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Od Sarfew 
 po Nitriansku Blatnicu 

 
     Také starobylé dejiny, aké má 
naša obec, má skutočne len málo 
obcí na Slovensku. S jej prvým ná-
zvom sa stretli historici v testamente 
kniežaťa Stojslava z roku 1185. Lis-
tina je poškodená, ale čitateľný je 
v nej vtedajší  názov našej obce Sar-
few (vtedy to bola osada pri Jurko-
vi) ako majetok Stojslava. Tento ná-
zov sa opakoval aj v listinách 
z ďalších storočí. Potom sa už stre-
távame s názvom Sarfő (1720), 
Scharfeő (1773) ale aj Sarfia, 
v roku 1808 opäť Sarfő, Ssárfia 
a v roku 1913 Nyitrasarfő. Po vzni-
ku I. ČSR sa používal názov Šarfia, 
resp. Nitrianska Šarfia, až prišlo 
v roku 1948 rozhodnutie a naša 
obec dostala názov Nitrianska Blat-
nica. Ak berieme do úvahy, že v 
maďarčine názov Sarfő má súvis s 
bahniskom, bahnom, je len logický 
náš tunajší poslovenčený názov 
Blatnica s prívlastkom Nitrianska, 
lebo pri Martine je tiež obec Blatni-
ca. A tak dnes pri vstupe do našej 
obce víta návštevníkov starobylý erb 
s pekným slovenským názvom 
 NITRIANSKA BLATNICA. 
                                                   A. Krumpár 
 

     Oslavy začínajú už v piatok 11. 
júla podvečer slávnostným zasad-
nutím obecného zastupiteľstva 
o 18.00 hod. v kultúrnom dome. 
Zasadnutie sa bude niesť v znamení 
jubilea zmeny názvu našej obce z 
Nitrianskej Šarfie na Nitriansku 
Blatnicu (vyhláška č. 964 Ú. V. zo 
dňa 26. júna 1948). Zasadnutie 
obecného zastupiteľstva je spojené 
so slávnostnou akadémiou. Pri tejto 
príležitosti budú udelené ocenenia 
štrnástim občanom za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu obce. 
     Sobotňajšie predpoludnie 12. 
júla bude patriť od 10 hodiny špor-
tovo-zábavným súťažiam detí a po 
obede od 13. hodiny sa predstavia 
populárni hasiči našej obce ukáž-
kami svojej zručnosti. V budove 
školy bude otvorená o 14. hodine 
výstava „Nitrianska Blatnica 1948-
2008“. Deťom i dospelým predve-
dú o 15.00 hod. ukážky výcviku 
poľovných psov naši poprední cho-
vatelia. 
     Prítomným sa predstavia 
v rámci popoludňajšieho programu 
mažoretky TOSUMA z Topoľčian, 
ktorí zožali veľké úspechy u nás na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Pod-

večer o 18. hod. privítame medzi 
nami folklórnu skupinu Fľajšovan 
z Oravskej Lesnej. Predstaví sa 
s hudobno-tanečným pásmom Po-
zdravy z Oravy. Vyvrcholením so-
botňajšieho dňa bude poľovnícka 
veselica so skupinou UNIVERZ. 
     V nedeľu 13. júla o 10. hod. sa 
stretneme všetci v historickom 
sprievode od kostola do parku, kde 
bude slávnostná svätá omša a budú 
posvätené obecné symboly (pečatid-
lo a insignie starostu obce). Na čele 
sprievodu bude staroslovienska dru-
žina s veľmožom Stojslavom, s kto-
rého menom sme sa stretli na listine 
z roku 1185 a kde sa prvý raz pí-
somne spomína aj naša obec. Tento 
sprievod s postavami našej dávnej 
histórie v podaní členov občianske-
ho združenia Rotunda Jurko bude 
iste patriť k najkrajším zážitkom. 
     V nedeľu popoludní o 13. hodine 
sa stretnú priaznivci futbalu na fut-
balovom turnaji za účasti celkov Kr-
toviec, Lipovníka, Vozokán 
a domácich futbalistov. O 15. hod. 
je pripravený exhibičný futbalový 
zápas, ktorý bude pre návštevníkov 
osláv milým prekvapením.    

  Dokončenie na str.2

60 ROKOV NÁZVU NITRIANSKA BLATNICA 
Ako oslávime Dni obce 

 
     Aj keď na plagátoch i na zadnej strane našich novín je rámcový 
program osláv 60. výročia používania názvu našej obce Nitrianska 
Blatnica, radi by sme vás, vážení občania, oboznámili s programom 
osláv podrobnejšie, aby ste si vybrali z ponuky osláv to, čo je vám blíz-
ke a čo si nechcete nechať újsť. 
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Z MÁJOVÉHO ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
     Dňa 30. mája 2008 sa konalo 
desiate riadne zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva (OZ), ktoré pre-
rokovalo a vzalo na vedomie sprá-
vu hlavného kontrolóra obce 
o kontrole hospodárenia obce 
a schválilo celoročné hospodárenie 
obce za rok 2007 bez výhrad. 
Zároveň OZ  prerokovalo a vzalo 
na vedomie audítorskú správu 
z overenia ročnej účtovnej závier-
ky obce k 31.12. 2007 a odporučilo 
starostovi obce účtovať zásoby cez 
účet skladu materiálu, poistenie 
hotovosti viazať k schválenej pok-
ladničnej hotovosti a za rok 2008 
tvorbu rozpočtového prebytku 
hospodárenia obce vykázať bez 
podielu finančných operácií príj-
mov a výdajov. 
     OZ prerokovalo a vzalo na ve-
domie správu o výsledkoch hos-

podárenia ZŠ s MŠ za rok 2007. 
OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ 
predložiť na prerokovanie a 
schválenie na septembrovom za-
sadnutí obecného zastupiteľstva 
správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, školský vzdelávací prog-
ram, informáciu o pedagogicko-
organizačnom a materiálno-
technickom zabezpečení výchov-
novzdelávacieho procesu v ško-
lách a školských zariadeniach. 
     OZ schválilo návrh programu 
osláv 60. výročia používania ná-
zvu obce Nitrianska Blatnica,  
udelenie Čestného občianstva obce 
a udelenie Ceny obce. OZ i obča-
nia sa oboznámili s  udelením Ce-
ny starostu obce. 
     OZ i občania obce boli oboz-
námení s listom pani Kataríny 
Hudecovej, so získanými dotácia-
mi, podanými projektmi a zápi-

som nehnuteľností do listu vlast-
níctva obce, so sťažnosťou na vy-
púšťanie domovej odpadovej vody 
do povrchovej kanalizácie v časti 
obce „Novotné domy“. 
     OZ prerokovalo a schválilo 
rozpočtové opatrenia obce č. 11 – 
16/2008 pre ZŠ s MŠ, odpredanie 
obecného pozemku číslo parcely 
228/15 vo výmere 230 m2 pánovi 
Stanislavovi Ondrejkovi, časti po-
zemku číslo parcely 106 a 108 pá-
novi Petrovi Grznárovi a manžel-
ke a pozemku číslo parcely 453/16 
vo výmere 2 m2 pánovi Radimovi 
Slezákovi za podmienok stanove-
ných v kúpnopredajnej zmluve a 
projekt paintbollového ihriska 
v k. ú. Obce Nitrianska Blatnica – 
kameňolom. 

 
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

 

80 zachránených stromov 
    Žiaci školy sa koncom mája aktívne zapojili do 
súťaže v zbere starého papiera. Žiaci nazbierali až 
6 400 kg papiera, za ktoré škola získala 5 170 Sk. 
Starý papier predstavuje 80 zachránených stromov. 
  Časť z finančných prostriedkov škola použila na 
odmeny pre víťazov a za zvyšnú sumu zakúpi 
športové náradie.  
   Odmenených bolo 19 žiakov:  Paulína Bartová  
461 kg, Jakub Kupec 417 kg, Jakub Barta 373kg,   
Dominika Laciková  373 kg, Tomáš Fuksík  310 
kg, Natália Ficová  284 kg, Michal Pátrovič 246 
kg, Jozef Králik  238 kg, Martin Socha 231 kg, 
Miroslav Chochula 201 kg,  Samo Ryšavý 180 kg, 
Michaela Plaštiaková 162 kg a Michelle Kertez-
sová 150 kg, skupina 6 žiakov – Tomáš Fuksík, 
Norbert Soblahovský, Adrián Toman, Róbert 
Repka, Dominik Olah a Ivan Tóth 823kg          

Mgr. Remenárová 
 

 
Ako oslávime Dni obce 

 

Dokončenie zo str.1 
 Stretne sa v ňom SMER SD so starými pánmi 
z Nitrianskej Blatnice. V prestávkach futbalových 
stretnutí i na záver nedele a celých osláv sa pred-
staví dychová hudba Šarfianka z Blatného (obec sa 
tiež menovala ako naša) a jej celé vystupovanie sa 
bude niesť v znamení družobného sloganu Šarfian-
ka Šarfianom. 
     Netreba ani zdôrazňovať, že nebude chýbať 
dobré jedlo, pestrý sortiment nápojov a tradičná 
tombola. Už si netreba hádam želať nič iné, len 
priazeň počasia. Tešíme sa na stretnutie s vami! 

 
V druhú májovú nedeľu sme vyslovili veľké 
„ĎAKUJEM“ svojim matkám a starým matkám aj pro-
stredníctvom programu naplneného láskou a nehou detí 
z materskej, základnej a ľudovej školy umenia.      (L.V.) 

 

Lúčia sa za nás všetkých 
     Je dobré, že rozlúčky so zosnulými občanmi našej obce dostáva-
jú dôstojnú tvár. Prispieva k tomu nesporne i spevácka skupina, kto-
rá pôsobí pri pohrebných obradoch ako vzácny prejav spolupatrič-
nosti s tými, ktorí navždy odchádzajú z našich radov. Táto spevácka 
skupina sa lúči s nimi i v mene tých, ktorí sa z rôznych príčin nemô-
žu zúčastniť pohrebného obradu. 
     Veľké ďakujeme patrí tým, ktoré najmä zo zdravotných dôvodov 
už nemôžu vykonávať túto činnosť alebo taktiež odišli navždy 
z našich radov. Toto „Ďakujeme“ patrí už nebohej Márii Minarovi-
čovej, Oľge Balajkovej, Rozálii Gulikovej, Terézii Martonovej, 
Magdaléne Michalíkovej, ale i súčasným speváčkam Márii Chro-
mej, Zdenke Selešovej, Elene Slávikovej, Martine Turanovej, Anne 
Soblahovskej a Alexandre Tóthovej. Dúfame, že ich rady sa ešte 
rozšíria a táto pekná tradícia sa stane trvalou hodnotou v našich ob-
čianskych vzťahoch.                                                P. Stanček st. 
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Ocenenia pri príležitosti jubilea 
     Pri príležitosti 60. výročia používaniu názvu obce Nitrianska 
Blatnica  budú na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
udelené čestné ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a reprezen-
táciu našej obce. 
 
Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica 
Katarína Hudecová , nar. 1928. Svojim literárnym dielom výz-
namne prispela k propagácii obce, ku ktorej sa aj svojou tvorbou 
hrdo hlási. 
Anton Krumpár, nar. 1930. Svojou celoživotnou novinárskou čin-
nosťou prispel a ešte stále prispieva k propagácii našej obce. 
JUDr. Vladimír Šiška, nar. 1942. Významne pomáhal pri rozvoji 
a zveľaďovaní obce predovšetkým v rámci svojho spoločensko – 
pracovného postavenia. 
Vdp. František Jurík CSsR, nar. 1925, zomrel 1991. Počas svoj-
ho kňazského pôsobenia v našej obci viac ako 20 rokov zanechal 
hlbokú stopu nielen v duchovnom pôsobení medzi veriacimi, ale aj 
v rozvoji obce. Čestné občianstvo udelené In memoriam. 
 
Cena obce Nitrianska Blatnica 
Viliam Kolka, nar. 1933. Ako učiteľ a riaditeľ školy a dlhoročný 
funkcionár vo verejnej správe sa významne pričinil o rozvoj obce 
v oblasti výstavby i vo výchovno - vzdelávacom procese. 
Jozef Líška, nar. 1943. Takmer 40 rokov pracuje vo verejnej sprá-
ve obce. Bol čelným funkcionárom a pričinil sa významnou mierou 
o zveľadenie obce, o rozvoj športu a je aj v súčasnosti aktívnym 
poslancom. 
 Pavol Stanček, nar. 1925. Patril medzi mimoriadne aktívnych 
funkcionárov a pričinil sa aj v rámci svojho pracovného postavenia 
o zveľaďovanie obce a dáva podnety k rôznym aktivitám prostred-
níctvom miestnych novín. 
 
Cena starostu obce Nitrianska Blatnica 
Mgr. Daniela Bartošková, nar. 1947. Významne sa podieľala na 
výchovno – vzdelávacom procese ako učiteľka i zástupkyňa riadi-
teľa školy. 24 rokov pracovala ako poslankyňa v obci a aktívne bo-
la dlhé roky činná v ZPOZ a SČK. 
Anton Frnčík, nar. 1944. Patrí medzi tých nenápadných občanov, 
ktorí sú ochotní vždy pomôcť tam, kde to obec potrebuje. Bol pos-
lancom a aktívne prispieval k rozvoju futbalu v obci. 
Ing. Rudolf Jančovič, nar. 1945. Svojou aktivitou najmä v oblasti 
športu sa významne podieľal na úspechoch futbalu v našej obci ako 
hráč, tréner a funkcionár. 
Dušan Klas, nar. 1964. Patrí medzi tých občanov, ktorí svojou 
humánnou činnosťou pomáhajú iným. Má vyše 80 bezplatných od-
berov krvi a je držiteľom Jánskeho diamantovej plakety. 
Jozef Králik, nar. 1945. Patrí medzi aktívnych pracovníkov 
v oblasti zabezpečovania rozvoja obce a svoje odborné skúsenosti 
využíva predovšetkým pri rôznych stavebných akciách. 
Michal Socha, nar. 1945. Viac ako 40 rokov pracuje vo verejnej 
správe ako funkcionár. Aktívne je činný v spoločenských organi-
záciách a j 18 – násobný darca krvi. 
Mgr. Ondrej Turan, nar. 1943. Pracoval v oblasti školstva nielen 
ako učiteľ, ale i vo funkcii riaditeľa školy. V našej obci pôsobil 37 
rokov v školstve i vo verejných funkciách. 
 

ÚÚrrooddnnéé  rrookkyy  oobbccee  
1948 - 2008 

     Všetci Blatničania, ktorí žijú v obci viac 
ako tých jubilejných 60 rokov používania ná-
zvu Nitrianska Blatnica, si dobre pamätajú 
stav obce a podmienky, v akých väčšina žila. 
Všetko sa zmenilo pričinením nadšených 
čelných predstaviteľov obce, ktorí využili 
ponúknuté príležitosti dať obci novú tvár. Ak 
dnes vidíme (a aj sme videli) negatívne 
stránky minulého politického systému, ne-
možno mu uprieť, že dal obciam a mestám 
a najmä ľuďom v nich nebývalé možnosti 
zlepšiť materiálnu oblasť života. 
     Naša obec mala schopných funkcionárov 
a patrila medzi prudko sa rozvíjajúce 
a meniace svoju tvár zo dňa na deň. Schátra-
lý bytový fond sa zmenil na nepoznanie 
a dnes sa deťom ani nechce veriť, v akých 
podmienkach žili ich starí rodičia. 
     Vyrástli nové budovy základnej a mater-
skej školy, vrátane telocvične a školskej dru-
žiny, nový kultúrny dom, moderná obchodná 
sieť, boli spevnené cesty a vybudované chod-
níky, v miestnom parku sa môžeme popýšiť 
pekným športovým areálom atď. Medzi naj-
väčšie budovateľské úspechy patrí celoobec-
ný vodovod (píšeme o ňom na inom mieste 
BN) a plynofikácia. Všade, kam sa dnes po-
zrieme, dýcha na človeka zmena k lepšiemu 
v prospech občana. Občana, ktorý sa svojou 
prácou na týchto stavbách podieľal brigád-
nicky, poväčšine zdarma, vedel, že pracuje 
pre seba a pre svoje deti. 
     Úcta patrí čelným funkcionárom obce, 
ktorí v neľahkých podmienkach dokázali za-
nechať po sebe stopu svojej aktívnej práce. 
     Nemožno nespomenúť výraznú pomoc 
rodákov, ktorí svojim vplyvom v pracovnom 
pôsobení pomohli presadiť rôzne významné 
stavby alebo inou formou sa pričinili 
o realizáciu verejno-prospešných stavieb. 
Spomedzi funkcionárov obce záslužnú prácu 
vykonali najmä Anton Rybanský, Michal 
Bolla, Viliam Kolka, Pavol Stanček a Jozef 
Líška. V čase pôsobenia každého z nich bola 
obec obohatená o významné dielo, ktoré dnes 
slúži občanom. 
     Do povedomia celoslovenskej verejnosti 
sa dostala naša obec aj zásluhou archeologic-
kého výskumu pri rotunde sv. Juraja, keď sa 
potvrdilo, že kostolík patrí medzi pamiatky 
z veľkomoravského obdobia. Je to zásluha 
profesora Ruttkaya, ktorý výskum viedol 
a po zásluhe mu udelilo obecné zastupiteľ-
stvo čestné občianstvo našej obce. 
     Aj keď oslava používania názvu obce 
s týmto všetkým nesúvisí, je vhodnou príleži-
tosťou pripomenúť si tieto súvislosti 
a obzrieť sa späť na dielo vykonané predchá-
dzajúcou generáciou. 
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VODOVOD - STAVBA STOROČIA 
     Voda nad zlato. Bez vody niet 
života. Tieto slová sú už zdanlivo 
otrepané a častým opakovaním sa 
z nich stali frázy, ale sú podložené 
faktami. V histórii našej obce boli 
roky, keď v studniach občanov ne-
bolo vody, postupne vyschli aj ve-
rejné (obecné) studne či iné zdroje 
predovšetkým pitnej vody. Osobitne 
kritické bolo obdobie osemdesiatych 
rokov minulého storočia a najmä rok 
1984, keď bolo treba pitnú vodu do 
obce dovážať. A aká bola situácia 
v rokoch, keď ekonomicky obec ne-
bola schopná zabezpečiť dovoz pit-
nej vody, to si môžeme iba domýš-
ľať. 

Všetko začalo projektantom. 
 

     „Oblasť, v ktorej sa nachádza va-
ša obec, sa v geologických mapách 
uvádza ako suchá, bez zdrojov pitnej 
vody. Budovať obecný vodovod je 
pre nedostatok vodných zdrojov 
nemožné.“ Takéto odpovede dostá-
vali funkcionári obce sústavne. Tí 
hore s nami „cítili“, ale nič podstat-
né spoza stola s neurobili. 

     Skutočnosť však bola iná. Ešte 
v roku 1942 boli pri kostolíku sv. 
Juraja pod Marhátom podchytávané 
pramene, čo financoval vtedajší ma-
jiteľ piešťanských kúpeľov Winter 
na podnet svojho zaťa baróna Anto-
na Leonhardiho, ktorý mal v našej 
obci veľkostatok. Aj keď sčasti je do 
obce potiahnuté vodovodné potrubie 
s nízkou prietočnosťou, práce sa ne-
dokončili a tento významný vodný 
zdroj zostáva nepovšimnutý. 
     S hydrogeológom Jozefom Dre-

venákom, ktorý bol pracovníkom 
Vodární a kanalizácií Trenčín, som 
sa stretával v súvise s mojim vtedaj-
ším zamestnaním(Pozemné stavby). 
Bola to snáď šťastná náhoda, keď 
pri jednom rozhovore som mu po-
vedal o zlej situácii s vodou v našej 
obci. Dohodli sme, že sa stretneme 
v určitý deň a bude pripravený trak-
tor, na ktorom sme potom prešli 
všetky možné miesta od kostolíka 
sv. Juraja až po miesto, kde je dnes 
prameň vody. 
     Mapy, prierezy zeminy, sondy, to 
bola parketa tohto hydrogeológa. 
Zdá sa to takto napísané veľmi jed-
noduché, ale prešlo dosť času, kým 
p. Drevenák povedal, že pokusný vrt 
bude najvhodnejšie uskutočniť na 
mieste zvanom Pod Zoborom, lebo 
tam sa stretávajú vodonosné vrstvy. 
Začalo sa s návštevami kompetent-
ných úradov a osôb, najmä však bo-
lo potrebné ich presvedčiť, že inves-

tícia do prieskumného vrtu má pred-
poklad úspešnosti. Podstatné je 
uviesť, že v roku 1984 boli zabezpe-
čené prostriedky vo výške trištvrte 
milióna korún na financovanie vrtu 
do hĺbky 100 metrov. Čerpací pokus 
vykázal pozitívne parametre, čo bola 
dobrá správa pre investora na zača-
tie projektových prác. 
     Každý, kto prišiel do kontaktu 
s byrokratickou mašinériou rôznych 
inštitúcií si vie predstaviť, koľko 
úsilia si vyžiadala táto stavba. Nit-
riansky závod podniku Vodohospo-
dárske stavby Bratislava nám vy-
chádzal všemožne v ústrety, ale má-
lokto si vie predstaviť, koľko kľu-
čiek dverí museli stlačiť vtedajší 
predseda MNV Jozef Líška a vedúci 
obecnej prevádzkárne Viktor Kol-
ník, lebo aj prevádzkáreň sa musela   
zaviazať uskutočniť spolu s občanmi 
určitú časť prác v súvise s rozvodmi      

            Dokončenie na str. 5

Vrt vodného zdroja -  september 1981 

Vodojem nad obcou zabezpečuje plynulý prísun vody do domácností. 
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Dokončenie zo str. 4  
vody na hlavnom potrubí. Občania si sami vykopali rýhy  vodovod-
ných prípojok a zabezpečili rozvoz štrkopiesku na podložie potrubí. 
     S výstavbou nášho obecného vodovodu sú spojené viaceré mená, 
osobitne spomínaný Jozef Drevenák (z neďalekej Bojnej), vedúci od-
boru výstavby KNV Jozef Bubla i riaditeľ Vodohospodárskej výstav 

 
Takto vyzerali všetky cesty v obci počas výstavby vodovodu, ale vý-
sledok bola tečúca pitná voda v domácnostiach. 

 
  by p. Božik, ktorí dali nášmu vodovodu 
omnoho viac, ako im to z titulu pracovné-
ho zaradenia vyplývalo. 
     Nemožno nespomenúť, že predstavite-
lia obce museli zabezpečiť veľa iných prác 
z vlastných zdrojov, ako napr. prístupovú 
cestu k vodnému zdroju, elektrickú prípoj-
ku a pod. Od roku 1984, keď sa rozbehla 
výstavba vodovodu, cez kladenie potrubia 
a výstavbu vodojemu v roku 1985 až po 
rozvody vody do domácnosti a prvé oto-
čenie kohútika a ochutnanie prvého pohára 
kvalitnej vody v roku 1986 ubehlo zdanli-
vo veľa času. Ak dnes hrdo hovoríme o 
našom vodovode ako o stavbe storočia, nie 
je to vôbec nadnesené. Je to skutočnosť, 
ktorú preverilo dvadsať rokov od jeho 
spustenia do prevádzky. 
                                            P. Stanček st. 
 
Poznámka redakcie: Autor bol v čase vý-
stavby vodovodu tajomníkom MNV 
a z titulu svojej funkcie na podniku Po-
zemné stavby Nitra mal možnosť zabezpe-
čiť veľa technicko-dodávateľských prác 
mechanizmov na stavbe vodovodu. 

 

Posledná(?) kniha našej rodáčky 
 

     Vždy, keď držím v ruke novú knižku 
našej rodáčky Katky Hudecovej (rod. 
Chromej), mám príjemný pocit. Ak Kat-
ku Hudecovú označujem za rodáčku, ho-
ci sa v našej obci nenarodila, tak predo-
všetkým preto, že aj ona sa hrdo hlási 
k našej obci. A aj jej tvorba (najmä pro-
zaická) je poznačená osobami a udalos-
ťami, ktoré poznala a zažila. 
     Nová knižka s názvom Trblietanie 
medzi mrakmi a s podtitulom Básne, ba-
lady, drobná tvorba patria medzi to naj-
lepšie, čo nám spisovateľka svojou tvor-
bou doteraz dala. Každý vekom starší 
objaví najmä v jej baladách ľudí a ich 
osudy úzko späté s našou obcou. Han-
drárska balada, Kamila (žobráčka Emi-
la), Štefan Čambor i vietnamský dobro-
voľník Rudo defilujú pred mojimi očami 
tak, ako som ich poznal v časoch svojej 
mladosti. Citlivo, ako to len Katka vie, 
ukazuje nám prostredníctvom svojich 
balád život z tej inej, odvrátenej strany. 
V dobe, keď sa na nás vyškierajú 
z bulvárnych časopisov a televíznych ob-
razoviek polonahé celebrity, ktoré bez 
bázne odhaľujú to, čo patrí do sveta in-
timity, znejú citlivé veršované balady 
z knižky Katky Hudecovej ako tvorba 
z iného sveta, zo sveta trpkej reality, 
akoby z odvrátenej strany skutočných 
ľudských osudov.  
     V predslove novej knižky Katky Hu-
decovej hovorí Mgr. Vlasta Henčelová 

o autorke zasvätene, takže nechajme pre-
hovoriť ju, aby čerstvú osemdesiatničku 
a našu rodáčku Katku Hudecovú priblíži-
la najmä tým, ktorí nemali to šťastie po-
znať ju osobne. 
     Bolo pre mňa cťou, keď som sa v roku 
1995 osobne mohla spolupodieľať na vy-
daní prvotiny Kataríny Hudecovej Hosť 
na deň i zbierky epigramov Maximum 
z minima a rovnako je to aj teraz, pri vy-
dávaní dvanástej – a ako autorka na zá-
rmutok všetkých jej priaznivcov tvrdí – 
záverečnej knižky jej literárnych ambícií. 
     Textárka, poetka, satirička a prozaič-
ka Katarína Hudecová sa narodila na 
Ukrajine, detstvo prežila v Nitrianskej 
Blatnici a od roku 1957 žije 
v Trenčianskych Tepliciach. Obyvatelia 
nášho regiónu jej tvorbu poznajú predo-
všetkým z Trenčianskych novín, kde nie-
koľko desaťročí publikovala najmä bás-
ne, epigramy a aforizmy. Okrem toho 
bola známa v hudobnom svete ako autor-
ka populárnych piesní, otextovala viac 
ako 130 piesní významných slovenských 
autorov. Nedá mi nespomenúť nezabud-
nuteľný hit Ako mám žiť bez teba 
v podaní Evy Pilarovej či Chlieb a soľ, 
ktorú naspievala Jana Kocianová. De-
ťom sa pravidelne prihovárala zo strá-
nok časopisov Ohník, Zornička a Včiel-
ka. 
     Poslednú knižku Trblietanie medzi 
mrakmi si chce darovať ku svojej osem-

desiatke, ktorú čochvíľa oslávi. Zložená 
je z viacerých žánrov. Prím hrajú básne 
ľúbostné. Prečo ich tak neskoro posiela 
na svetlo Božie? Ako sama hovorí, vždy 
si myslela, že navždy patria na samé dno 
truhlice jej duše a nemá sa čo odhaľovať. 
Ale teraz, keď už je to viac-menej jedno, 
kto si čo o nej myslí, vybrala ich 
z „babičkinej krabičky“. Ďalej nechýba-
jú dojímavé balady. Autorka vždy milo-
vala príbehy, pochádzajúce zo života, 
navyše, ak ich sama odpozorovala alebo 
poznala z niečieho rozprávania. Aj tieto 
teda prebrala pod spoločnú strechu. Prí-
ležitostné básne písala väčšinou na ob-
jednávku Zborov pre občianske záležitos-
ti. Veľa z nich zostalo knižne nezverejne-
ných. 
     Ako pani Katarína Hudecová píše 
v jednej zo svojich básní – múza si našla 
cestu k jej domu. So vzácnym darom 
múdro nakladala a láskavým pekným 
slovom poskytovala raj našim dušiam. 
V mene všetkých čitateľov jej za celoži-
votnú tvorbu i múdrosť umeleckého slova 
úprimne ďakujem a prajem ešte veľa tvo-
rivých síl a energie. 
     K týmto slovám niet čo dodať. Snáď 
iba to, aby Katke Hudecovej ešte slúžilo 
zdravie a aby táto dvanásta knižka nebo-
la posledná. A všetko naj – naj k osem-
desiatke, Katka! 
                                             A. Krumpár 
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OBRAZY nášho rodáka ŠTEFANA ŠIŠKU 

 
     Štefan Šiška sa narodil 1. januára 1922 v Nitrianskej Blatnici 
v robotníckej rodine Jozefa a Anny Šiškových.  Vyrastal spolu so 
svojimi súrodencami Annou a Jožkom. Vyučil sa za murára, ale 
celý svoj život inklinoval najmä k umeniu. Venoval sa fotografo-
vaniu, hudbe na rôzne hudobné nástroje – klavír, harmonika, 
husle, gitara a maliarstvu. Bol veľkým milovníkom 
a ochranárom našej krásnej prírody a jej bohatstva.  
     Vo svojich fotografiách a  obrazoch zachytával súčasnosť 
i minulosť Nitrianskej Blatnice. 
     V obci prežil celý svoj život, bol nesmierne pracovitý, o čom 
svedčia desiatky obrazov predovšetkým z našej obce. Zdobia 
príbytky našich občanov i pracoviská úradov a inštitúcií. 
     Bol iniciátorom vzniku oddelenia Ľudovej školy umenia 
v Topoľčanoch, ktorej pobočka v Nitrianskej Blatnici dala zá-
klady mladým adeptom hudby. Mal i veľa súkromných žiakov, 
najmä v čase, keď ešte oddelenie ĽŠU nebolo. 
     Jeho obrazy a fotografie sú súčasťou výstavy, ktorá je inštalo-
vaná v budove základnej školy a bude otvorená pri príležitosti 
60. výročia používania terajšieho názvu obce. 
     Na budúci rok si pripomenieme 15. výročie jeho smrti         
(13. marca 1994).                                                                       (V.V.) 

 
Firma Krošlák sa rozšíri 

 
     V máji 2008 podala firma Kroš-
lák s.r.o., Nitr. Blatnica, ktorá sa 
zaoberá výrobou nábytku, návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby  „Výrobný a 
skladový areál“. Mal by byť na po-
zemkoch v katastrálnom území Nit-
rianska Blatnica v časti Štompárka, 
ktoré sú vo vlastníctve firmy. Vý-
robný a skladový areál je určený na 
výrobu a skladovanie nábytku, kos-
tier pre nábytok a výrobu čalúnené-
ho sedacieho nábytku. 

     Celá lokalita bude oddelená od 
okolia pásom zelene a oplotená. 
Areál bude pozostávať zo 6 prevaž-
ne montovaných navzájom prepoje-
ných celkov, v ktorých nájde pra-
covné príležitosti približne 150 za-
mestnancov.  
Príjazd pre automobilovú dopravu 
je riešený z hlavnej cesty II. triedy 
vedúcej z Nitrianskej Blatnice do 
Radošiny. 
Navrhovaná funkčná náplň objektov 
je v súlade so schváleným zadaním 

územnoplánovacej dokumentácie 
a je v súčasnosti zapracovaná 
v návrhu ÚPD obce. Touto výstav-
bou sa presunie značná časť prie-
myselnej výroby z centra obce, kde 
sa nachádzajú v súčasnosti umies-
tnené výrobné priestory firmy, na 
okraj obce. Zároveň sa zníži kamió-
nová doprava cez centrum 
a historické jadro obce a rozšíria sa 
možnosti občanov na zamestnanie 
v nových výrobných prevádzkach. 

(M.T.)
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

 
Prvé sväté prijímanie 

v našej farnosti 
 
     18. mája aj tie kostolné zvo-
ny nám zneli slávnostnejšie. 
Pozývali nás, aby sme spoločne 
slávili najvýznamnejší deň na-
šich detí. Na fotografii vľavo 
sú v dolnom rade zľava: Mi-
chaela Chromá,. Lucia Domi-
nová, Soňa Mihová, Martina 
Jančovičová, Katarína Viatro-
vá, Timea Mizeráková. Horný 
rad zľava: Kristína Klasová, 
Alžbeta Jančovičová, Filip 
Soblahovský, Peter Tóth, Mar-
tin Socha, Peter Viater, Štefan 
Morong, Jakub Kupec.   (L.V.) 
 

 

Leto mladých 
 
     Je krásne byť mladým a prebu-
diť sa do prvého prázdninového 
dňa. Vedieť, že ma čaká letný čas 
voľna, prírody, vody a kamarátov. 
     K obohateniu voľného času pri-
spieva svojou troškou aj Slovenský 
skauting, ktorý usporiada spolu s 
bratmi z Topoľčianok letný skaut-
ský tábor od 7. do 16. júla 2008. 
Bude za obcou Nedožery -Brezany 
pri Prievidzi. V tejto lokalite sme 
ešte netáborili, a preto je pre nás 
obzvlášť zaujímavá. 
     Skautský tábor je stanový. Tábo-
rové stany nie sú obyčajné turistic-
ké, kde sa spí na zemi. Majú želez-
nú konštrukciu, drevené lôžka nad 
zemou, drevenú podlahu, 
a pravdaže sú prikryté plachtovinou 
podobnou celte. Pod lôžkom je 
priestor na uloženie vecí. Spí sa 
v spacích vakoch. Každý, kto sa na 
takom tábore zúčastní, pookreje na 
tele i na duši v lone našej krásnej 
prírody.  
     Ak sa mladým máli, tak 
v auguste majú možnosť ísť na tá-
bor SETIM, ktorý organizuje náš   
správca farnosti. Táborový letáčik 
visí na nástenke v kostole, kde 
u d.p. Mgr. Jozefa Hužoviča dosta-
nete bližšie informácie. 
     Tak hor sa na prázdniny! 

 
RNDr. Eduard.Kollár 

 

     Je 28. jún 2008 a slnečnými lúč-
mi zaliata rotunda sv. Juraja a lúka 
„Púšť“ víta vzácnych návštevníkov. 
To manželia Streďanskí vybrali toto 
posvätné miesto pre uskutočnenie 
stretnutia „Hnutia kresťanských ro-
dín“. Je 10.00 hodín a lúka Púšť za-
čína ožívať. Prichádzajú prvé rodiny 
z Nového Mesta nad Váhom, To-
poľčian, Šale, Lučenca, Bytče, Vo-
zokán i Bratislavy. Možno preto, že 
pre nás je toto miesto už všedné, nás 
domácich bolo pomenej. 
     Po privítaní účastníkov Ing. 
Františkom Streďanským oboznámil 
s históriou tohto kraja prítomných 
predseda OZ Rotunda Jurko Ján 
Kolník ml. Prekrásne počasie 
umocnilo na pravé poludnie sv. om-
šu, ktorú celebroval vdp. Dekan Pa-
edDr. Ľubomír Havran z Radošiny 
a jeho slová, ktoré sa niesli v duchu 
poslania kresťanských rodín v našej 
spoločnosti. 
     Po skončení svätej omše manže-
lia Streďanskí (oni boli organizá-
tormi tohto stretnutia) pozvali všet-
kých účastníkov na chutný guláš.  
A po duchovnom i telesnom posil-
není sa nám naskytol krásny obraz, 
keď otcovia zorganizovali futbalový 
zápas detí proti rodičom. A verte, 
otcovia to ľahké nemali, pretože 
väčšinou to boli viacpočetné rodiny. 
Ten krásny obraz bol aj v tom, že 

tam boli deti (okrem celkom ma-
lých) trojročné aj dvanásťročné, 
a v krásnej zhode sa dokázali baviť, 
ba pokračovať ďalšími loptovými 
hrami až do večerných hodín.  
     Veľmi príjemná atmosféra len 
potvrdzovala, že i takýto darček za 
vysvedčenia detí bol vzácny 
a duchovne bohatý, a nemusel to 
byť mobil či bicykel. 
     Hodnotu celého stretnutia zvý-
raznil duch kresťanskej lásky, ktorý 
sa niesol celým podujatím. 
     A keď sa slniečko sklonilo za 
Visiacu skalu, zazneli slová poďa-
kovania a účastníci stretnutia obo-
hatení o krásny duchovný 
i historický zážitok odchádzali do 
svojich domovov. 
     A na záver použijem citát jed-
ného z rodičov, ktorí to vyjadril 
veľmi zrozumiteľne a stručne: 
„Dovidenia Jurko, určite sa k tebe 
ešte vrátime“.                         (JaK) 
 

 
Vrbovské vŕby 

 
V nedeľu 3. augusta o 16.00 hod. 
bude turistická svätá omša, ktorá 
bude obohatená o koncert dobovej 
hudby v prevedení skupiny Vrbov-
ské vŕby. Tešíme sa na stretnutie. 

 (J.K.)

Stretli sa kresťanské rodiny 
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Máj – Jún 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Milan Turčan 
Jozef Michler 
Pavol Vetrík 
Jozef Ďuriš 

 
60 rokov 

Adam Kvašňovský 
Helena Šišková 

 
70 rokov 

Mária Baňáková 
Žofia Vatrtová 
Anton Chromý 

 
80 rokov 

Zuzana Obšívanová 
 

81 rokov 
Rozália Guliková 

Margita Kašná 
82 rokov  

Katarína Svetliaková 
83 rokov  

Emília Minarovičová 
 

95 rokov 
Mária Frnčíková 

 

Manželstvo uzatvorili 
Angelika Kečkéšová a Miloslav Filípek 
Hana Ondrušková a Ing. Pavol Chromý 

Lucia Klasová a Ladislav Hubinský 
 

Opustili nás 
Anna Pecháčová – 58 rokov 

Ján Brišiak –  46 rokov 
 

          Spracovala: Gabriela Summerová

     30. júna sa náš park premenil 
na miesto zábavy, hier a súťaží. 
Obecný úrad v spolupráci s komi-
siou pre školstvo, šport a kultúru 
usporiadali kultúrno - športové 
podujatie pre všetky deti pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa detí. 
     Podujatie otvoril starosta obce 
Mgr. Michal Toman. Úvod prog-
ramu patril členkám "Agility klu-
bu" z Nitry, ktoré predviedli vý-
cvikové ukážky so svojimi psíkmi. 
Na ďalšom stanovišti zabodovali u 
detí naši hasiči, ktorí ich obozná-
mili s hasičskou technikou. Naj-
viac ich zaujala historická ručná 
striekačka ( z roku 1927 a plne 
funkčná), ktorú si deti vyskúšali, 
ba si aj zasúťažili v striekaní na 
cieľ. Víťazí boli odmenení vecný-
mi cenami. Najväčším zážitkom 
bola riadna spŕška vody z hasič-
ského auta, ktorá deti v horúcom 
dni príjemne osviežila. Hasiči deti 
zaujali, takže o budúcich požiarni-
kov núdza určite nebude. 
     Spestrením programu bol poník 
pána Radima Slezáka, ktorý po-
slušne nosil deti po parku. V boha-
tej tombole deti vyhrávali zaují-
mavé ceny a potešenie nemalo 
konca kraja. Občerstvenie k obedu 
bolo pripravené v bufete. Hlad za-

hnali porciou chutného gulášu, ktorý pri-
pravili tety kuchárky zo školskej jedálne. 
Oddýchnuté a posilnené deti sa pustili do 
športového zápolenia. Zábavne a vtipné 
celé odpoludnie, vrátane športových sú-
ťaží, moderoval p. Marián Oravec. 
     Do súťaží sa najskôr pustili najmladší 
účastníci - škôlkári. Súťažili v behu na 20 
m, skákaní vo vreci, hode do diaľky a 
kope na bránu. Žiaci zo ZŠ súťažili v pia-
tich disciplínach: hod na cieľ, skákanie 
vo vreci, streľba zo vzduchovky, žonglo-
vanie hlavou a telom a kop na bránu. 
     V každej disciplíne boli traja najlepší 
ocenení medailami a čokoládami. Sladké 
víťazstvá si vychutnávali na stupňoch 
víťazov a rozžiarené očká tých najmen-
ších hovorili za všetko. Neskrývanú ra-
dosť prejavovali aj rodičia. Po súťažiach 
zasadli k ohníku pri tradičnej opekačke 
špekáčikov. Dobre padlo ešte občerstve-
nie pri zmrzline. Prežitý deň splnil oča-
kávanie detí a nás teší, že  na detských 
tváričkách bol úsmev, radosť a spokoj-
nosť.             
     Sponzormi tohoto podujatia bola fir-
ma Krošlák s.r.o, firma NEXX, Občian-
ske združenie "Deti - naša budúcnosť" pri 
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica a p. Vaj-
dečka - "PALETTE  WOOD". Všetkým 
patrí srdečná vďaka.              

        (M.H.) 
 

Naše deti oslavovali MDD 
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Záverečné školské zvonenie 
     Ani sme sa nenazdali a je za nami 
desať školských mesiacov. Prišiel čas 
hodnotenia. 
     V školskom roku 2007/2008 navšte-
vovalo našu ZŠ 162 žiakov a materskú 
školu 43 žiakov. Výchovno-vzdelávacej 
práci sa venovalo 27 pedagógov, ktorí 
sa okrem výchovy a vzdelávania žiakov 
venovali aj vypracovávaniu projektov. 
Ich úspešnosť vo veľkej miere prispela 
k vytváraniu veľmi dobrých podmienok 
v našej škole.  
     Úspešné projekty, ako napríklad vy-
budovanie jazykového laboratória, revi-
talizácia školskej knižnice, projekt Šan-
ce pre deti, revitalizácia a elektronizá-
cia školskej jedálne, projekt MŠ pri-
niesli našej škole finančné prostriedky 
vo výške 580 000 Sk. Svoju šikovnosť 
a súťaživosť prejavili žiaci aj účasťou 

na rôznych súťažiach organizovaných 
Slovenskou asociáciou športu. 
     Veľmi pekné výsledky dosiahli 
v reprezentácii školy i obce Petra Líš-
ková, Katarína Viatrová a Jakub Ada-
movič na súťažiach v speve ľudových 
piesní, Ondrej Ševčík v prednese prózy 
a florbalisti získali pekné umiestnenie 
v kategórii mladších žiakov v okresnej 
lige.  
     Máme dobrým zvykom na konci 
školského roka odmeňovať najaktív-
nejších a najúspešnejších žiakov 
z jednotlivých tried. Knižné odmeny zís-
kali títo žiaci: Veronika Rosičková, 
Mirko Chochula, Alžbeta Sigetová, Tí-
mea Mizeráková, Katka Viatrová, Jozef 
Králik, Adriana Magová, Zdenka Sele-
šová, Jozef Michler, Michal Pátrovič, 
Daniel Mago, Kristína Močková, Juraj 

Hollan, Mária Andrašovičová, Petra 
Líšková, Veronika Dominová, Mirka 
Stančeková, Lukáš Andrašovič, Júlia 
Herdová.    
     Želám všetkým veľa slnka, radosti, 
oddychu a príjemných dní počas prázd-
nin. 
     Všetkým zamestnancom školy 
a učiteľom ďakujem za prácu, ktorou 
ste prispeli k úspešnému školskému ro-
ku 2007 / 2008. 
         Poďakovanie za spoluprácu 
a pomoc patrí aj všetkým občanom 
a rodičom a verím, že spoločnými sila-
mi pripravíme školský vzdelávací prog-
ram a v  septembri sa zdraví a oddých-
nutí stretneme na otvorení školského 
roka 2008 / 2009.  
                             PaedDr. Pavol Vančo 
                                     riaditeľ ZŠ s MŠ

 
Najlepší žiak školy 

     Na slávnostnom ukončení škol-
ského roka 2007/ 2008 starosta ob-
ce Mgr. Michal Toman  udelil naj-
lepšiemu žiakovi školy Cenu staros-
tu obce Nitrianska Blatnica.  
     Za najlepšieho žiaka školy bol 
vyhlásený Marek Miho (na fotogra-
fii), žiak 5. triedy ZŠ. Toto výz-
namné ocenenie Marek dostal za 
vynikajúce výchovno-vzdelávacie 
výsledky, reprezentáciu školy 
v oblasti športu a záujmových sú-
ťaží.   
     Cena starostu obce pozostáva 
z plakety s erbom obce a diplomu. 
Žiakovi bola udelená  prvýkrát 
v histórii školy a v tejto peknej no-
vej tradícii chce pán starosta po-
kračovať aj v budúcich rokoch. 
                                                    (I.R.) 

Budúci prváci sa lúčili s MŠ 
     20. júna bola slávnostná rozlúčka predškolákov z MŠ, na ktorej sa zúčast-
nili starosta obce Mgr. M. Toman a riaditeľ školy PaedDr. P. Vančo a rodičia 
odchádzajúcich budúcich prváčikov. Spomedzi 46 detí, ktoré navštevovali MŠ 
v uplynulom školskom roku, bolo pätnásť, ktorí sa z materskou školou lúčia 
a zasadnú druhého septembra do školskej lavice. Takzvaná malá skúška zre-
losti potvrdila, že MŠ pod vedením učiteliek dobre pripravila deti na vstup do 
„veľkej školy“. Deti vystúpili s kultúrnym programom, v ktorom nechýbali 
slová vďaky p. učiteľkám a v konečnom dôsledku i rodičom. Ako sa patrí na 
„absolventov“, nechýbalo ani veľmi pekné tablo, rozlúčkové darčeky 
a pamätné listy. 
     Pre informáciu sa patrí spomenúť, že do MŠ je k budúcemu školskému ro-
ku prihlásených 41 detí, z ktorých dvadsaťdva dosiahne vek budúceho prváči-
ka.                                                                                                 M.Hlohovská 
 

 

So základnou školou sa rozlúčili : L. Funtová, L. Vašinová, D. Paulovičová, J. 
Herdová, V. Slišková, M. Stančeková, K. Ladická, K. Kotlárová, L. Bartošeková, 
M. Huba, L. Švec, D. Hanuliaková, L. Andrašovič, M. Horváth, M. Frťala, M. 
Zeliska, P. Oravec, P. Mizerák, D. Ryšavý, N. Selecká, A. Žitníková. V strede 
pán učiteľ Mgr. Ondrej Turan. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

Záver futbalovej sezóny 2007/2008 
 

     Máme tu záver futbalovej sezóny a nastal čas na jej zhod-
notenie. V jarnej časti sme získali dostatok bodov na to, aby 
sme vylepšili 8. miesto po jesennej časti na konečné 6. miesto 
v tabuľke Majstrovstiev okresu. Posledné výkony hlavne vo 
viacerých domácich zápasoch ukázali, že v Blatnici sa ťažko 
vyhráva a sme radi, že sa to na jar nepodarilo žiadnemu muž-
stvu zo súťaže. Vyvrcholením sezóny bol posledný zápas do-
ma s Krtovcami, keď sme prehrávali už 1:3, ale v druhom 
polčase nastal obrat. Po zvýšení aktivity sme aj tohto súpera 
prevalcovali a v derby zápase sme zvíťazili 4:3. Verím, že to 
potešilo každého verného fanúšika. Ukázalo sa, že keď chce-
me tak dokážeme zvíťaziť nad každým súperom zo súťaže. 
Zdravé jadro mužstva tvorili naši strelci J.Stanček 
a D.Bartošek podporovaní zo zadných pozícií B.Hudečkom 
a V.Stančekom. Oceňujem snahu aj ostatných hráčov, ktorí 
pre futbal urobili maximum. 
Posledné výsledky: Bojná-N.Blatnica 1:2(Bartošek, 
J.Stanček), N.Blatnica-Ludanice B 5:1(Bartošek 4, J.Stanček), 
V.Dvorany-N.Blatnica 4:2(Bartošek, Hollan), N.Blatnica-
Krnča 3:1(Selecký 3), N.Blatnica-Urmince 6:0(Bartošek 4, 
J.Stanček, Selecký), Preseľany-N.Blatnica 3:1 (Kucharovič), 
N.Blatnica-H.Obdokovce 1:0(J.Stanček), Čermany- 
N.Blatnica 2:1(J.Stanček), N.Blatnica-N.Streda 2:1(J.Stanček, 
Bartošek), Nemčice- N.Blatnica 2:0, N.Blatnica-Krtovce 
4:3(J.Stanček 2, Bartošek, V.Stanček) 
Strelci gólov za celú sezónu: J.Stanček 27 ( v súťaži MO 
2.miesto), D.Bartošek 23( v súťaži MO 4.miesto), J.Selecký 9, 
S.Hollan 4, B.Hudeček 2, J.Kucharovič 2, V.Stanček 1, 
J.Hudeček 1 a D.Stanček 1. Posledné výsledky dorast : Pra-
šice-N.Blatnica 3:0, N.Blatnica-Ludanice 2:3, N.Blatnica-
Krnča 3:1, Chrabrany- N.Blatnica13:0, Čermany- N.Blatnica 
8:0, N.Blatnica-N.Streda 0:9, Nemčice-N.Blatnica 10:3, 
N.Blatnica-H.Štitáre 2:4.Posledné výsledky žiaci : 
V.Dvorany- N.Blatnica 4:3, N.Blatnica-Krtovce 16:0, 
V.Ripňany- N.Blatnica 4:0, N.Blatnica-Jacovce 3:5, 
N.Blatnica-Tesáre 18:0, Urmince-N.Blatnica 11:3, 
N.Blatnica-Radošina 1:3, Kuzmice- N.Blatnica 2:8.                                                                   
                                                                          P. Stanček ml. 
 

Konečná tabuľka MO 
 

1. OFK Krtovce 30 19 2 9 79 : 51 59 
2. TJ Oponice 30 19 1 10 84 : 40 58 
3. TJ Bojná 30 17 5 8 74 : 35 56 
4. OFK Ludanice B  30 17 2 11 67 : 55 53 
5. TJ Nemčice 30 14 6 10 80 : 53 48 
6. OFK N. Blatnica 30 15 2 13 71 : 59 47 
7. TJ Čermany 30 14 5 11 56 : 52 47 
8. TJ Urmince 30 12 7 11 73 : 64 43 
9. MFK Topoľčany B  30 12 7 11 59 : 56 43 
10. OTJ H. Obdokovce 30 11 7 12 52 : 57 40 
11. TJ Preseľany 30 11 5 14 49 : 54 38 
12. TJ Veľké Dvorany 30 12 2 16 64 : 74 38 
13. OFK Kuzmice 30 10 3 17 47 : 77 33 
14. TJ Hrušovany 30 9 6 15 53 : 101 33 
15. OFK Krnča 30 9 4 17 41 : 55 31 
16. TJ Krušovce 30 6 2 22 43 : 109 20 

Konečná tabuľka - MO – DORAST 
1. TJ Jacovce 26 23 1 2 157 : 19 70 
2. OFK Prašice 26 21 3 2 133 : 37 66 
3. MFK Topoľčany B 26 18 5 3 104 : 29 59 
4. TJ V. Bedzany 26 15 3 8 65 : 33 48 
5. OFK Ludanice 26 15 2 9 51 : 44 47 
6. TJ Nemčice 26 13 2 11 59 : 51 41 
7. TJ Čermany 26 12 2 12 60 : 59 38 
8. OFK H. Štitáre 26 11 2 13 48 : 53 35 
9. OFK Chrabrany 26 10 4 12 52 : 54 34 

10. TJ Hrušovany 26 9 2 15 67 : 69 29 
11. TJ Urmince 26 9 1 16 63 : 121 28 
12. TJ Oponice 26 5 4 17 24 : 80 19 
13. OFK N. Blatnica 26 3 0 23 37 : 163 9 
14. OFK Krnča 26 1 3 22 12 : 120 6 
15. voľný lós 0 0 0 0 0 : 0 0 

Konečná tabuľka - II.TRIEDA 
1. TJ Rajčany 24 17 5 2 56 : 23 56 
2. OFK Práznovce 24 15 3 6 60 : 25 48 
3. OFK Tesáre 24 11 6 7 43 : 28 39 
4. OFK Chrabrany 24 11 5 8 32 : 24 38 
5. OFK Kovarce 24 11 2 11 41 : 42 35 
6. TJ Závada 24 10 4 10 44 : 55 34 
7. TJ V. Bedzany 24 10 2 12 53 : 44 32 
8. TJ Kamanová 24 9 5 10 46 : 56 32 
9. TJ Čeladince 24 8 6 10 39 : 50 30 
10. OFK N.Blatnica B/Vozokany 24 8 4 12 31 : 45 28 
11. TJ Koniarovce 24 7 5 12 33 : 52 26 

12. ŠK V.Ripňany 24 7 3 14 39 : 51 24 

13. OFK H. Štitáre 24 5 4 15 34 : 56 19 
14. voľný lós 0 0 0 0 0 : 0 0 

Konečná tabuľka MO – žiaci - skupina B 

1. TJ Urmince 22 20 1 1 176 : 19 61 

2. TJ Radošina 22 18 2 2 174 : 14 56 

3. TJ Jacovce 22 17 2 3 125 : 23 53 

4. OFK Prašice 22 14 2 6 102 : 24 44 

5. ŠK V. Ripňany 22 11 6 5 90 : 29 39 

6. OTJ H. Obdokovce 22 10 3 9 109 : 44 33 

7. TJ Bojná OMD 22 9 2 11 82 : 72 29 

8. TJ V. Dvorany 22 9 0 13 79 : 73 27 

9. OFK N. Blatnica 22 8 0 14 106 : 86 24 

10. OFK Krtovce 22 3 0 19 13 : 191 9 

11. OFK Tesáre 22 3 0 19 17 : 233 9 

12. OFK Kuzmice 22 1 0 21 13 : 278 3 
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Olympijský festival u nás 
     ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici je jedna z mála škôl 
v okrese, ktoré sa zapojili do projektu Slovenského olympij-
ského výboru (SOV) – Olympijské festivaly detí a mládeže 
Slovenska, ktorý vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, SOV 
a združenie miest a obcí Slovenska. Sú určené pre deti vo ve-
ku 5 až 18 rokov. 
     Na festivale v športovom areáli parku dňa 25. júna si meralo sily 
92 detí ZŠ a 31 detí z MŠ. Výsledky súťaže detí z MŠ: beh na 20 
metrov - mladšie deti:1.m. Martin Chochula, 2.m. Chiara Vaňová, 
3.m. Nina Plaštiaková; staršie deti: 1.m. Kristián Krajčík, 2.m. Do-
mika  Rusková, 3.m. Igor Kováčik. Kolky – mladšie deti:1.m. Nina 
Plaštiaková, 2.m.  Martin Chochula, 3.m.  Oliver Herda; staršie deti: 
1.m. Silvia Pohořelská, 2.m. Andrej Urban, 3.m. Mária Rožeková. 
Hod na cieľ - 1. m. Chiara Vaňová, 2. m. Martin Chochula, 3. m. 
Nikola Srogončíková; staršie deti: 1.m. Domika Rusková, 2.m. Kris-
tián  Mago, 3.m. Patrik Krajčík. Základná škola: Hod kriketovou 
loptičkou:  1.- 2.r. Matúš Rusko, Matúš Grolmus, Jakub Rosecký;3- 
4. roč.chlapci: Matej Valter, Juraj Rosecký, Martin Fuksík; dievčatá: 
Patícia Bistáková, Nikoleta Poláková, Eva Saková.Beh na 30 met-
rov 1. – 2. roč., Sandra Matejčíková, Matúš Grolmus  Miroslav Mi-
ho. Beh na 50 metrov  3.-4. roč.dievčatá: Patrícia Bistáková, Danka 
Stančeková, Natália Bajzíková, chlapci: Ľubomír Šiška, Jozef Králik, 
Jakub Adamovič. Beh na 200metrov 1.- 2. roč. Sandra Matejčíková, 
Matúš Ivičic, Dominika Vajdečková, Beh na 400 metrov 3. – 4.roč. 
chlapci: Jakub Kupec, Juraj Rosecký Peter Viater, dievčatá: Patrícia 
Bistáková, Michaela Chromá, Danka Stančeková. Hod kriketovou 
loptičkou 5. – 6. roč. Daniel Mago, Dušan Sako, Michal Pátrovič, 7 
– 9. roč.Marek Frťala, Boris Baňák, Ľuboš Stanček. Šprint na 60 
metrov 7. – 9. roč. Boris Baňák, Ľuboš Stanček, Martin Ivičic, 
Šprint na 50 metrov 5. – 6. roč. chlapci: Milan Socha, Václav Pet-
reje, Michal Grznár, dievčatá: Michaela Bajzíková, Marcela Ladická, 
Paulína Bartová. 
     Víťazi jednotlivých disciplín získali medaily, tričká s lo-
gom  a diplom.                                        Mgr. I. Remenárová 

Navštívili Nitrianske kniežatstvo 
Žiaci 3. ročníka základnej školy navštívili v posledný májový 
utorok  slovanskú osadu v Nitre – Kyneku, kde sa v múzeu 
v prírode oboznámili so životom našich predkov. Deti pod 
vedením skúsených animátoriek v dobových kostýmoch hra-
vou formou spoznávali život starých Slovanov a hľadali po-
klad Nitrianskeho kniežatstva. Súčasťou programu bolo 
i jazda na koni, keďže k areálu osady patrí  i jazdecká škola.  
Zájazd bol odmenou za víťazstvo v súťaži medzi triedami zá-
kladnej školy pod názvom „Naša bohatá história“, ktorú 
v tomto školskom roku vyhlásilo Občianske združenie Ro-
tunda Jurko. 
Cieľom súťaže bolo vytvoriť propagačný materiál, tzv. skla-
dačku alebo leporelo o našej obci a jej bohatej histórii. Vý-
sledkom  snaženia žiakov bola  pestrá a zaujímavá zmes kre-
sieb a malieb Rotundy sv. Juraja, archeologických nálezov – 
kľúča od rotundy, prsteňov, známej náušnice a náradia, far-
ského kostola i pamätníka obetiam vojny. Ku kresbám nechý-
bal krátky komentár, ba často i rozsiahlejšie informácie. Svoj 
vzťah k obci úprimnými slovami, a to dokonca i vo veršoch, 
vyjadrili práve tretiaci. Pochvala však patrí všetkým triedam, 
ktoré sa do súťaže zapojili a pod vedením svojich učiteľov vy-
tvorili naozaj hodnotné práce o pamiatkach v našej obci a jej 
okolí.                                                                                 (D.Š.) 

.Deti sa veľmi dobre cítili v jazdeckej škole, lebo z chrbta 
koňa je svet okolo nás krajší. 

 
 

Zvozový kalendár zberu na 2. polrok 2008 a január 2009 
 

Tuhý komunálny odpad: 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 
17.12., 31.12., 14.1., 28.1.. PET fľaše: 3.7., 14.8., 25.9., 6.11., 18.12., 29.1.. Sklo:11.7., 22.8., 3.10., 
26.12.Papier a ostatné plasty: 8.7., 19.8., 30.9.,11.11., 23.12. 
Plastová nádoba slúži na zber papiera a ostatných plastov. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cen-
níky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, vrecká, fólie, igelity. Nezberá sa : perga-
menový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky 
závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravina-
mi.  Sklo - zberajú sa  prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklenené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného 
rozlíšenia. Nesmie  obsahovať žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery  fliaš, papier.  
Do vriec sa zberajú PET fľaše  z nealkoholických nápojov v stlačenom stave. Nezberajú sa:  vrecká, fólie, igelity, 
plastové nádoby z kozmetiky, potravín, papier. Nádoby a vrecia nesmú obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru). Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia 
a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme. 
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