden tréning z toho dôvodu, že sú zamestnaní
v zahraničí. V prípravnom období mužstvo
odohralo 5 prípravných zápasov s rôznymi
súpermi s týmito výsledkami: TOPOĽČANY
DORAST 1:3, Horné Otrokovce 4:1, Prašice 4:2,
Radošina 0:2, Sokolovce 1:6. Konštatovanie na
záver: hráčsky káder je úzky.
V súčasnosti, keď je už jarná časť súťaže
v plnom tempe a je odohratých 5 kôl, len sa potvrdzuje trénerov názor na úzky káder mužstva.
Hneď v prvom jarnom majstrovskom zápase sa
nešťastne zranil Danko Mago (zlomenina ruky),
v ďalšom zápase červená karta pre brankára
a keďže na lavičke nebol náhradný brankár,
musel ísť do brány hráč z poľa, ktorý pri všetkej
snahe nemá s týmto postom žiadne skúsenosti a bolo vymaľované. V zápase v Preseľanoch
z rôznych príčin chýbali 2 hráči zo základu
a tak nastúpilo všetko zdravé a lavička bola bez
náhradníkov. Ďalší domáci zápas s Kuzmicami
sme pre nespôsobilý terén museli odohrať na
ihrisku vo Vozokanoch a pokračujeme v slabých
výkonoch. Prehrali 1:2, pričom treba priznať, že
zaslúžene. Súper bol lepší, aj keď na druhej strane
sme dostali veľmi lacné góly po našich hrubých
chybách.
Dorast začal s prípravou 5. februára pod
vedením osvedčenej trénerskej dvojice Juraj

Sta
Stanček
a Dušan Klas. Dvakrát v týždni trénova v telocvični a raz vonku. Účasť na tréningoch
vali
(p
(priemerne
15 hráčov)a disciplína boli na vysokej
úr
úrovni
a tak príprava prebiehala bez problémov.
V kádri sa pripravovalo aj 5 hráčov zo žiackeho
mu
mužstva.
Mužstvo odohralo 2 prípravné zápasy
v telocvični s Moravanmi (4.liga) s bilanciou
vý a prehra, vonku OFK Krtovce 7:6.V tomto
výhra
tím sa vytvoril veľmi dobrý kolektív, na čom
tíme
m veľkú zásluhu obaja mladí tréneri. Je predmajú
po
poklad,
že v budúcnosti by sme nemali mať na
tré
trénerskych
postoch problémy. Obaja by aleboli
rad
radi,keby
sa podarilo pre mládežnické mužstvá
za
zabezpečiť
nejakého sponzora. Aj oni by privítali
od
odohrať
nejaké zápasy na umelej tráve namiesto
tel
telocvične.Sú
si vedomí,že v súčasnej dobe to
ni je možné,je málo financií.Naše ihrisko ešte
nie
p
v prvých
marcových dňoch v hornej časti skoro
do polovičky bolo pod vodou.
Žiacke družstvo a prípravku zhodnotím
sp
spoločne,
pretože sú spolu prepojené. S prípravo sa začalo 21.januára. Ani tu na trénerských
vou
po
postoch
nedošlo k zmenám. Viac starších žiakov
tré
trénuje
v doraste a z prípravky tiež viacerí hrávajú aj za starších žiakov. Trénovali sme 3 - krát
v ttýždni v telocvični. Nie som celkom spokojný
p
s prístupom
niektorých hráčov k tréningom. Nena
navykli
si na systematickú prípravu a tréningy
vy
vynechávajú.
Sú aj prípady, hlavne starší chlapci,
kto tréningy odfláknu pasivitou a tak to muktorí
sím riešiť radikálne.V rámci prípravy sme usposíme
ria
riadali
turnaj za účasti Urminiec, Továrnik, Bojne a domácich. Turnaj bol veľmi hodnotný, čo
jnej
na záver konštatovali všetci tréneri zúčastnených.
Tu
Turnaj
vyhrali Urmince bez straty bodu, naši
ch
chlapci
obsadili 2.miesto.
Z dôvodu nepriaznivého počasia odohrali
žia vo Vozokanoch zápas s Továrnikmi a prehžiaci
ral 1:7. Súper mal prevahu po celý zápas a bol aj
rali
fyz
fyzicky
oveľa zdatnejší. Za našich hrali 3 chlapci
z pprípravky a bez náhradníka.
Z uvedeného hodnotenia vidieť, že v každom
mu
mužstve
je nedostatok hráčov a tak sa hráči
pr
presúvajú
od jedného celku k druhému a v týždni
od
odohrajú
2 majstrovské zápasy. Toto vedie potom
k tomu, že hráč si namýšľa o nenahraditeľnosti
a dochádza k zbytočným konfliktom. Pre
bu
budúcnosť
sa na výbore OFK bude nutné
za
zamyslieť,
koľko mužstiev do súťaží prihlásiť
n najoptimálnejšie riešenie.
a nájsť
Ing. Rudolf JANČOVIČ

Víťazi dvanásteho ročníka halového futbalového turnaja dospelých „O pohár predsedu Oblastného
futbalového zväzu Topoľčany“ s predstaviteľmi SFZ
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