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Čas hodnotenia, 
 čas oddychu 

 
     Čas uteká ako voda v rieke. 
Opäť je tu jún - mesiac hodnote-
nia vedomostí, mesiac výletov a 
vysvedčení. V septembri sme 
vítali nesmelých prváčikov, pl-
ných očakávaní a teraz sa bu-
deme lúčiť s deviatakmi. Prešlo 
deväť rokov učenia, povinností, 
zážitkov, úspechov i neúspe-
chov, deväť rokov priateľstiev. 
Posledné mesiace boli pre naj-
starších žiakov ťažké a náročné. 
Spolu s našimi učiteľmi sa pri-
pravovali na monitor i prijímacie 
skúšky, v ktorých veľmi dobre 
obstáli a boli prijatí na stredné 
školy. Všetkým z tohto miesta 
blahoželám a budem rád, ak sa 
so svojimi zážitkami a úspechmi 
prídete s nami do ZŠ podeliť. 
     Desať mesiacov učenia, prá-
ce, akcií, súťaží, zábavy, radosti 
a budovania krajšej školy je za 
nami. Všetkým žiakom našej 
školy želám príjemné prežitie 
prázdnin, aby sa v septembri 
veselí a šťastní vrátili do škol-
ských lavíc nabrať nové vedo-
mosti. 
     Ďakujem za prácu všetkým 
pedagogickým a prevádzkovým 
pracovníkom, obecnému úradu, 
ktorí sa spoločnými silami zaslú-
žili o zdatný priebeh školského 
roka 2006/2007 pre dobro detí a 
pre ich budúcnosť. 
     Už teraz sa teším na od-
dýchnuté tváričky prvákov i 
všetkých starších žiakov, keď sa 
v septembri stretneme v pripra-
vených triedach na otvorení 
školského roka 2007/2008. 
     "Teraz do videnia, milá škola, 
do prírody nás leto volá !"    
  

 PaedDr. Pavol Vančo 
riaditeľ ZŠ s MŠ 

  

Vzácni hostia medzi nami 
 
     Sviatok sv. Cyrila a Metoda si v tomto roku pripomenieme v našej obci 
jedinečným podujatím. Občianske združenie Rotunda Jurko v spolupráci 
s Archeologickým ústavom SAV Nitra a obcou Nitrianska Blatnica pripra-
vilo slávnostné otvorenie výstavy a trvalej muzeálnej expozície s názvom 

„ Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane “ , 
 
ktoré sa uskutoční 
dňa 7. júla 2007 
o 10.00 hod. 
v priestoroch 
kultúrneho domu. 
Pozvanie do Nit-
rianskej Blatnice 
prijali podpredse-
da vlády SR Du-
šan Čaplovič, 
 

PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.        
        podpredseda vlády                                      Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.  
                                                                                     nitriansky biskup   
mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny               
biskup a  prof. Alexander Ruttkay, riaditeľ 
Archeologického ústavu SAV. Po slávnos-
tnom akte otvorenia a privítania hostí  bude  
nasledovať prednáška o histórii, 
archeológii a počiatkoch kresťanstva so 
začiatkom o 14. 00 hod. za účasti už 
spomínaných osobností a historika 
a publicistu PhDr. Jána Steinhübela. 
     V múzeu si budú môcť návštevníci 
prehliadnuť archeologické nálezy nielen 
z lokality Jurko, ale aj z okolitých obcí 
regiónu Marhát.                                                                                                                
                                                                        Prof. PhDr. A.Ruttkay, DrSc. 
V expozícii nájdu i zaujímavé predmety 
z novšej histórie našej obce. Pozornosť občanov i ostatných návštevníkov 
určite upúta výstava tradičných ručných prác a remesiel, súťaž „Na medov-
níku maľované“, výtvarné práce našich školákov, dobová hudba a bohatá 
tombola. Celé podujatie bude v dňoch 7.–8. júla 2007 a veríme, že obohatí 
naše historické a kultúrne povedomie, zaujme a ponúkne príjemný zážitok.  
Určite nie je veľa  obcí  na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť  vlastným 
múzeom, a ktoré navštívia významné osobnosti spoločenského života.  
     Realizáciu tohto zámeru podporil i Nitriansky samosprávny kraj a mnohí 
sponzori a výťažok z podujatia bude použitý na výskum okolia Rotundy sv. 
Juraja.                                                                   

  Mgr. Dagmar Ševčíková 
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Zo 4. zasadnutia obecnej samosprávy 

 
Pri zasadnutí obecného zastupiteľstva sa využíva audiovizuálna techni-
ka, takže účastníci zasadnutia majú možnosť si prezrieť rôzne mapy, 
fotografie a pod., ktoré súvisia s prerokovaným programom. 
 

 
ľovi  ZŠ s MŠ predložiť na prero-
kovanie na októbrovom zasadnutí  
obecného zastupiteľstva správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a  
koncepčný zámer rozvoja školy 
a školských zariadení.  OZ 
sa uznieslo na vydaní VZN č. 
7/2007 – Povodňový plán zá-
chranných prác obce Nitrianska 
Blatnica. OZ schválilo rozpočtové 
opatrenia, vydanie súhlasného zá-
väzného stanoviska k investičnej 
činnosti v obci – odvedenie 
a čistenie odpadových vôd pre 
KOVOPROJEKTU Brno a prená-
jom zastavanej plochy kaštieľa - 
730m2 a priľahlých pozemkov ku 
kaštieľu vo výmere 706 m2 na zria-
denie stavebného dvora po dobu 
rekonštrukcie kaštieľa na základe 
VZN NsK č. 1/2003 a dohody 
s majiteľom kaštieľa. OZ neschváli-
lo žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku Anne Ondrejkovej, žia-
dosť o odkúpenie a prenájom obec-
ných pozemkov a hradnej bašty

Dňa 22. júna  2007 sa konalo 4. 
riadne zasadnutie Obecného zastu-
piteľstva (OZ) obce Nitrianska 
Blatnica, ktoré vzalo na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení Obecné-
ho zastupiteľstva obce Nitrianska 
Blatnica zo dňa 22. júna 2007 a 
audítorskú správu z overenia ročnej 
účtovnej závierky obce k 31.12.

2006. OZ bez výhrad schválilo ce- 
loročné hospodárenie obce za rok 
2006 a odporučilo starostovi obce 
prehodnotiť všeobecnú cenu po-
zemkov obce, pretože cena obec-
ných pozemkov je značne podhod-
notená.  OZ vzalo na vedomie sprá-
vu o výsledkoch hospodárenia ZŠ 
s MŠ za rok 2006 a ukladá riadite- 

v parku Ing. Martinovi Podstaveko-
vi, žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku Ing. Jozefovi Lacuškovi 
a manželke z dôvodu neoprávnené-
ho umiestnenia žumpy na obecný 
pozemok, predĺženie času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb 
na území obce Nitrianska Blatnica. 

Dr. Veronika Vichnarová

Letné aktivity skautov 
 
     Prázdniny zaklopali na dvere. Aj cez toto leto na pre-
lome júla  a augusta bude zorganizovaný skautský tábor 
pod Skýcovom. Desaťdňový pobyt bude stáť jedného 
účastníka 1 500,-Sk, v čom je zarátané celé zabezpeče-
nie pobytu v krásnom prírodnom prostredí. 
     Pre chlapcov a dievčatá nad 15 rokov je pripravený 
slovensko-nemecký tábor na Hodruši pri Banskej Štiavni-
ci, kde môžete byť zapojení i ako organizátori. 
     Ďalšia ponuka je pre plnoletých. Správa NP Slovenský 
raj umožní pobyt všetkým, ktorí chcú pomôcť pri jeho 
skrášľovaní a úprave. 
     1. augusta privítajú aj blatnickí skauti novú storočnicu 
skautingu. Na svitaní budú slovenskí skauti na stovke 
najvyšších vrchov Slovenska. My sa stretneme so skautmi 
nášho regiónu asi na Veľkom Tribči. 
     Blatnickí skauti si uctili svojho patróna sv. Juraja 
a zúčastnili sa brigády v miestnom parku v rámci celoslo-
venskej akcie „Mojich 8 hodín“, ktoré každý skaut venuje 
skrášleniu svojej obce.   

RNDr. Eduard Kollár 
 

www.skauti.blatnica.szm.sk 
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Náučný chodník  spojí 
Nitriansku Blatnicu a Bojnú 

 
Výnimočné  pamätihodnosti, archeolo-

gické nálezy a krásy prírody budú môcť ob-
divovať turisti na pripravovanom náučnom 
chodníku Považský Inovec. Jeho trasa bude 
začínať na Čertovej peci, kde sú významné 
nálezy zo staršej doby kamennej. Druhou  
zastávkou bude naša obec a Rotunda sv. 
Juraja, ďalej povedie cez Marhát na Bojnú, 
kde bolo objavené mocenské centrum 
z predveľkomoravského obdobia v lokalite 
Valy, a končiť bude pri Topoľčianskom hra-
de. 

Projekt vybudovania chodníka zastre-
šuje Regionálna rozvojová agentúra Topoľ-
čiansko v spolupráci s mikroregiónom Pod 
Marhátom, Archeologickým ústavom SAV, 
Lesmi SR, Klubom slovenských turistov 
a Občianskym združením Rotunda Jurko. 
Návrh využíva i trasu  už existujúceho histo-
rického náučného chodníka, ktorý spája 
Kostolec v Ducovom, kostolík sv. Juraja 
a Nitriansku Blatnicu. 

Výsledky viac ako dvojročného archeo-
logického výskumu na Bojnej ukázali, že 
sústava troch hradísk jestvovala ešte začiat-
kom 9. storočia, teda už v dobe pred pôso-
bením byzantskej misie Konštantína 
a Metoda na Veľkej Morave. Unikátne obja-
vy, ako je bronzový zvon a súbor šiestich 
pozlátených reliéfnych plakiet 
s kresťanskými motívmi, sú najstarším dô-
kazom šírenia kresťanstva v rámci našich 
národných dejín. Práce na odkrývaní boj-
nianskeho pokladu pokračujú i v tomto roku 
a prvá etapa náučného chodníka v úseku 
Nitrianska Blatnica – Bojná by mala byť pri-
pravená v júli 2007. Vyznačená turistická 
trasa tak vytvorí podmienky pre poznávanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt v našom 
regióne.                                  D. Ševčíková 
 

 

 
 
Aj v tomto roku sa uskutočnila tradičná púť k rotunde svätého 
Juraja za veľkej účasti pútnikov nielen z našej obce, ale z celého 
podmarhátskeho regiónu i z obcí za Marhátom. Na snímke po-
hľad na časť účastníkov svätej omše.  
 

 

Deň sv. Huberta 
 
     V rámci osláv 60. výročia vzni-
ku Poľovníckeho združenia Mier 
v Nitrianskej Blatnici sa uskutoční 
dňa 11. augusta poľovnícka sláv-
nosť „Deň sv. Huberta“ 
v miestnom parku. 
     Na programe je svätohubertská 
omša, ukážky vábenia jeleňa, so-
koliarskeho a kinolo-gického vý-
cviku, rôzne zábavné programy 
s ťahom tomboly a oslavy sa zavŕ-
šia Hubertovým bálom. 
     Podujatie je konané s prispením 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 
 

 
Strelecké preteky 

 
     Poľovnícke združenie Mier v Nitrianskej 
Blatnici usporiada v nedeľu 8. júla verejné 
strelecké preteky, ktoré sa už tradične konajú 
na strelnici PZ. Súťažiť sa bude v streľbe na 
asfaltové terče na batérii. Začiatok pretekov 
je o 8. hod. Preteky sa uskutočnia za každého 
počasia podľa streleckého poriadku SPZ. 
     Na strelnici bude vyhradený priestor pre návštevníkov na sledo-
vanie priebehu pretekov, parkovisko pre autá, predaj nábojov a je 
pripravené i občerstvenie a tradičný poľovnícky guláš. 

    Družicový záber na Valy v Bojnej 
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Beseda s našou rodáčkou Katarínou Hudecovou 
 
        V 2. čísle Blatnických novín sme Vám predstavili pani 
Katarínu Hudecovú - spisovateľku, textárku piesní a poetku. 
Priestor v novinách nedovolil podrobnejšie rozobrať jej bohatú 
tvorbu. 25. mája sa uskutočnila beseda s pani Katarínou Hude-
covou v zasadacej miestnosti obecného úradu a práve tam bol 
priestor zoznámiť sa bližšie nielen s jej tvorbou, ale aj s ňou 
osobne. Besedy sa zúčastnili deti zo základnej školy, pedagógo-
via a viacerí občania našej obce. Z jej rovesníkov boli prítomní 
pani Helena Bílenná, pani Rozália Guliková, pán Karol Hlohov-
ský. Príjemne prekvapili deti z našej školy, ktoré sa neúnavne 
zaujímali o život a tvorbu spisovateľky. Mirka Stančeková, 
žiačka 8. ročníka, jej venovala svoju báseň, ktorú s nadšením 
prijala a uznanlivo sa vyjadrila k jej tvorivosti. Pani Helena 
Bílenná bola spolužiačkou pani Hudecovej. Prekvapila ju nielen 
vzájomným stretnutím, ale aj písomným zoznamom všetkých 
spolužiakov, aby si mohla ešte živšie vybaviť spomienky na 
detstvo prežité v našej obci. Tiež jej venovala prekrásnu výšiv-
ku "Kostolík Jurko". Do spomienok načrel aj pán Karol Hlo-
hovský, ktorý priblížil niekoľko chvíľ, ktoré v mladosti spolu aj 
so svojimi rovesníkmi prežili / pred 60. rokmi sa videli napo-
sledy/. 
     Niekoľkých besedujúcich obdarila svojimi literárnymi zbier-
kami. Takmer dvojhodinová beseda prebehla v kolotoči otázok 
a odpovedí. Strávili sme príjemné odpoludnie v prítomnosti 
milej, neúnavnej a tvorivej pani Kataríny Hudecovej. 
     Ďakujeme za čas, ktorý nám venovala a želáme jej do ďal-
šieho života veľa zdravia, elánu a úspechov v tvorivej práci.                       

 

 
Katka Hudecová v rozhovore so spolužiač-

kou Helenkou Bílennou.. 
                                               Mária Hlohovská 

Foto: Pavol Škuta
 

PRED ŽATVOU 
 
     Keď sa mi niekedy podarí v takomto predžatevnom 
čase navštíviť kraj, v ktorom som prežila svoje detstvo, 
akosi intenzívnejšie sa vraciam do dávnych spomienok. 
Z troch svetových strán Nitrianskej Blatnice, na kopci 
môžem vystúpiť z auta a poobzerať sa po jej nezabudnu-
teľnej panoráme, ako aj šírošírom okolí údolia medzi 
dvomi horstvami – Inoveckým a Tribečským. Väčšinou  
sa nemôžem ubrániť nostalgii – privriem oči a vybavím 
si obrazy prežitého a dosiaľ nezabudnutého  detstva. 
Tam ležia Kráčiny, tam Príhon, Slivnice, Vinohrady 
s Urbankovou kaplnkou. Tam, kde teraz už natrvalo 
a neodmysliteľne  v zástavbe celých ulíc sa nachádza 
štvrť, nazývaná Letisko,  bola kedysi Lauferová Štom-
párka. Ako trinásťročnú ma  v čase mlatby  postavili 
k plevám mumlajúcej a bzučiacej Manasovej mláťačky.  
Obzerajúc si náš chotár dookola, ešte viem, kde boli  
Záhrady, Dolina,  Frgáľ, Nemečky, Lúky a Vozokanské 
pole. Tam všade sa vidím buď pracovať na pánskych 
poliach, či pásť husi alebo zbierať klásky. 
     Kraj, pestrý roličkami rôznych sadív či siatin sa buď 
zelená či dofialova kvitne ďatelinou alebo dozrieva 
zlatistými klasmi pšenice, jačmeňa, raží, ovsa... 
Tam kdesi  ako dvanásťročná zarovno dospelými žena-
mi okopávam pánsky bôb. Z plných vreciek na zástere 
večer doma vytriasam  vylúpané bôby, ktoré nám mama  
upraží na  masti v kastróliku. Býval to chutný a výživný 
pokrm, o takom dnes už ani nechyrovať. 
     Popri výpadových cestách z dediny do polí, 
v predstavách všade sú vysadené moruše, ktoré, keď 
dozreli, svojou sladkosťou nám nahradzovali iné, drahé 
 
 

 
 
 
maškrty. Takmer všade v poli sa dalo na niečom obži-
viť. Tu odtrhnúť makovičku, nasypať si z nej do dlane, 
tam potriasť slivkou, či klások kukuričky upiecť len tak,  
nad ohňom, nastoknutú na zastrúhanej palici. Plané 
hrušky sme zbierali kdekoľvek. V zime, uhniličené, mali 
fantastickú medovú chuť.  Udržovali sme ich na povale 
v obilí alebo v sene. Na zimu sme bývali zásobení dos-
tatkom sušeného ovocia z vlastnej úrody. Ako by som si 
pochutila na pagáčoch z cukrovej repy! 
     Opäť sa nadýchnem a intenzívne znovu cítim vôňu 
dozrievajúceho obilia, popretkávaného kvietkami bela-
sej nevädze, ohnivým slepým makom, nevinnými očkami 
margarétok,  cyklámenovými kalíškami kvetu kúkoľa 
a sýtou modrosťou stračej nôžky. Čo by som dala za 
kytičku tých poľných kvietkov, aké, žiaľ, dnes v prírode 
takmer už nenájdeme. 
     Kráčajúc naprieč šachovnicou políčok po vyšliapa-
nej skratke chodníka, kde-tu ma prekvapí prebiehajúci 
syseľ s plnými váčikmi zásob na zimu či rozpŕchnutý 
kŕdeľ vyplašených jarabíc, ale aj zajko, hľadajúci  skrý-
šu pred votrelcom.  
     Zhlboka vdýchnem a cítim plné nozdry vône padajú-
ceho obilia pod cvendžiacou kosou niektorého  gazdu. 
Gazdiná za ním kosákom odoberá riadky. Pazuchou si 
pomáha pri pletení povriesla z niekoľkých stebiel raže 
či pšenice, kladie ho pod čerstvý snop a pevne zviaže. 
Ľudia po ťažkej celodennej práci večer sa vracajú do 
dediny unavení, ale na tvári s výrazom spokojnosti 
s výsledkom vykonanej práce. Ako pramienkami zurčia-
cich bystrín, ich spevom sa ozýva chotár zo všetkých 
strán. 
                                                        Dokončenie na str.5 
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PRED ŽATVOU 
 
Dokončenie zo str.4 
 
     Koľko krásnych ľudových piesní si pamätám z tých 
čias! Škoda, že dnes je o ne taký nezáujem. Škoda, že 
všetko, o čom dnes píšem, sú už iba spomienky.     
     Keď sa dostatočne pokochám premietaním si pomy-
selných obrázkov dávnej minulosti, preberiem sa akoby 
zo sna a pohľadom do údolia sa mi duša opäť rozra-
dostní poznaním, že predsa len je tu niečo, čo mi 
z minulosti vôbec nechýba: ťažký život vidieckeho člo-
veka pri dorábaní  obživy, každodenného chleba. 
      Na jednej z besied v nižšom stupni žiakov ZŠ som sa 
spýtala detí, či vedia, akou cestou sa  každý deň na náš 
stôl dostane chlieb. Niekoľkí  odpovedali: „Každé ráno 
veľká dodávka privezie chlieb do obchodu.  Mama vez-
me peniaze, košík a prinesie nám nie len chlieb, ale aj 
maslo, jogurty a sladkosti...“ Potom som sa spýtala, či 
im niekto už rozprával o tom, akú krivolakú a ťažkú 
cestu musí absolvovať chlieb od zrniečka po krajec 
k raňajšiemu kakau. Počúvali moju rozprávku 
o koníkoch, ťahajúcich pluh pri rozorávaní pôdy, aj 
o tých, dnes  zapriahnutých do motora traktora. O práci 
so siatím obilia do zeme, často i zavlažovania, zberu 
úrody, skladovania v silách, o jeho zomletí na múku vo 
veľkých mlynoch, v pekárni vymiesený, vyváľaný 
a upečený v peci. Až potom, cez predajne potravín príde 
na náš stôl, aby sa obetoval a premenil na výživné látky 
a energiu, ktorá nás drží pri živote. Prišla mi na um 
básnička: 
  

O CHLEBE 
 

Svoje predurčenie 
pochopil už v zrne: 

vďaku nezožne, 
kým sú ním sýpky plné – 

 vyvážia ho zlatom, 
len keď zle je. 

Napriek tomu klíči, 
rastie, zreje... 

Katarína Hudecová     
 

 
 

Takto vyzerala žatva v Nitrianskej Blatnici v roku 
1947. Na mláťačke i pri nej sú  viacerí občania našej 

obce, ktorí už nie sú medzi nami. 

 
 

Hrad na Marháte 
 
     Dominantou nad našou obcou je masív Marháta (758 
m). Vytvára peknú panorámu nad obcami pod ním. Už 
od praveku vzbudzoval pozornosť svojou strategickou 
polohou nad prechodom cez Považský Inovec. Tento 
prechod viedol cez jeho juhozápadné sedlo v oblasti 
Gajdy (Visiaca skala) dolinou Striebornice do Moravian 
nad Váhom. 
     V letných mesiacoch v roku 1988 uskutočnil sa tzv. 
zisťovací archeologický výskum organizovaný Archeo-
logickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre 
a Balneologickým múzeom v Piešťanoch. Doniesol 
nové a dovtedy neznáme poznatky o osídlení. Keďže 
publikovanie týchto poznatkov z výskumu bolo iba 
sporadické, určite neurobíme chybu, keď prostredníc-
tvom našich novín priblížime tieto aspoň stručne.  
     Najstaršie nálezy pochádzajú z neskorej doby bron-
zovej (lužická kultúra), keď pod vrcholom Marháta na 
južnej strane bolo mohutné hradisko, opevnené kamen-
ným valom a rozdelené terasami na niekoľko častí 
a predhradí. Výskumom sa zistilo na tomto mieste in-
tenzívne osídlenie, čo dokazuje množstvo nájdenej ke-
ramiky a dve hlinené prasleny. Zaujímavým nálezom je 
aj zlomok hlinenej prašnice (pekáča) a malé bronzové 
kovanie, ktoré sa našlo pri buldozerovaní lesných ciest 
pod hradiskom. 
     Na akropole hradiska sa našli zvieracie i ľudské 
kosti (zlomok lebky), ktoré môžu byť dôkazom nábo-
ženského kultu dávnych obyvateľov hradiska. V časti 
hradiska sa našli aj riečne okruhliaky (kamene), ktoré 
pravdepodobne slúžili ako gule do praku pri obrane 
hradu. 
     Ďalším významným nálezom je objav stredovekého 
dreveného hrádku, ktorý stál na akropole bývalého hal-
štatského hradiska. Keramika nájdená počas výskumu 
datuje jeho existenciu do 11. – 13. storočia. Hrádok 
súvisel určite s neďalekou lokalitou Jurko, ktorá sa 
nachádza od hrádku nižšie. Podobný hrádok sa našiel 
v doline Striebornica. Oba hrádky strážili spomínaný 
prechod spájajúci Ponitrie s Považím. 
     Aj z tohto krátkeho pohľadu na dávnu históriu osíd-
lenia Marháta možno vyvodiť, že v tejto oblasti žili naši 
predkovia omnoho skôr, ako sa predpokladalo.    
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HOVORÍM SO STAROSTOM NITRIANSKEJ BLATNICE MGR. MICHALOM TOMANOM 
 

Celá obec je náš domov 
 
§ Pán starosta je za vami pol roka funkčného ob-

dobia. Zdanlivo málo, ale iste už môžete pove-
dať, či sa napĺňajú vaše očakávania, spojené 
s výkonom funkcie. 
 

Funkcia starostu obce je vlastne službou občanom, ktorí 
mu dali dôveru vo voľbách. A nielen tým, čo ho volili, 
ale všetkým občanom bez rozdielu. Môžem za toto 
krátke obdobie konštatovať, že vo väčšine som sa ne-
sklamal a nachádzam pomoc nielen u členov obecného 
zastupiteľstva, ale aj u predstaviteľov podnikov pôso-
biacich v obci a v konečnom dôsledku i u občanov, aj 
keď v jednotlivých prípadoch by som mohol byť kritic-
kým. Nemal som žiadne „veľké oči“ a vedel som, že 
funkcia starostu je každodenná práca v prospech rozvo-
ja obce a skvalitňovania života jej občanov. 
 
§ Občania zvyčajne hodnotia prácu starostu podľa 

toho, čo sa na vzhľade obce zmenilo. Čo kon-
krétne sa urobilo v našej obci? 

Prvé zmeny iste zaznamenali občania v parku, kde sme 
zabezpečili odstránenie suchých a chorých stromov 
a dosadili takmer 800 nových sadeníc. Žiaľ, našli sa 
občania, ktorí si niektoré stromky „požičali“, niektoré 
boli poškodené, ale aj tak som rád, že čosi 
z vysadených stromkov zostalo. Bol vybudovaný dlaž-
dený chodník pre žiakov školy a osvetlenie, zároveň 
bola vyasfaltovaná cesta ku kaštieľu za spolufinancova-
nia firmy Krošlák. Zabezpečili sme vyasfaltovanie zde-
vastovaného parkoviska pred obchodným domom Jed-
noty, ktoré aj Jednota zaplatila. Kultúrny dom je posta-
vený už takmer 30 rokov a potreboval by rekonštrukciu. 
 
§ Práve na to som sa chcel spýtať. Je predpoklad, 

že sa vám podarí rekonštrukciu zabezpečiť? 
Vzhľadom na finančnú náročnosť budeme postupovať 
po etapách. Teraz sme upravili aspoň sčasti vnútornú 
časť, predovšetkým sme renovovali sociálne zariadenie 
a urobili maľovky menších priestorov v interiéri kultúr-
neho domu. Upravili sme priestory na inštaláciu muze-
álnej expozície, ktorá bude súvisieť s archeologickým 
výskumom rotundy Jurko. V tomto smere kvitujem 
aktivitu občianskeho združenia Rotunda Jurko, ktoré 
expozíciu v spolupráci s Archeologickým ústavom 
SAV Nitra pripravilo a bude slávnostne otvorená. 
§ Mnoho aktivít starostu je aj v zabezpečovaní 

rôznych programových cieľov rozvoja obce, kto-
ré občania nevidia. Mohli by ste aspoň tie najzá-
važnejšie spomenúť. 

Predovšetkým sme zabezpečili vyhotovenie Územného 
plánu obce, bez ktorého nie je možné sa uchádzať 
o financovanie niektorých zámerov z fondov Európskej 
únie. V súčasnosti za pomoci katedry regionálneho 
rozvoja Poľnohospodárskej univerzity v Nitre zabezpe-
čujeme vypracovanie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Nitrianska Blatnica. Jeho 
spolutvorcami budú všetci naši občania, ktorí za pomo-
ci anketárov v mesiacoch júl a august sa budú môcť 
vyjadriť, ako si predstavujú rozvoj obce v perspektíve 
10-15 rokov. 

 
§ Pre nedostatok stavebných pozemkov a taktiež 

bytov pre mladé rodiny populácia obce starne. 
Aká je situácia s výstavbou bytovky, o ktorej sa 
začalo hovoriť ešte v minulom volebnom obdo-
bí? 

 
Je faktom, že v našej obci chýbajú stavebné pozemky. 
Žiaľ, aj tie, ktoré by boli vhodné na novostavby, majite-
lia odmietajú predať. Hľadáme spolu s obecným zastu-
piteľstvom východisko z tejto situácie. Bytovka, na 
ktorú sa pýtate, má vyšším orgánom zrušené konanie 
pre procesné chyby, takže musíme pripraviť nové 
územné konanie, aby sa konečne výstavba 14-bytovky 
rozhýbala. 
 
§ Čosi sa hovorí o starej škole nad bývalým rybní-

kom. Čo s ňou plánujete? 
Pripravuje sa projektová a stavebná dokumentácia na 
zriadenie zariadenia sociálnych služieb s kapacitou pre 
50 klientov. Toto zariadenie by malo spĺňať všetky 
štandardy podľa noriem EÚ a bolo by spádové pre celý 
región obcí pod Marhátom. Uvažuje sa s nákladom 30 
miliónov korún a túto čiastku chceme získať 
z podporných fondov EÚ. Ešte chcem spomenúť, že sa 
nám podarilo získať takmer pol milióna korún na zria-
denie a prevádzku rehabilitačného centra v telocvični 
ZŠ, čo iste prispeje ku skvalitneniu života našich obča-
nov. 
 
§ Čo by ste chceli povedať na záver nášho rozho-

voru? 
Len vysloviť presvedčenie, že všetky naše snahy 
o skvalitňovanie života v obci by mali chápať všetci 
občania. Malý príklad za všetky: S nemalými finanč-
nými nákladmi sme zlikvidovali všetky divoké skládky 
odpadu v rôznych častiach obce. A hneď na druhý deň 
sme našli za parkom vyvezenú hromadu odpadu. Obec 
nekončí za ohradou domu občana, ale aj verejné prie-
stranstvá a ulice sú súčasťou životného prostredia kaž-
dého obyvateľa. Aj keď ide iba o jednotlivcov, znehod-
nocujú úsilie väčšiny žiť v peknej a upravenej obci. 
§ Ďakujem, pán starosta, za rozhovor! 

Zhováral sa T. Krahulský
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Máj – Jún 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Jana Osúchová 

Ján Krajčík 
 
 

70 rokov 
Ján Bolla 

Peter Lisák 
 

80 rokov 
Margita Kašná 

Rozália Guliková 
 

81 rokov 
Katarína Svetliaková 

82 rokov 
Emília Minarovičová 

88 rokov 
Veronika Kaizerová 

94 rokov 
Mária Frnčíková 

 
Vitajte medzi nami 

 
Zuzana Pohořelská 
Lívia Srogončíková 

Martin Oravec 
 

Manželstvo uzatvorili 
 

Martina Obšivanová a Martin Remeň 
Vladimíra Pániková a Tomáš Paulovič 

Martina Líšková a Radovan Bakoš 
Daniela Odehnalová a Marián Domin 

 
Opustili nás 

 

Dušan Bačkády – 52 rokov 
Antónia Zacharová – 80 rokov 

Miloslav Zettík – 48 rokov 
  

                      Gabriela Summerová 

Prvé úpravy parku cez fotoobjektív 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohľad na časť novej výsadby stromkov 

 a kríkov v miestnom parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup do parku pri železnej bráne pôsobí  
aj architektonicky pekne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodník, po ktorom sa neraz žiaci i návštevníci 
 parku zablatili, dostal pôsobivú tvár. Nebude 

 chýbať ani verejné osvetlenie. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 

 
Slávnosť Božieho tela  

     Zelený štvrtok je dňom, kedy Cirkev po stáročia 
vstupuje do udalostí Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, 
 pripomína si dar Božej lásky, ustanovenie Oltárnej 

sviatosti. Sláv-
nosť Božieho 
tela má za cieľ 
liturgickú osla-
vu tohto ta-
jomstva. 
Začiatky takto 
chápanej úcty 
a oslavy Bo-
žieho tela sia-
hajú do XI.–
XII. storočia, 
ale bez proce-
sií, ktoré sa 
stávajú súčas-
ťou tejto úcty 
až neskôr. 
V tento sviatok 
sme aj my 
vykročili  

 
do ulíc Nitrianskej Blatnice. V tradičnom sprievode 
kňaz niesol monštranciu s Eucharistiou. Požehnával 
ľudí a celú farnosť. Procesia nám má pripomenúť, že 
Kristus prišiel pre všetkých, najmä pre hriešnikov, 
a tiež, že za vieru sa netreba hanbiť. Oslava Božieho 
tela nás má podnietiť k dôvernému priľnutiu ku Kristo-
vi, k častému prijímaniu jeho Tela a uvedomeniu si, že 
my patríme jemu a on nám. 

Ing. Lucia Vichnarová 
 
 
 

www.nitrianskablatnica.sk 
 

 
Prvé sväté prijímanie 

v našej farnosti 
 
     20. máj bol významným dňom celého nášho 
cirkevného spoločenstva, no najmä našich detí, 
ktoré prvýkrát prijali do svojho srdiečka Pána Ježi-
ša.  
     Z Nitrianskej Blatnice prvé sväté prijímanie 
prijalo 17 detí.  

 
Dolný rad zľava: Jakub Adamovič, Daniela Stan-
čeková, Nikola Poláková, Lucia Jančovičová, Do-
rota Košťálová, Kristína Tóthová, Adriana Mago-
vá, Patrícia Bistáková, Michaela Hudáková, Samu-
el Ryšavý.  
Horný rad zľava: Erik Baraník, Jakub Barta, Do-
minik Vajdečka, Lukáš Fuksík, Ľuboš Šiška, On-
drej Oravec, Dávid Paulovič, Mário Polónyi, Matej 
Valter, Jozef Králik, Milan Stískal. 

L.V. 

Mariánska družina 
Združenie Mariánskej mládeže 
(ZMM), ktorého cieľom je 
prehlbovať úctu k Panne Márii, 
má družiny po celom Sloven-
sku a prednedávnom zavítalo 
i do našej obce.  
     Na našej fare sa stretlo asi 
30 mladých z Nitrianskej Blat-

nice i okolia, aby sa zúčastnili prvého stretnutia Ma-
riánskej družiny. Združenie sa ku nám dostalo vďaka sr. 
Beáte, rehoľnej  sestre sv. Vincenta z Nitry. 
     Už na prvej schôdzke sa nezaháľalo, ale mali sme sa 
možnosť dozvedieť základné informácie o združení, 
jeho symbole vo forme škapuliariku Nepoškvrneného 
Počatia Panny Márie, či o aktivitách, najmä o tábore, 
ktorý sa bude konať toto leto v Bošanoch. 
     Ostáva nám iba dúfať, že združenie sa u nás 
i naďalej tak dobre udrží a hlavne mladšia generácia sa 
obohatí o veľa pekných zážitkov. 

Terézia Kollárová 
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RADOSŤ Z TANCA 

 
Enjoy From Dance ( Radosť z tanca ). Pod týmto 
názvom sa skrýva naozajstná tanečná radosť, ktorú sme 
mali možnosť zažiť v našej škole v priestoroch telo-
cvične 7. júna. V tento deň sa konal už 3. ročník pre-
hliadky tanečných súborov zo základných, materských 
a umeleckých škôl z celého okresu. Tanečné umenie 
prišli predviesť žiaci z ôsmych škôl v 19-tych rôznych 
choreografiách, vrátane ľudových. Počet vystupujúcich 
sa priblížil takmer k  stovke. Veľmi pekné vystúpenie 
predviedla naša dievčenská tanečná skupina Grazy 
Girls a tiež naše deti z materskej škôlky. No ani hosťu-
júce skupiny sa nedali zahanbiť a do ich rytmov 
a tanečného umenia vtiahli mnohé deti,  hlavne tých 
najmenších. Na tanečnej prehliadke vládla vynikajúca 
atmosféra, podporovaná žiakmi našej školy výdatným 
potleskom po každom vystúpení. Gesciu nad touto spo-
ločenskou udalosťou mal ŠKD pri ZŠ s MŠ Nitrianska 
Blatnica.  Ďakujeme tanečným skupinám a tiež ich pe-
dagógom za veľmi pekný umelecký zážitok a tešíme sa 
na budúci ročník. 

   Iveta Remenárová, Andrej Siget  
 
 

Naši na súťažných prehliadkach 
 
 
     Začiatkom mája sa naši talentovaní žiaci Jakub 
Adamovič, Petra Líšková a Mária Hlohovská pod 
vedením p. učiteľa Martina Pavloviča a pani učiteľky 
Martiny Turanovej usilovne pripravovali na okresné 
kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. J. Adamovič 
získal krásne 2. miesto a dievčatá si odniesli diplomy 
s prvými miestami, čo im zabezpečilo postup do kraj-
ského kola v Zlatých Moravciach, kde sa však neumies-
tnili. Napriek tomu im gratulujeme a dúfame, že na 
budúci rok to skúsia znovu.  
     10. mája sa žiak Ondrej Ševčík – náš veľký talent 
v umeleckom prednese, zúčastnil okresného kola 
Hviezdoslavov Kubín, na ktorom si vo veľkej konku-
rencii so svojou prózou „S dievčiskom sa nehráme“ 
vybojoval veľmi pekné 3. miesto. Žiaka na súťaž pri-
pravoval pán učiteľ Tibor Lukačovič.                                                                                
                                                   Iveta Remenárová 

Úspešná Natálka 
 
Krásny hlas, ladné pohyby pri tanci, vynikajúca v 
športe. V piatok 8.6.2007 si prevzala ocenenie za 3. 
miesto v celoslovenskej súťaži vo výtvarnom odbore v 
kategórii : materská škola. Deti pripravovali práce na 
tému "DIELO TVOJICH RÚK". Jej krásne slniečko 
svietilo v topoľčianskej galérii. Všestranná Natálka 
Ficová od septembra nastúpi do 1. ročníka ZŠ. Veríme, 
že naďalej bude úspešná a bude robiť radosť nielen 
svojim rodičom a blízkym, ale aj blatnickej škole.  
Blahoželáme Ti, Natálka !                                     M. H. 
 
 

Športové úspechy žiakov 
 
   Jarné a letné obdobie je v znamení zvýšenej športovej 
aktivity. Zapájame sa do rôznych športových súťaží. 
Novou atraktívnou hrou je florbal ( hra hokeja v hale ), 
ktorý oslovil aj našich žiakov.  14. júna sa v našej telo-
cvični konala florbalová žiacka ABC liga, ktorej sa 
zúčastnilo 11 škôl okresu . Naši – FK Draci Nitrianska 
Blatnica obsadili pekné 6. miesto. 
     Zapojili sme sa do súťaže minifutbalu starších 
a mladších žiakov. V apríli bola ukončená okresná sú-
ťaž vo volejbale žiakov a žiačok. Chlapci v nej obsadili 
3. miesto a dievčatá vynikajúce 2. miesto. 
   Medzi  úspechy v športovej oblasti patrí aj účasť 
v súťaži okresného kola v streľbe zo vzduchovej pušky, 
na ktorej dievčatá Adriana Kunová, Mária Hlohovská  
a Lucia Funtová získali dve druhé miesta. 
     31.mája  sa v Topoľčanoch uskutočnili okresné pre-
teky materských škôl vo viacbojoch všestrannosti. De-
ťom z našej MŠ sa preteky vydarili a získali veľmi pek-
né umiestnenia. 
1. miesto - Laura Kupcová - kat. 4-5 roč. dievčat, 
1. miesto - Kristián Polonský - kat. 4 - 5 roč. chlapcov, 
2. miesto - Natália Ficová - kat. 5 - 6 roč. dievčat. 
Malým borcom srdečne blahoželáme a želáme im ešte 
veľa úspechov ! 
 
 

HRAVO – ZDRAVO 
 
     27.apríla členky Miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža potešili žiakov ZŠ zaujímavým 
súťažným kvízom „HRAVO-ZDRAVO“, ktorý 
pripravili pre všetky ročníky ZŠ. Deti súťažili v 3 
 kategóriách v 3-členných družstvách.  
     Vyskúšali si svoje vedomosti i praktické zruč-
nosti v troch súťažných disciplínach: 
1.  poskytovanie prvej pomoci kamarátovi, 
2.  poznávanie liečivých rastlín a ich využitie, 
3. poznávanie dopravných značiek a riešenie do-
pravných situácií pri praktickej jazde na kolobež-
kách a bicykloch. Družstvá chlapcov i dievčat sú-
ťažili s veľkým elánom, navzájom sa povzbudzo-
vali a kým dievčatám išla lepšie vedomostná časť, 
chlapcom sa lepšie darilo pri jazdách.     Všetci 
súťažiaci boli ocenení malou pozornosťou 
a najlepšie mužstvá vecnými cenami (školskými  
potrebami) od MS SČK. 
     Za pekného slnečného počasia sme prežili spo-
ločne príjemný deň v areáli parku. 

Eva Medeková 
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Zachráňme strom a pomôžme prírode 
 
   S približujúcim sa koncom školského roka tra-
dične organizujeme na škole zber papiera.  
V priebehu dvoch týždňov naši žiaci priniesli  
7 200 kg papiera, za ktoré sme získali  7 079,- Sk. 
Peniaze využijeme na zakúpenie darčekov pre naj-
aktívnejších žiakov a pomôcok na vyučovanie 
a doplnenie žiackej knižnice. Ďakujeme žiakom, 
ktorí priniesli čo i len jeden kilogram starého pa-
piera a ich rodičom za ich vynikajúcu a obetavú 
spoluprácu. Sme radi, že aj v dnešnej dobe uznáva-
jú žiaci a ich rodiny hodnoty ako sú ekológia 
a ochrana prírody.      
   Tešíme sa na spoluprácu aj na budúci rok.  
                                                                          I.R. 

 
Piati „absolventi“ materskej školy prechádzajú 
medzi ozajstných školákov a nastúpia 1. septembra 
do základnej školy. 
Na obrázku: Zľava p. zást. riaditeľa ZŠ s MŠ Má-
ria Hlohovská, Alex Fojtů, Veronika Rosičková, 
Patrik Iľko, Natália Ficová, Milan Paulovič.Dolu: 
pani učiteľky Zdenka Selešová a Renáta Vavrdová. 
 

 
Deň matiek sme si pripomenuli v kultúrnom dome 
a s pekným programom prispeli deti z materskej,  
základnej a umeleckej školy. 

 
Rozlúčková slávnosť deviatakov 

 
Vľavo hore: Zuzana Tóthová, Mária Kollárová, Jana 
Prická, Adriana Kunová, Mária Hlohovská, Andrej 
Siget – vychovávateľ, Dominika Matejovičová, Mi-
chaela Zelisková Marianna Repková, Patrik Banák, 
Kristína Mihová.  
V strede zľava: Katarína Kršková, Eva Oravcová, Natá-
lia Milátová. 
Vľavo dolu: Dušan Vančo, Zuzana Jančovičová, Ri-
chard Krajáč, Juraj Žikavský, Filip Siblik, Dominik 
Horniak, Lukáš Chromý. 
 
     Tak, a konečne sa dočkali. Nastala chvíľa, na 
ktorú sa všetci neohrozene tešili a čakali celých 
deväť rokov - konečne povedia: -Dovidenia škola!-  
Ani netušia, ako im bolo v škole dobre a zrazu zis-
tia, že problémy a starosti na ,,základke“ neboli 
vlastne žiadne problémy a starosti. 
     Dňa 19. 6. 2007 naši deviataci pripravili pod 
vedením triedneho učiteľa p. Lukačoviča veľmi 
peknú rozlúčkovú slávnosť, na ktorú pozvali aj 
svojich učiteľov. Žiaci veľmi vkusne a esteticky 
pripravili stolovanie a dekoráciu. 
   Na úvod sa prihovorili k učiteľom a vyjadrili 
veľkú vďaku za všetko, čo pre nich robili počas 
celých 9 rokov. Na znak úcty a vďaky učiteľom 
odovzdali symbolický kvet. 
   Príhovor pána riaditeľa a pána starostu bol zame-
raný na budúcnosť mladých ľudí a na želania veľa 
úspechov, zdravia a šťastia. Pán riaditeľ pripome-
nul odchádzajúcim žiakom, že vždy tu budú pre 
nich ich učitelia. Potom nasledoval prípitok 
s nealkoholickým nápojom, pohostenie a tanečná 
diskotéka, ktorá trvala až do večerných hodín. Na 
slávnosti vládla milá a optimistická atmosféra aj 
vďaka výbornej hudbe a nálade žiakov, ktorí doká-
zali svojimi tanečnými výkonmi strhnúť všetkých 
prítomných.    
   Milí deviataci, želáme Vám veľa radosti zo živo-
ta a veľa úspechov pri plnení svojich snov, veľa 
zdravia a šťastia, ale počítajte s tým, že s radosťou 
ruka v ruke kráča smútok, úspech strieda neúspech, 
že šťastie je vrtkavé, a bude len na Vás ako sa do-
kážete pobiť o svoje sny.    

                                                                     I.R.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

Aktuálna tabuľka - Majstrovstvá okresu 

 Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1. JACOVCE 30 24 2 4 94 : 25 74 29 

2. BOJNÁ 30 23 2 5 100 : 30 71 26 

3. NEMČICE 30 15 9 6 73 : 36 54 9 

4. URMINCE 30 17 3 10 88 : 60 54 9 

5. N.BLATNICA 30 17 3 10 71 : 49 54 9 

6. LUDANICE 30 14 4 12 69 : 49 46 1 

7. TOPOĽ.B/N.STREDA 30 14 3 13 62 : 57 45 0 

8. PRESEĽANY 30 9 12 9 57 : 50 39 -6 

9. ČERMANY 30 12 3 15 58 : 64 39 -6 

10.  KRNČA 30 11 5 14 44 : 65 38 -7 

11. H. OBDOKOVCE 30 11 4 15 39 : 67 37 -8 

12. KRUŠOVCE 30 11 2 17 53 : 104 35 -10 

13. V. DVORANY 30 10 3 17 47 : 74 33 -12 

14. HRUŠOVANY 30 7 7 16 47 : 81 28 -17 

15. KUZMICE 30 8 3 19 39 : 63 27 -18 

16. CHRABRANY 30 2 5 23 24 : 91 11 -34 

 
Zhodnotenie futbalovej sezóny 2006/2007 

 
Máme tu koniec futbalovej sezóny, ktorej hlavne záver poškodil 
dobré meno blatnického futbalu, takže hodnotím ju so zmieša-
nými pocitmi. 

 
Naše A-mužstvo  patrí stále v majstrovstvách okresu medzi 

popredné celky. 
 
Po krátkej letnej príprave mužstva s nezmeneným realizačným 
tímom sme vstúpili do novej sezóny nad očakávanie dobre, keď 
hneď v prvom kole sme porazili Ludanice a to na ich ihrisku.  

 
Ďalej sme v jesennej časti striedali dobré 
zápasy so slabšími, v ktorých sme zby-
točne stratili body. Nemrzia ani tak do-
máce prehry s Bojnou a Jacovcami 
o jeden gól, ako prehry v Čermanoch 
a na Krnči, kedy sme  boli lepším muž-
stvom, ale bez bodového zisku. Za pozi-
tívne treba pripomenúť rekordné víťaz-
stvo 8:1 nad N.Stredou, ale tiež víťazstvá 
v Hrušovanoch a Kuzmiciach. Po jeseni 
sme zimovali na peknom 5. mieste ta-
buľky Majstrovstiev okresu. 
Zimnú prípravu sme začali v hale tradič-
nou Blatnickou ligou. Vyvrcholením 
halovej sezóny bol pre nás dobre načaso-
vaný okresný turnaj o pohár predsedu 
ObFZ Topoľčany, kde sme ako nenasa-
dené mužstvo v silnej konkurencii turnaj 
vyhrali a môžeme sa na 1 rok pýšiť vzác-
nou trofejou. Žiaľ, tento turnaj si zobral 
aj obeť, keď sa nám zranil kľúčový hráč 
mužstva V.Stanček a zvyšok sezóny už 
nehral. Pred jarnou časťou vznikli prob-
lémy aj na poste brankára, keď D.Funta 
ukončil činnosť, R.Močko ho nenahradil 
z dôvodu častej absencie na tréningoch 
a zápasoch a M.Ochotnický kvalitatívne 
nedozrel na post brankárskej jednotky. 
Káder bol doplnený o brankára Romana 
Šišku, ktorý k nám prišiel na ročné hos-
ťovanie z Krtoviec. 
V prvej polovici jarnej časti sme podávali 
veľmi dobré výkony, keď sme v každom 
zápase bodovali okrem zápasu na Bojnej, 
kde sme nešťastne prehrali. V druhej 
polovici jarnej časti to už bolo horšie, 
keď sme doplatili na nedisciplinovanosť 
niektorých hráčov a zranenia, výsledkom 
čoho bola potupná prehra 8:0 
v Jacovciach. Aj napriek tomu sme obhá-
jili 5.miesto po jeseni, keď tretie miesto 
nám uniklo po odobratí 3 bodov, čo nie 
je chybou mužstva. 
Majstrovstvá okresu sú dlhodobá súťaž, 
ktorá si vyžaduje kvalitnú pripravenosť 
a zodpovedný prístup hráčov. Toto krité-
rium splnili len niektorí hráči. Treba vy-
zdvihnúť hlavne výkony B.Hudečka, 
V.Stančeka, S.Hollana, J.Stančeka, kto-
rému sa darilo hlavne strelecky, keď s 33 
gólmi obsadil 2. miesto v tabuľke strel-
cov Majstrovstiev okresu. 
Ku koncu sezóny som dospel k názoru, 
že po štyroch rokoch by som chcel ukon-
čiť činnosť trénera, pretože ma vedú 
k tomu viaceré skutočnosti. Ponúkam 
výboru OFK svoju rezignáciu, ale záro-
veň mi nie je ľahostajný ďalší osud muž-
stva. 
Na záver chcem poďakovať všetkým 
hráčom, realizačnému tímu a výboru 

Dokončenie na str. 12 
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Dokončenie zo str. 11 

Žiaci OFK 
 
 

OFK za vykonanú prácu v prospech fut-
balového klubu, ale taktiež vyzývam 
k väčšej aktivite a zodpovednému prístu-
pu k povinnostiam a tým ešte zvýšiť 
úroveň blatnického futbalu. 
 
                         Jeseň       jar         celkovo 
Umiestnenie     5.         5.miesto 
Skóre                33:17    37:30         70:47 
Body                 24          32                 56 
Góly: 
J.Stanček          15           18                 33 
J.Selecký            5             1                   6 
J.Adamovič        3             2                   5 
B.Hudeček         2             3                   5 
S.Hollan             1             4                   5 
M.Adamovič      2             3                   5 
D.Stanček           0             4                   4 
V.Stanček           4             0                   4 
I.Lacuška            1             1                   2 
J.Hudeček           0             1                   1 

 
Pavol Stanček ml. 

 
Deň detí sa stal v obci tradičným podujatím. 2. júna komisia pre 
školstvo, šport, mládež a kultúru v spolupráci s obecným úradom 
pripravila pre deti v miestnom parku odpoludnie bohaté na športo-
vé a zábavné činnosti. Deťom sa prihovoril starosta obce 
Mgr.Michal Toman a hosť, poslanec NR pán Goga.  
Deti rozdelené podľa vekových kategórii od 3  do 15 rokov súťažili v rôznych disciplínach. Prvé tri miesta 
boli ocenené medailami, z čoho mali deti nesmiernu radosť / hlavne malí škôlkári/. 
Deti si pochutili na tortičkách a iných maškrtách, bola pripravená hodnotná  tombola. I keď pekné počasie 
nevydržalo do konca podujatia, neprekazilo opekačku a radosť v detských očkách. Zábava pokračovala pri 
hudbe a rôznych zábavných činnostiach. Celé podujatie moderoval a deti zabával  skúsený moderátor. 
         Sponzormi podujatia boli firmy Krošlák, Nex, Vyfako, Topec, COOP Jednota, PD Nitr.Blatnica, Pavol 
Stanček ml. a Pavol Škuta, za čo im patrí srdečná vďaka. 
         Tešíme sa spoločne s deťmi o rok na deň plný pekných zážitkov.                                                     M.H. 
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