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Zazvonilo na prázdniny 
     Uplynul tretí rok novej školskej. reformy ,ktorá  je nevy-
hnutná , ale žiaľ cesta k nej je tŕnistá. Učebnice pre niektoré 
predmety sme nemali celý rok a nevieme z čoho budeme učiť 
budúcich  štvrtákov a ôsmakov, pre ktorých nemáme ešte 
žiadnu učebnicu. Napriek tomu sa od učiteľov vyžaduje  tvor-
ba plánov , vyhľadávanie príslušného učiva na internete 
a v odbornej literatúre,  samoštúdium, kreditné  vzdelávanie 
vo voľnom čase a sledovanie nových zákonov, vyhlášok 
a smerníc. Je to cesta neľahká, ale zvládnuť ju musíme, aj 
keď s problémami. Práve tu chcem vyjadriť úctu a vďaku 
všetkým učiteľom, pretože ich práca je náročná, pohlcuje ce-
lého človeka a odoberá množstvo energie. Na druhej strane sa 
tešíme z úspechov  našich žiakov, a to nás posúva stále do-
predu. 
     Tento školský rok sme spoločne absolvovali viacero kultúr-
nych akcií, z ktorých najvydarenejšia bola- protidrogový  kon-
cert „Ži a nechaj žiť“. Bola to akcia, na ktorej sme nikoho 
nemuseli upozorniť na správanie. Mladí speváci si vedeli tak 
získať publikum, že žiaci ani nedýchali a dokonca si žiadali 
pridať pesničky. Veľmi nevtieravo vysvetlili žiakom, čo je ši-
kanovanie, rasizmus aj mobbing a kedy sa ako zachovať. Na 
konci koncertu sami žiaci vzdali úctu účinkujúcim a  „stan-
ding ovacion“ bol úžasným zakončením  akcie. Ďalšie akcie, 
ktoré boli spestrením vyučovania a mali výchovno - vzdelávací 
efekt boli:  koncert pesničiek skupiny ABBA s názvom Mam-
ma mia, divadlo Maska predviedlo Ezopove bájky, prenosné 
planetárium s ďalekohľadmi boli zážitkom pre všetkých žia-
kov. 
     Naša škola  sa tento rok môže pochváliť úspechmi 
v umeleckej činnosti – tradične pekné umiestnenie v súťaži 
„Slávik Slovenska“ , kde Jakub Adamovič získal 1.miesto 
v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole. A tiež začínajúca 
„slávica “ Gabriela Líšková získala 3. miesto v okresnom kole. 
Obaja  pod vedením p. uč. Martina  Pavloviča.                
     Zúčastnili sme sa výtvarných súťaží, kde žiaci dosiahli 
umiestnenie pod vedením p. uč. Černekovej. Veronika Rosič-
ková – 2. miesto, Dominika Rusková -3. miesto v okresnom 
kole „Vesmír očami detí“ a celá tretia trieda bola ocenená tor-
tou od regionálnych novín za krásne práce v súťaži “Moje 
zvieratko“. Raoul Sprio získal 3. miesto v okresnom  kole vý-
tvarnej súťaže o životnom prostredí pod vedením p. vychová-
vateľky Danky Gajderusovej. Aj  Marek Miho pod vedením p. 
uč. Ľuptákovej dosiahol pekné 3. miesto  v prednese poézie na 
obv. kole „Hviezdoslavov Kubín“. Výtvarné práce našich detí 
tiež môžete vidieť v nitrianskom televíznom vysielaní a sú vy-
stavené v Nitre v synagóge. Skupina našich žiakov  - Danka 
Stančeková, Andrej  Andrašovič a Daniel Mago získali 2. 
miesto v biblickej olympiáde pod vedením p. farára Petra Štál-
nika . 
     Tento rok nám vyšli aj víťazstvá a pekné umiestnenia vo 
futbale a florbale, kde chlapci pod vedením p. uč. Sigeta a p. 
uč. Neradného dosiahli historické úspechy  našej školy vo fut-
bale žiakov. 
     Tento školský rok navštevovalo našu školu 147 žiakov a pre 
11 deviatakov je to ich posledný školský rok v našej škole. Ur-
čite sa tešia na prázdniny, v septembri  na nových spolužiakov 
a nové skúsenosti. Prajeme im, aby im vyšli ich predsavzatia, 
naplnili sa im ich sny a stali sa úspešnými ľuďmi. Všetkým 
prajeme príjemné prázdniny!                Mgr. Tibor Lukačovič 
     riaditeľ školy 

PRE KVALITNEJŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Zberný dvor odpadu 

     Obec Nitrianska Blatnica má záujem riešiť straté-
giu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým 
k životnému prostrediu, ekonomicky výhodným pre 
občanov a podnikateľov v obci   a zároveň riešiť ne-
priaznivý stav vo vývoji cien za odvoz zmesového 
komunálneho odpadu.  
     Zberný dvor bude vybudovaný na pozemku obce, 
v dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov, vedľa št. ces-
ty II. triedy Topoľčany - Piešťany o rozlohe 590 m2  a 
bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie 
odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. 
Po stavebných úpravách budovy a výstavbe prístreš-
kov sa vytvoria nasledovné dispozície: chodba, kance-
lária, šatňa, sociálna miestnosť, WC, sprcha, 3x sklad, 
garáž, 4 boxy po 2 kontajneroch na uskladnenie odpa-
du, na betónovej ploche za prístreškami ďalšie 4 kon-
tajnery. Vybudovaná spevnená plocha bude pozostá-
vať zo spevnej plochy - vo výmere 515,60m2, chodní-
ka - 11,80 m2 a zelene - 60,75m2. Objekt bude oplote-
ný. Predmetom projektu je aj nákup technologických  
zariadení potrebných pre účely separovaného zberu, a 
to traktora s príslušenstvom, 11 ks veľkoobjemových 
kontajnerov, 4 ks zberných nádob, ako aj zakúpenie 
zariadení na úpravu vyseparovaných odpadov (mobil-
ný drvič, mulčovač). Ďalšou z aktivít projektu je vy-
budovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu – obecného kompostoviska 
v miestnej časti „Pod baňou“  a zakúpenie príslušného 
technologického zariadenia (drvič BRO- biologicky 
rozložiteľného odpadu, prekopávač kompostu). Kom-
postovisko bude tvoriť  plocha na kompostovanie, 
plocha na dočasné uskladnenie a úpravu prinesených 
surovín, akumulačná nádrž, manipulačná plocha, 
oplotenie, kancelársky kontajner a sanitárny kontajner 
– WC.  Produktom zhodnocovania bude kompost, kto-
rý sa následne použije ako vhodné organické hnojivo. 
Občania budú prostredníctvom informačnej kampane 
informovaní o možnostiach separovaného zberu, zbe-
raných surovinách aj o možnosti spracovania a zhod-
nocovania BRO.                       Pokračovanie na str. 2 

 
Výsadba v parku pokračuje a dúfajme, že na hody 

bude dokončená celá úprava. 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
    
  Dňa 9. júna 2011 sa konalo štvrté 
plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva (OZ).  
     Poslanci a občania sa obozná-
mili s výročnou správou obce Nit-
rianska Blatnica za rok 2010,  so 
správou hlavnej kontrolórky obce 
o kontrole hospodárenia obce v 
zmysle vyhlášky MF SR č. 
517/2001 Z. z. za rok 2010 a s au-
dítorskou správou z overenia roč-
nej účtovnej závierky k 31.12. 
2010.  
     Poslanci schválili založenie zá-
ujmového združenia právnických 
osôb s názvom KLASTER Topoľ-
čany a účasť obce v združení, za-
kladateľskú zmluvu o založení zá-
ujmového združenia právnických 
osôb KLASTER Topoľčany, sta-
novy záujmového združenia a ak-
tualizáciu Povodňového plánu zá-
chranných prác obce. 
     Poslanci a občania sa obozná-
mili s plánom kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na dru-
hý polrok 2011,  s návrhom na 
kúpu pozemkov pre vybudovanie 
plánovanej vodohospodárskej 
stavby „ ČOV a stoková sieť Nit-
rianska Blatnica“, s návrhom na 
kúpu lesovne súpisné číslo 2 o cel-
kovej výmere 126 m² a hospodár-
skej budovy bez súpisného čísla o 
celkovej výmere 59 m² v k. ú. Nit-
rianska Blatnica, ako aj vonkaj-
ších úprav - prípojka vody, prí-
pojka plynu, kanalizácia, spevne-
né plochy a vonkajšie schody pri 
hospodárskej budove a lesovni.  
     Poslanci i občania sa obozná-
mili s návrhom na kúpu pozemku  

 
o celkovej výmere 288 m² 
v katastrálnom území  Nitrianska 
Blatnica, na ktorej stojí stavba – 
Rotunda sv. Juraja, súpisné č. 1 
vo vlastníctve obce a taktiež sa 
oboznámili s informatívnou sprá-
vou o stave žiadostí o poskytnutie 
podpory zo Štátneho fondu rozvo-
ja bývania a dotácií zo štátneho 
rozpočtu na rok 2011. 
     OZ schválilo kúpu pozemku od 
jeho vlastníkov a spoluvlastníkov 
pre účely vybudovania plánovanej 
stavby ČOV a stoková sieť za 
kúpnu cenu 0,6303 €/m2, kúpu le-
sovne, hospodárskej budovy a 
vonkajších úprav od vlastníka - 
LESY SR, š.p. Banská Bystrica, za 
kúpnu cenu 19 910,- € a kúpu po-
zemku o celkovej výmere 288 m², 
na ktorej stojí stavba – Rotunda 
sv. Juraja od jej vlastníka - LESY 
SR, š.p. Banská Bystrica za kúpnu 
cenu 1 056,- €. 
     Poslanci sa oboznámili a schvá-
lili všeobecné podmienky odpred-
aja nehnuteľností - „Pekáreň“ s. 
č. 285 na parc. č. 98/2 o výmere 
718 m2 a pozemku parc. č. 98/3 o 
výmere 108 m2 v jednej polovici za 
cenu stanovenú znaleckým posud-
kom č. 81/2011 pre Jána Ceperku, 
bytom Piešťany v celosti. Predaj 
nehnuteľností bude predložený na 
schválenie Obecnému zastupiteľ-
stvu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko predmetné ne-
hnuteľnosti sú chátrajúce, pre 
obec nepoužiteľné, nachádzajú sa 
v oplotenom verejne neprístup-
nom areáli a vstupný pozemok je 
v spoluvlastníctve nadobúdateľa,  

 
ktorý má zároveň v dlhodobom 
nájme časť budovy. 
     Poslanci schválili odpredaj čas-
ti pozemkov o výmere 233 m2  Jo-
zefovi Štefaňákovi a manželke Ja-
ne za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. Predaj nehnuteľností 
bude predložený na schválenie 
Obecnému zastupiteľstvu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko ide o pozemky pre obec 
nevyužiteľné, oplotené, užívané a 
bezprostredne susediace s nehnu-
teľnosťou nadobúdateľov. 
     OZ súhlasilo s  prijatím inves-
tičného úveru od VÚB, vo výške 
56 000,-€ na obdobie 5 rokov na 
financovanie investičných akcií 
obce, ktoré budú použité ako 
vlastné zdroje financovania pro-
jektu „Revitalizácia centrálnej 
zóny obce Nitrianska Blatnica“ vo 
výške 23 000,- € a projektu „Vy-
budovanie zberného dvora na se-
parovanie komunálneho odpadu a 
obecnej kompostárne na zhodno-
covanie BRO“ vo výške 33 000,- €. 
Poslanci súhlasili so zabezpečením 
úveru - zriadením záložného prá-
va počas splácania úveru na bu-
dovu obecného úradu súpisné čís-
lo. 6 a podpísaním blankozmenky 
starostom obce. Poslanci súhlasili 
so žiadosťou obce o navýšenie 
kontokorentného úveru vo VÚB  
do výšky 150.000,- €. 
     Poslanci určili aj plat starostovi 
obce Mgr.  Michalovi Tomanovi 
vo výške 2 512,33 eur mesačne v 
súlade s vyhláškou. 

 

Dr. Veronika Vichnarová 
 

PRE KVALITNEJŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Zberný dvor odpadu

Dokončenie zo str. 1 
     Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre 
vyseparovanie 45,64 ton komunálneho odpadu za 
rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneš-
kodnených uložením na skládky odpadov.  
     Obec sa rozhodla zriadiť zberný dvor kvôli sú-
stredenej skládke komunálneho odpadu a na základe 
legislatívnych noriem Zákona č. 223/2001 Z. z. o od-
padoch v zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, 
ktoré ustanovujú producentom odpadov zabezpečiť 
separovaný zber druhotných surovín z komunálnych 
odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z 
obalov. Technické a technologické riešenie vyplýva z 
požiadaviek zabezpečiť vhodné priestory a techniku  
 

 
na riešenie separovaného zberu komunálneho od-
padu.   
     Predajom získaných komodít sa zabezpečia 
potrebné finančné prostriedky, ktoré budú použité 
na zabezpečenie prevádzky zberného dvora.  Na-
vyše sa realizáciou projektu vytvoria 1 – 3 stále 
pracovné miesta. 
     Projekt je nutné realizovať zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie, nakoľko jeho zriaďovacie 
náklady sú pomerne vysoké,  a to až asi 650 000 
€ s DPH. Samotná prevádzka však nebude eko-
nomicky náročná a obec ju dokáže pokryť pre-
dajom komodít, ktoré získa činnosťou zberného 
dvora a zhodnocovaním odpadu.   

                  Mgr. Michal Toman
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POTRAVI NOVÁ POMOC  
     V roku 2011 sa Slovenská re-
publika pripojila k Programu dis-
tribúcie potravín, ktorý sa 
v Európskej únii uplatňuje od r. 
1987 a je financovaný z Európ-
skeho poľnohospodárskeho a  zá-
ručného fondu. Hlavným cieľom 
distribúcie potravín je pomôcť 
osobám v núdzi tým, že im budú 
prostredníctvom charitatívnych 
organizácií bezplatne dodané zá-
kladné potraviny – pšeničná 
hladká múka a bezvaječné cesto-
viny. Maximálny limit pre 1 oso-
bu je 20 kg pšeničnej hladkej 
múky a 20 kg bezvaječných ces-
tovín. Potraviny budú dodané 
v skupinových obaloch po 10 kg, 
pričom každý skupinový obal ob-
sahuje 10 kg hladkej pšeničnej 
múky v spotrebiteľských bale-
niach  po 1 kg alebo 10 kg bezva-
ječných cestovín v spotrebiteľ-
ských baleniach po 0,5 kg. 
     Poberateľmi potravinovej po-
moci prostredníctvom Obce Nit-
rianska Blatnica sú deti 
v náhradnej starostlivosti, fy-
zické osoby, ktoré sú pobera-

teľmi dávky v hmotnej núdzi 
a príspevku k dávke, osoby na 
hranici životného minima (rodi-
čia a deti, na ktoré sú vyplácané 
dotácie), poberatelia dôchodku, 
ktorých výška dôchodku nepre-
sahuje 305,00 € (nepracujúci po-
beratelia starobného, predčasné-
ho, invalidného dôchodku).  
     Každý poberateľ je povinný 
preukázať svoj nárok úradne sta-
noveným dokladom, ktorý si do-
nesie na Obecný úrad v Nitrian-
skej Blatnici, aby mohol byť za-
písaný do zoznamu. Doklady po-
trebné na preukázanie nároku sú 
nasledovné: v prípade detí v ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, 
osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti predloží 
rozhodnutie súdu, fyzické oso-
by, ktoré sú poberateľmi dávky 
v hmotnej núdzi a príspevku 
k dávke predložia potvrdenie, 
ktoré vydá úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, osoby na 
hranici životného minima (rodičia 
a deti, na ktoré sú vyplácané do-
tácie) predložia potvrdenie, kto-

ré vydá úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, poberatelia dô-
chodku, ktorých výška dôchodku 
nepresahuje 305,00 € (nepracujú-
ci poberatelia starobného, pred-
časného, invalidného dôchodku) 
predložia rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne o priznaní dôchodku 
v roku 2011 alebo rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o valorizá-
cii dôchodku od 1. 1. 2011 alebo 
potvrdenie Sociálnej poisťovne 
o výške poberaného dôchodku. 
     S týmito potvrdeniami je po-
trebné sa dostaviť na Obecný 
úrad v Nitrianskej Blatnici najne-
skôr do 31. 7. 2011 . Každý ob-
čan, ktorému vznikne nárok, bude 
zapísaný do zoznamu. Zároveň sa 
vyjadrí, či si prevezme maximál-
ny limit alebo polovičný. Okrem 
toho sa musí zaviazať, že tieto 
potraviny nebude ďalej predávať. 
     Miesto a čas fyzického prebe-
rania potravín sa občania dozve-
dia prostredníctvom písomných 
oznamov, ktoré budú  zverejnené 
alebo prostredníctvom miestneho 
rozhlasu.  

 

Na 8. mieste v Horných Štitároch 
     Náš hasičský zbor sa zúčastnil na pravidelnej súťaži v obvodovom kole 
Dobrovoľných hasičských zborov v Horných Štitároch. Spomedzi 16 druž-
stiev sa naši umiestnili na 8. mieste, keď víťaznú trofej si odniesol DHZ 
Lužany. 
     Našu obec pod vedením nového veliteľa Miroslava Viatera reprezen-
tovali: V. Fulka st., I. Hubinský, L. Hubinský, S. Gálik, I. Seleš, R. Tóth, R. 
Močko, M. Adamovič, A. Pavlovič, E. Bisták, L. Bisták a P. Ladický. 
     V súčasnosti sa náš DHZ pripravuje na 6. ročník memoriálu V. Vavrečku 
v Lužanoch, ktorý sa uskutoční v polovici augusta.                   Elemír Bisták 

Naši hasiči patria medzi stabilné a stále aktívne organizácie 
v obci. Aj účasť na súťažiach zvyšuje ich akcieschopnosť. 

Bez hanby 
     Všetci, ktorí žijeme v našej 
obci, nemôžeme si nevšimnúť 
zmeny, ktoré sa dejú na všet-
kých úsekoch jej života. Naj-
výraznejšie sa prejavila inicia-
tíva obecnej samosprávy najmä 
pri rekonštrukcii parku. Spev-
nené chodníky, osvetlenie, 
úprava a výsadba zelene, zme-
ny na športovom areáli a jeho 
objektoch, to sú skutočnosti, 
ktoré potešia každého občana. 
A predsa sa nájdu i takí, ktorí 
nedoprajú radosť z krásy kve-
tov a kríkov ostatným. Krátko 
po výsadbe niektorých vzác-
nych druhov kvetov a kríkov 
i okrasných stromov sa našli 
skutočne ľudia bez štipky han-
by a doslova ukradli z parku 
čerstvo vysadené rastliny. 
S akým pocitom sa môžu tešiť 
z ich krásy vo svojej záhrade, 
keď im vždy pripomenú, že boli 
ukradnuté? Áno, doslova 
ukradnuté nám ostatným, ktorí 
sme sa mohli nimi v našom 
parku potešiť.                  (BN) 
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DNI OBCE ZRKADLOM JEJ ŽIVOTA 
 
V dňoch 29. apríla – 1. mája sa konali Dni obce. Pripravila ich samospráva ob-
ce v úzkej spolupráci s farským úradom a spoločenskými i záujmovými organi-

záciami. Celé tri dni boli poznačené atmosférou tradičných hodov 
 pri príležitosti svätojurajskej púte k rotunde sv. Juraja. 

 
Hasičská zbrojnica odovzdaná verejnosti 

 
     30. apríl 2011 sa zapíše medzi 
ďalšie významné dni v 84. ročnej 
histórii Dobrovoľného hasičského 
zboru v Nitrianskej Blatnici. Práve 
na tento deň pripadol termín odo-
vzdávania zrekonštruovanej Obec-
nej hasičskej zbrojnice nášmu 
DHZ. Slávnostný príhovor prednie-
sol starosta obce Michal Toman. 
V úvode privítal prednostu Obvod-
ného úradu v Topoľčanoch   Ing. 
Karola Zaťku, starostov obcí Mik-
roregiónu pod Marhátom, správcu 
farnosti  dp. Petra Štálnika, riadite-
ľa Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v To-
poľčanoch  plk. Mgr. Ľubomíra 
Geru, a ďalších hostí, ako aj zú-
častnených občanov, najmä však 
príslušníkov Obecného hasičského 
zboru. 
     Vo svojom prejave starosta zdô-
raznil: „Zo životnej praxe vieme, že 
neraz veľké hodnoty vytvorené 
ľudskou prácou boli zničené po-
žiarmi a niekedy i z dôvodu nevy-
hovujúceho hasičského zariadenia a 

techniky. A boli sme i svedkami 
toho, že vďaka obetavosti a poho-
tovosti našich hasičov boli zachrá-
nené majetky jednotlivcov i spo-
ločnosti a neraz i to najcennejšie – 
ľudské životy. Práve preto  si ne-
smierne vážime skutočnosť, že naša 
obec bola ministerstvom vnútra a 
vládou SR zaradená do zoznamu 
„Plošné rozmiestnenie hasičských 
staníc Hasičského a záchranného 
zboru a hasičských zbrojníc obec-
ných hasičských zborov na území 
Slovenskej republiky – sídla hasič-
ských staníc a hasičských zbrojníc“ 
i Programu obnovy hasičskej tech-
niky dobrovoľných hasičských zbo-
rov. Následne sa mohla úspešne 
uchádzať o nenávratný finančný 
príspevok z regionálneho operač-
ného programu na komplexnú re-
konštrukciu hasičskej zbrojnice.   
Výsledkom projektu je moderná 
budova hasičskej služby, v ktorej sa 
nachádzajú okrem iného garáže ha-
sičskej techniky, sklady PHM 
a MTZ, sušiareň hadíc, kancelárie, 
preventívno – výchovné a školiace 
miestnosti a šatne so sociálnymi 

zariadeniami. V rámci projektu sa 
obstarali aj informačné a komuni-
kačné technológie a interiérové vy-
bavenie, ktoré spoločne   s novým 
zásahovým hasičským vozidlom   
pomôžu zvýšiť bezpečnosť obyva-
teľov našej obce a kvalitu poskyto-
vanej   požiarnej ochrany.  
     Starosta poďakoval v mene ob-
čanov, obecného zastupiteľstva v 
Nitrianskej Blatnici riadiacemu or-
gánu pre regionálny operačný prog-
ram za poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na rekon-
štrukciu budovy obecnej hasičskej 
zbrojnice. Poďakoval i projektan-
tom architektonického ateliéru K2 
Nitra za spracovanie projektovej   
dokumentácie  a pracovníkom sta-
vebnej firmy Megaspol, s. r. o. Nit-
ra, ktorí napriek celoročným ne-
priaznivým poveternostným pod-
mienkam  stavbu realizovali včas 
a v požadovanej kvalite.   
     Po príhovoroch hostí posvätil 
novú budovu dp. Peter Štálnik 
v súlade s tradičným hasičským 
heslom:  „ Bohu pre slávu, človeku 
pre úžitok.“ 
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Inaugurác ia monograf ie  obce  
     V predvečer tohtoročného 1. mája sa konala 
v kultúrnom dome milá slávnosť – inaugurácia mono-
grafie obce. Všetci, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili, 
mali krásny zážitok. Už verše básne Katky Hudecovej 
„Nitrianskej Blatnici“, ktoré zazneli v úvode v prednese 
Márie Hlohovskej, navodili tú správnu atmosféru. 
     Publikáciu na ceste k čitateľom a občanom 
v slávnostnom prejave vypravil iniciátor jej vydania 
starosta Michal Toman. Vo svojom prejave povedal: 
     „Jubilujúca obec Nitrianska Blatnica, ktorej obyva-
telia a roztratení rodáci si v roku 2010 pripomínali 825. 
výročie prvej písomnej zmienky o jej existencii, dostala 
k výročiu vítaný dar. Autorský kolektív Akad. mal. Jo-
zef Dorica, Ing. arch. Eva Gažiová, Mgr. Helena Grež-
ďová, Mgr. Gabriela Chochulová, Mgr. Jozef  Kašný, 
Mgr. Miroslav Kollár, Anton Krumpár, PhDr. Oľga 
Kvasnicová, Prof. PhDr. Ján Lukačka, Csc.,   
Doc. PhDr. Ivan Mrva, Csc., Prof. Phdr. Alexander   
Ruttkay,DrSc.,Pavol Stanček,PhDr. Blažena Šmotláková,  
PaedDr. Drahomír Trsťan s príhovorom starostu obce Mgr. 
Michala Tomana a slovom na záver od nitrianskeho bisku-
pa Mons. Viliama Judáka spracoval vyše dvestostránkovú 
publikáciu Nitrianska Blatnica 1185 – 2010. Okrem texto-
vej časti veľkú časť tvoria obrazové dokumenty z histórie 
i súčasnosti obce. Spomienky a svedectvá občanov, po-
znatky zo štúdia archívnych materiálov či iných rôznych 
prameňov sa podarilo autorskému kolektívu sceliť 
a zužitkovať do diela, ktoré bude obohacovať každého ob-
čana o nevšedný zážitok.“  

Slávnostné vypravenie monografie do života blatnickým 
vínom uskutočnili Dr. Kvasnicová, starosta M. Toman 

a Dr. Trsťan. 
     Pred sebou máme monografiu, v ktorej sú zachytené 
stovky rokov, tisíce životov  a udalostí, ktoré život v obci 
ovplyvnili. A ako bude pokračovať príbeh osady Sarfew, 
dnes Nitrianskej Blatnice, je len na nás súčasníkoch a tých, 
čo prídu po nás. 
     Obecné zastupiteľstvo ocenilo záslužnú prácu kolektívu 
autorov a udelilo každému z nich Ďakovnú plaketu za au-
torský prínos pri tvorbe monografie. Monografia bola uve-
dená do života symbolicky – blatnickým vínom. 

 

Náš  e rb v erbo ve j  l i s t ine  SR 
     K jedinečným prejavom obecnej samosprávy neodmys-
liteľne patria vlastné obecné symboly. Sú to erb obce, vlaj-
ka a pečať. Pre našu obec ich vytvorili ešte v roku 1999 
Ladislav Vrteľ a Dragica Vrteľová. 
     Erb obce bol vypracovaný podľa historických prame-
ňov, predovšetkým podľa obecnej pečate na dokumente 
z roku 1636. Heraldická komisia ho odporučila na prijatie 
a na zapísanie do Heraldického registra SR dňa 19. decem-
bra 1999 . Návrh schválilo aj obecné zastupiteľstvo dňa 28. 
januára 2000 a 9. júla v tom istom roku ich v blatnickom 
kostole požehnal nitriansky kanonik Mons. Ladislav Belás. 
     V našom erbe je ústrednou postavou patrón blatnického 
kostola sv. Móric (Maurícius, Maurus). Toto meno bolo 
časté medzi potomkami rodu zemepána Blatnice Stojslava. 
Sv. Móric bol legendárnym svätcom – bojovníkom, legio-
nárskym dôstojníkom a veliteľom rímskeho vojenského 
pluku (jeho sviatok pripadá na 22. septembra). Vojaci sa na 
jeho podnet odmietli zúčastniť na pohanských obradoch, za 
čo boli zdecimovaní. V renesancii sa zobrazoval ako muž 
tmavej pleti (maurský), oblečený buď ako rímsky vojak 
alebo v stredovekom brnení. V ruke zvyčajne drží muče-
nícku palmovú ratolesť a koruhvu. 
     Erb obce má červeno-modro delený štít, zo spodného 
okraja hornej polovice vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradatý 
rytier – svätý Maurícius držiaci pravicou tri strieborné 
sklonené skrížené meče so zlatými rukoväťami a ľavicou 
hore smerujúci veľký zlatý strapec hrozna, v dolnej polovi-
ci zlatá, dvakrát striebrom prepásaná ľalia. 
     Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo 
farbách bielej(1/8), červenej (3/8), žltej (1/8) a modrej 
(3/8). Má pomer strán 2:3 a ukončená je tzv. lastovičím 
chvostom (tromi cípmi s dvoma zástrihmi), siahajúcim do 
tretiny jej listu.  

     Obecná pečať je okrúhla s priemerom 35 mm. Jej text 
v spodnej časti kruhopisu: OBEC NITRIANSKA 
BLATNICA obklopujú dve päťlupienkové ruže. V strede 
pečatného poľa je umiestnený obecný erb. Okrúhla pečiat-
ka s obecným symbolom je úradnou pečiatkou obce. 

 
     Vytvorenie symbolov obce (erb, vlajka, pečať) nie je eš-
te oprávnením používať ich. Oprávnenie dáva až odovzda-
nie erbovej listiny a zápis do Heraldického registra SR. 
Oficiálne odovzdal Dr. Ladislav Vrteľ, hlavný štátny radca 
pre heraldiku a Herold Slovenska, doklad o zapísaní erbu 
do erbovej listiny SR do rúk starostu obce M. Tomana. 
Symboly Nitrianskej Blatnice sú prejavom úcty k jej histó-
rii a tradíciám a ostávajú v platnosti po celé generácie. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

Prvé sväté prijímanie  

Za svitu sviece prišiel Pán 
a hosťom v duši je Ti. 

Nech teraz navždy sídli tam, 
vždy väčšiu lásku vznieti. 
Ako tej sviece jasný plam 
v temnotách žiarou svieti, 
tak svietiť nikdy neprestaň 

v zástupe Božích detí. 

 
     Dňa 29. mája 2011 sa v tunajšom krásne vyzdobenom 
chráme Povýšenie svätého Kríža konala slávnostná svä-
tá omša za prvoprijímajúce deti, pri ktorej 19 detí, z toho 
12 chlapcov a 7 dievčat, prvýkrát prijalo Ježiša do svojho 
srdiečka vo svätej hostii. Veľké ĎAKUJEM patrí p. fará-
rovi ThLic. Petrovi Štálnikovi za prípravu detí a dôstojný 
priebeh celej slávnosti. Poďakovanie si zaslúži aj spe-
vácky zbor a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomá-
hali pri príprave tohto veľkého dňa našich detí. Veríme, 
že deti budú mať stále nadšenie často pristupovať 
k svätému prijímaniu, lebo „ Mať Ježiša v srdci je poklad, 
od ktorého väčší nenájdeš“.            Slávka Králiková 

 

Blahoželáme 
8. júna sa dožil správca našej farnosti ThLic. Peter 
Štálnik životného jubilea – 30. rokov života. Zároveň 
sme si 11. júna pripomenuli šieste výročie jeho kňaz-
skej vysviacky. 
V mene občanov farnosti mu úprimne blahoželáme 
a prajeme hojnosť Božích milostí, stálu ochranu našej 
nebeskej Matky a dlhé roky pastoračnej činnosti 
v našej obci.                                                             (bn) 

Svätý Juraj sa vrátil 
     Neuveriteľná náhoda (či zázrak ?) pomohla tomu, 
že oltárny obraz svätého Juraja, ktorý bol pred dvad-
siatimi rokmi z rotundy ukradnutý, sa vrátil späť do 
Nitrianskej Blatnice. Obraz 
je síce čiastočne poškodený, 
čo zrejme (našťastie) zabrá-
nilo jeho predaju, ale pre nás 
má nevyčísliteľnú hodnotu. 
Veľké poďakovanie si zaslú-
ži jeho nálezca - pán Mário 
Paluš z Prašíc, ktorý ho ná-
hodou objavil v kontajneri 
na smeti. 
     V tom istom týždni, kedy 
sme sa tešili z nálezu svätého 
Juraja, sme sa znova mohli 
presvedčiť o ľudskej tuposti a bezohľadnosti . Pred na-
táčaním  reportáže televízie Markíza o kostolíku v ne-
deľu 8. mája 2011 sme zistili, že dvere do rotundy boli 
násilím otvorené.  Dvaja zlodeji sa vlámali do kostolí-
ka, poškodili strechu a povytŕhali medené plechy spod  
okien. Polícia ich onedlho vypátrala a verme, že budú 
spravodlivo potrestaní. 
     Aby sa v budúcnosti predišlo podobnému deva-
stovaniu vzácnych hodnôt, do kostolíka bolo nainšta-
lované bezpečnostné zariadenie, ktoré okamžite texto-
vou  i obrazovou správou  upovedomí o  vniknutí ne-
povolanej osoby. Podobne je zabezpečená i pustovňa a 
replika ranostredovekého obydlia. Zároveň s alarmom 
boli z finančných prostriedkov OZ Rotunda Jurko za-
vedené aj elektroinštalácie na osvetlenie interiéru ro-
tundy. 
     Celkové reštaurovanie vnútorných priestorov kos-
tolíka bude v roku 2011 pokračovať pod vedením 
akad. maliara Jozefa Doricu 2. etapou - z dotačného 
systému Ministerstva kultúry SR “Obnovme si svoj 
dom” sa nám podarilo na základe úspešného projektu 
získať 20.000,- EUR. Ďalšie prostriedky v sume 7.500,- 
EUR dostaneme z toho istého fondu na výskum fasá-
dy.                                        Mgr. Dagmar Ševčíková 

Poďakovanie za Manželské večery 
     Manželské večery sú kurz určený k prehĺbeniu vzá-
jomného vzťahu manželov. V jarnom období sme ab-
solvovali osem večerov. Kto? Manželské páry, ktoré sa 
rozhodli upevniť svoje manželstvo. Kurz usporiadal 
správca našej farnosti ThLic. Peter Štálnik, ktorý sa 
nám venoval osem nedieľ. Ukázal, že cirkvi záleží na 
našich manželstvách. I keď, prísne vzaté, samotný kurz 
náboženský nie je. 
     Čo nám kurz dal? Čas pre seba navzájom , 
v príjemnom prostredí sme sa rozprávali o všetkých 
stránkach nášho vzťahu. Zblížilo nás to. 
     Všetkým manželom našej obce tento kurz vrelo od-
porúčame a povzbudzujeme k účasti na 2. kurze, ktorý 
sa uskutoční koncom jesene. Kto príde neoľutuje.  EK
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Máj – Jún 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Pavol Fulír 
Milan Kuna 

Peter Ladický 
Peter Lisák 

Ľudmila Lisáková 
Vladimír Paulov 

 

60 rokov 
Terézia Ďuráková 
Kamila Franeková 

Helena Kvašňovská 
 

70 rokov 
Helena Chromá 

 

81 rokov 
Zlatica Ficeľová 
Anna Majerová 

 
82 rokov  

 Ľudovít Bednár 
 

84 rokov 
Rozália Guliková 

Margita Kašná 
 

86 rokov  
 Emília Minarovičová 

 
98 rokov 

Mária Frnčíková 
 

Vitaj medzi nami 
Vanesa Maňáková 

 
Manželstvo uzatvorili 

Monika Štefaňáková a Jozef Vasi 
Mária Martišková a Martin Remenár 

 
Opustil nás 

Viliam Kolka – 78 rokov  
 

Spracovala: Gabriela Summerová  

Rozlúčka so zaslúžilým rodákom 
     Vo veku 78 rokov zomrel 13. 
júna 2011 po ťažkej chorobe náš 
spoluobčan Viliam Kolka. Za 
veľkej účasti blatnickej verejnos-
ti a bývalých spolupracovníkov, 
priateľov a známych predniesol 
nad jeho rakvou smútočný prejav 
starosta obce Mgr. Michal To-
man. Zvýraznil najmä plodný 
a predovšetkým verejnou prácou 
naplnený život zosnulého. Od 
svojej mladosti sa angažoval na 
všetkých úsekoch verejnej čin-
nosti, v mladosti v športe 
a kultúre, ale podstatnú časť ži-
vota venoval pedagogickej práci. 
Bol učiteľom v Bojnej, Čalove a 
predovšetkým v našej obci. Tu 
vykonával i funkciu riaditeľa zá-
kladnej školy. Niekoľko rokov 
pracoval ako vedúci odboru kultúry okresu Topoľčany a taktiež ako 
obecný funkcionár. 
     V čase, keď mal užívať zaslúžený dôchodok a venovať sa svojím zá-
ľubám, postihla jeho manželku Lydku ťažká choroba. Obetavo sa staral 
o ňu až do jej smrti 4. júna 2010. Aj ako dôchodca sa venoval verejnej 
činnosti v urbárskej spoločnosti a zaujímal sa aj o rozvoj obce. Bol vždy 
ochotný poradiť občanom, ak sa na neho obrátili so svojimi problémami. 
V našej pamäti zostane navždy ako významný rodák, ktorý aj ako peda-
góg zanechal v generácii svojich žiakov trvalé hodnoty.  

Česť jeho pamiatke! 
 

ZA VILKOM KOLKOM 
     Vtedy takisto  blížiaci sa letný slnovrat zadúšal  okolie vôňou 
lipového kvetu. Za starou stodolou na kuse udupaného trávnika po 
prerušení hry červenela sa odkopnutá lopta. Tak si pamätám vážnosť tej 
chvíle. V dlani ti nehybne ležal uhynutý  vrabec. Tvoj kamarát v zemi 
hĺbil jamku, do ktorej ste spolu uložili mŕtve vtáča a previedli na 
pohreboch odpozorovaný obrad. Na chvíľu si sa prevtelil do úlohy kňaza 
a tvoj kamarát zaujal pózu kostolníka. Striedavo ste  odriekali v latinčine 
naučené modlitby a piesne, mŕtvolku prikryli zemou a navŕšili hrobček, 
z íverčekov zhlobili kríž, na ktorý ste z popínavého lepkáča uvili 
a zavesili veniec. Často som bývala svedkyňou  tejto, vami 
najobľúbenejšej hry – zbierania a pochovávania uhynutých vtákov, 
žabiek, chrobákov. Napriek mojim predstavám, farárom si sa nestal. 
Vydal si sa cestou formovania  detských duší do človečenstva. Kto by si 
pamätal, koľkým bývalým tvojim žiakom si vštepoval do hláv svoje 
vedomosti a do sŕdc  zmysel pre dobro, krásu a ušľachtilosť? Vo svojej 
Nitrianskej Blatnici si sa pričinil o mnoho prospešného nielen v školstve 
ako učiteľ či riaditeľ školy, ale aj v obci ako viacročný  čelný 
predstaviteľ samosprávy. Významnú úlohu si plnil tiež ako funkcionár  
topoľčianskeho okresu v oblasti kultúry. Neoceniteľné bývalo aj tvoje 
porozumenie si s ľuďmi, tvoja ochota pomôcť či poradiť im, keď sa na 
teba obracali. Nielen vizáž, ale aj dobrosrdečnosť a žoviálnosť povahy si 
zdedil  po starom otcovi z matkinej strany. Aj najťažšie životné situácie si 
vedel nadľahčovať prijateľným humorom. A do posledných chvíľ si sa 
venoval chrámovej hudbe za kostolným organom. Až si sa v jeden deň 
znovu ocitol na prahu letného slnovratu. Pod košatými storočnými 
lipami cintorína vôňa ich okvetia vysviacala Ti miesto posledného 
odpočinku po zavŕšení ľudského údelu. Prišlo sa s tebou rozlúčiť 
množstvo príbuzných, priateľov, spoluobčanov, a poďakovať sa ti za tvoj 
podiel záslužnosti aj na ich bytí.  
     Tak ako mne, isto mnohým budeš chýbať. No spomienka na teba zos-
tane v srdciach ako večný plamienok.      Katarína Hudecová 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

Vyhodnotenie futbalovej sezóny 2010/2011 
     Po skončení futbalovej sezóny 
v mužstve dospelých môžeme konštato-
vať, že sa nám podarilo zachrániť najvy-
ššiu okresnú súťaž, čo bolo  našim cie-
ľom po zimnej prestávke. Hlavne víťaz-
ná šnúra v domácich zápasoch v závere 
sezóny nám zachovala príslušnosť už 
pred posledným derby zápasom na Boj-
nej, kde sme prehrali 4:2, keď sme siaha-
li po bode za stavu 2:2, ale súper 
v závere dvoma gólmi strhol víťazstvo 
na svoju stranu. Dôležitá bola aj remíza 
1:1 v Čermanoch u konkurenta na zo-
stup, ktorého sme týmto dosiahnutým 
výsledkom zrejme poslali do II. triedy 
spolu s nevýraznými Rajčanmi, ktoré 
sme deklasovali doma 5:0. Nevídaný kú-
sok sa nášmu mužstvu podaril v zápase 
s Urmincami, keď už nikto neveril v náš 
úspech za stavu 1:4. V závere nastal do-

konalý obrat, keď v priebehu niekoľkých 
minút dal štyri góly S. Hollan a dosiahli 
sme veľmi dôležité víťazstvo 5:4 
a impulz do ďalších bojov o záchranu. 
V jarnej časti sme získali 22 bodov, ktoré 
nás nakoniec vyniesli na 10. miesto ta-
buľky MO. Našim najlepším strelcom 
gólov sa stal M. Adamovič a s 18 gólmi 
obsadil v celkovej tabuľke strelcov súťa-
že 3. miesto. O ďalšie góly sa postarali: 
P. Herák 10, S. Hollan 10, I. Šimovič 7, 
I. Lacuška 5, I. Korchan 3, B. Hudeček 
3, L. Stanček 3 a P. Bečka 1. 
V záverečnom hodnotení mužstva tréner 
D. Bartošek nabádal hráčov, aby viac 
trénovali a zároveň všetkým poďakoval 
za odvedenú prácu. 
     Dorastenecké mužstvo podávalo 
striedavé výkony a pohybovalo sa počas 
celej sezóny v strede tabuľky, keď nako-

niec skončilo na slušnom 6. mieste. 
Mužstvo v priebehu sezóny bolo doplne-
né o hráčov z Bojnej a dosť to pomohlo. 
Najmä strelec P. Mizerák svojimi 13 
gólmi obohatil výkon mužstva. 
V priebehu sezóny prešli do „A“ muž-
stva M. Frťala, V. Grznár a L. Stanček, 
ktorí zase dorastu zjavne chýbali, ale 
vcelku tréner I. Korchan vyjadril spokoj-
nosť s prístupom mužstva, lebo v minu-
losti bol dosť veľký problém udržať do-
rast na určitej kvalitatívnej úrovni. 
     Najstabilnejšie výkony podávalo po-
čas celej sezóny žiacke mužstvo, keď len 
dvakrát prehralo a nakoniec už pred zá-
verečným kolom vyhralo svoju súťaž 
vcelku suverénne. Týmto sme ukázali, že 
práca s mládežou je na dobrej ceste 
a robí dobré meno blatnickému futbalu. 
                      Pavol Stanček ml. 

Pýcha blatnického futbalu 
     Pripadla mi milá povinnosť zhodnotiť 
športovú činnosť našich žiakov, v ktorej 
sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Za-
čnem futbalom, športom číslo jedna. Po 
prezimovaní na prvom mieste v skupine 
B bolo u chlapcov veľké odhodlanie vy-
hrať aj jarnú časť a ísť hrať o majstra ok-
resu. Tento cieľ sme postupne napĺňali 
od zápasu k zápasu. Dvakrát sme zakop-
li, ale skupinu sme vyhrali s veľkým ná-
skokom, čo je určite vynikajúci a histo-
rický výsledok. Bola to ťažká cesta, na-
koľko sa nám nevyhli zranenia 
a chorobnosť hráčov. Vo veľmi dobrom 
svetle sa nám ukázali mladší hráči, ktorí 
budú tvoriť budúcnosť. Dňa 18.6. prišiel 
deň D. Na ihrisku v Továrnikoch sme sa 
stretli s víťazom skupiny A, Solčanmi. 
Po slávnostnom odovzdaní pohárov ví-
ťazom oboch skupín sa duel mohol za-
čať. Úvod bol opatrný no postupne sme 
získavali prevahu vo všetkých herných 
činnostiach. Cez prestávku sme si pove-
dali taktiku a chlapcov vyburcovali. 
Hneď v úvodných minútach druhého 
polčasu sa nám podarilo streliť gól. Ten 
nás síce upokojil ale aj uspal, čo vyústilo 
k vyrovnaniu súpera a streleniu druhého 
gólu, na ktorý sme už nedokázali odpo-
vedať hoci šance boli. Nastal smútok 
a sklamanie, ale šport je taký. Určite sme 
však na chalanov hrdí. A ktorí to boli?  
Tu sú : David Pavlovič, Peter Tóth, Nor-
bert Soblahovský, Daniel Mago, Adrián 

Toman, Róbert Repka, Denis Vajdečka, 
Dominik Vajdečka, Lukáš Fuksík, Mi-
chal Grznár, Marek Miho, Miroslav Mi-
ho, Matúš Grolmus, Matúš Rusko, Jakub 
Rosecký, Jozef Králik, 
Jozef Bogner, Viktor Ur-
ban, Martin Socha a Ivan 
Korchan ml. 
     Ďakujem môjmu asis-
tentovi Pavlovi Sobla-
hovskému za pomoc, od-
borné rady a zanietenosť, 
lebo bez neho by sme sa 
tak vysoko nedostali. Ďa-
kujem starostovi Micha-
lovi Tomanovi za výbor-
nú spoluprácu, ďakujem rodičom chlap-
cov za ústretovosť a pomoc a všetkým 
fanúšikom, ktorí nám držali palce. 
     Odchádza nám sedem hráčov základu, 
preto otvárame dvere novým záujem-
com, ktorí chcú hrdo nosiť na drese znak 
OFK Nitrianska Blatnica a veríme 
v tých, ktorý tento znak už hrdo nosili 
a nosia, čím robia česť svojej obci. Bol 
by som nerád, keby sa v tieni futbalu 
stratili veľké úspechy našich florbalistov, 
ktorí už nejednu ligovú sezónu dokazujú, 
že patria k špičke okresu Topoľčany. 
V minulosti získali dvakrát tretie miesto 
v okresnej lige, minulú sezónu druhé 
miesto a na Slovenskom pohári, čo je 
uznávaný medzinárodný turnaj, získali 
fantastické tretie miesto. V tejto sezóne 

2010/2011 v kategórii mladších žiakov 
opäť druhé miesto po veľmi ťažkých zá-
pasoch o prvé miesto a starší žiaci budú 
bojovať o miesto tretie. Aj týmto chlap-

com úprimne gratulujem a prajem si, aby 
sme spoločne ešte dosiahli veľa úspe-
chov v tomto športe a tak úspešne repre-
zentovali našu školu. Menovite sú to 
chlapci: Filip Soblahovský, Norbert Sob-
lahovský, Daniel Mago, Adrián Toman, 
Ladislav Sedlák, Marek Miho, Miroslav 
Miho, Jakub Rosecký, Juraj Rosecký, 
Matúš Grolmus, Michal Siblík, Denis 
Vajdečka, Viktor Urban, Filip Marton, 
Peter Tóth, Jakub Barta, Lukáš Fuksík, 
David Pavlovič, Michal Grznár, Matej 
Valter, Lukáš Pavlovič, Ľuboš Valter 
a Martin Socha. Zároveň ďakujem vede-
niu ZŠ a kolegom za pomoc pri realizácii 
tohto na čas náročného športu  a Jánovi 
Neradnému ako asistentovi za spoluprá-
cu.                 Mgr. Andrej Siget

 

Blatnické noviny – Dvojmesačník zo života občanov Nitrianskej Blatnice. Vedúca redaktorka: Ing. Lucia Vichnarová. 
Redakčná rada: Mária Hlohovská, RNDr. Eduard Kollár, Anton Krumpár, Mgr. Gabriela Ľuptáková, Mgr. Iveta Remenáro-
vá, Pavol Stanček ml., Gabriela Summerová, Mgr. Dagmar Ševčíková. Foto: Pavol Škuta. Grafická úprava: Dr. Veronika 
Vichnarová. Vydavateľ: Obecný úrad Nitrianska Blatnica, 956 05, tel. 038/5399114, e-mail:nblatnica@centrum.sk., 
www.nitrianskablatnica.sk. Evidované Ministerstvom kultúry SR - evidenčné číslo: EV 2922/09.Rozširuje: Obecný úrad 
Nitrianska Blatnica do domácností zdarma. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Tlač: Prima-print 
s.r.o., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, tel.: 038/5320897. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

mailto:e-mail:nblatnica@centrum.sk
http://www.nitrianskablatnica.sk
http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk

