
 Naplnil sa čas školských povinností a prišiel záver školského 
roka a čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov počas neho. 
Príležitosťou k tomu bol aj  29. jún 2012. Po slávnostnom príhovore  
riaditeľa školy a  zhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov 
nasledoval príhovor starostu obce. Na návrh pedagogickej rady 
odmenil Cenou starostu obce Nitrianska Blatnica najlepšieho 
žiaka školy Andreja Andrašoviča, žiaka 6.triedy. Knižné odmeny 
dostali aj najúspešnejší žiaci z každej triedy. Dopoludnie 
odmeňovania sa ukončilo zhodnotením výsledkov práce 
žiakov triednymi učiteľmi v  triedach, odovzdaním vysvedčení, 
vzájomnými želaniami, poďakovaniami učiteľom žiakmi  
a rozlúčkou deviatakov so svojimi spolužiakmi. 
 Keď nám končí kalendárny rok, hodnotíme a dávame 
si predsavzatia a  sľuby. Záver školského roka nám ponúka 
viac možností. Sú to otázky hodnotenia, vysvedčenia, možno 
nespokojnosť z výsledkov či obvinenia pedagógov. Máme pred 
sebou čas oddychu, pokoja, radosti, možno aj viac šťastia 
a lásky. Odkladáme do zásuviek a na police všetko, len aby sme 
mohli slobodne oddychovať. Veď máme pred sebou čas oddychu 
a pokoja - letné prázdniny. Želajme si navzájom pokojné, slnečné 
aj šťastné prázdninové dni. Zároveň šťastný návrat domov 
všetkým, ktorí sa chystajú na dovolenky mimo našej obce. 
Uvidíme sa opäť v škole v septembri. Pekné prázdniny! 

Mgr. TIBOR LUKAČOVIČ
riaditeľ ZŠ s MŠ

 Tak ako sa každý rok deviataci lúčia so školou, 
ani my sme neboli výnimkou. Po poslednom 
spoločnom výlete na Duchonke, ktorý ešte viac 
upevnil náš kolektív, sme si urobili spoločné tablo, 
s  mottom : „Škoda, že sa o  svojej životnej ceste 
rozhodujeme vtedy, keď je pre nás najdôležitejšia 
cestička vo vlasoch.“
 Školský rok sme ukončili rozlúčkovou slávnosťou 
za účasti našich pedagógov. Zaspievali sme si 
pieseň „ Záverečná“ s výstižnými častuškami a ako 
zábavnú bodku sme vytiahli naše eso z  rukáva - 
vtipné imitácie našich obľúbených učiteľov. 
 Na záver by sme ešte radi napísali slová „ďakujeme 
Vám“ všetkým, ktorí nás počas uplynulých deväť 
rokov podporovali, či už to boli učitelia, rodina 
alebo priatelia školy.

Končí sa naša spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy.

Zostali po nás len prázdne miesta,
na zemi zvyšok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieram krásne okamihy
a v ušiach mi znie ozvena krokov,

poslednou stránkou triednej knihy
zatváram krásnych deväť rokov.

ZDENKA SELEŠOVÁ

 Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici rozhodlo pre lepšiu orientáciu 
obyvateľov a návštevníkov, hasičov, rýchlej zdravotnej služby, polície a fi riem 
poskytujúcich rôzne služby zaviesť pomenovanie všetkých ulíc v našej obci 
a priradiť orientačné čísla jednotlivým domom a iným stavbám. Súčasný 
stav, keď sa na orientáciu využívajú súpisné čísla jednotlivých domov, je 
neuspokojivý a ani samotní obyvatelia obce sa nevedia podľa týchto čísiel 
orientovať. 
 Podľa právnych predpisov platných v čase rozhodovania, a to zákona 
č. 221/1997 Zb. o územnom a správnom usporiadaní SR, vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, zákon 
podľa § 14 ukladá označiť každú stavbu súpisným aj orientačným číslom do 
jedného mesiaca po kolaudácii. Vyplýva nám teda povinnosť dať tieto veci 
do poriadku. Návrhy názvov ulíc a mapa budú zverejnené na obvyklých 
miestach a v ďalšom čísle Blatnických novín.  K návrhom sa budete môcť 
vyjadriť i na Obecnom úrade do 31.10.2012. 
 Návrhy názvov ulíc v pôvodných častiach obce by mali vychádzať 
prevažne z názvov zaužívaných medzi obyvateľmi. Ak pribudnú ďalšie 
lokality s individuálnou bytovou výstavbou, každá z nich bude pomenovaná 
podľa iných charakteristík, aby bolo jednoduché určiť už podľa názvu ulice, 
o ktorú lokalitu obce pôjde.  Gramatická správnosť návrhov  názvov ulíc bude 
predložená na odsúhlasenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. 
 Po osadení tabuliek s názvami ulíc a rozdaní tabuliek s orientačnými 
číslami príde na rad ďalšia fáza, a to výmena občianskych preukazov, ktorá 
sa uskutoční začiatkom roka 2013. Občania si budú môcť vymeniť občianske 
preukazy buď individuálne na Okresnom riaditeľstve PZ, odd. dokladov 
Topoľčany, alebo bude tiež zorganizované hromadné vybavovanie, pričom 
obec zabezpečí dopravu autobusom. Výmena občianskych preukazov bude 
(podľa informácie polície) bezplatná. Staré občianske preukazy sa budú 
vymieňať za nové občianske preukazy formátu Európskej únie.
 Je najvyšší čas dať tieto veci v obci do právneho poriadku. Preto vopred 
ďakujeme za trpezlivosť a čas spojený s administratívnymi úkonmi všetkým 
občanom. Premenovanie ulíc a prečíslovanie domov poslúži skutočne nám 
všetkým. 

   MICHAL TOMAN 
  starosta obce 

Zazvonilo na prázdniny 

Lúčia sa deviataci...

Pripravujeme pomenovanie 

všetkých ulíc – zlepší sa orientácia
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 Dňa 28. júna 2012 sa konalo 10. plánované 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Vzalo na 
vedomie výročnú správu obce  za rok 2011, 
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole 
hospodárenia obce  za rok 2011, audítorskú 
správu z overenia ročnej účtovnej závierky 
obce k 31.12. 2011 a  informáciu o poskytnutí 
dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2012 na 
výstavbu nájomných bytov ako aj podpory 
vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. 

 OZ prerokovalo a schválilo návrh na 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj nehnuteľného majetku obce – 
lesovňa súpisné č. 2 na parc. č. 1265/2 
a priľahlých pozemkov. V bode rôzne okrem 
iného vzalo OZ na vedomie plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 2012, záznam Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia, zmluvy o poskytnutí 
dotácií z rozpočtov MK SR, MV SR, NSK 
a darovaciu zmluvu Západoslovenskej 
energetiky a. s.   
 Poslanci schválili i aktualizáciu  povod-
ňového plánu záchranných prác a súhlasili 
s vybudovaním  včelárskeho náučného 
chodníka v lokalite Krčaškár p. J. Štefaňákom.
 Zápisnice z rokovaní obecného zastu-
piteľstva sú zverejnené na internetovej 
stránke obce alebo možno do nich nahliadnuť 
v kancelárii obecného úradu v pracovných 
dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)

 Je leto, veľké horúčavy, sucho a s tým spojené obrovské 
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Požiare môžu  vzniknúť 
úplne náhodou, neraz samovznietením, ale najčastejšou 
príčinou je ľudská ľahostajnosť, nezodpovednosť, 
nevedomosť, no aj hlúposť. Stačí odhodená cigareta 
na prechádzke, zle uhasený táborák či detská 
hra zo zápalkami a škody nevyčísliteľných 
hodnôt, či zdravia a niekedy i života sú tu. Preto 
by som chcel apelovať na vás, milí spoluobčania, 
buďte opatrní, obozretní, ale aj všímaví a  nie 
ľahostajní k  tomuto problému. Aj toho roku 
sme vypracovali nástenku k  žatve a  rizikami 
požiaru s tým spojenými. V prípade, že už občan 
spozoruje požiar, ktorý by vlastnými silami 
nemohol zvládnuť, sú tu známe telef. čísla 150 

a 112.Rozhoduje rýchlosť lokalizácie a následné 
uhasenie požiaru, a preto by sme chceli dať do 
pozornosti aj čísla na našich hasičov 0908 845 
972 a  na obecný úrad ako ohlasovňu požiaru 
v  našej obci 038/5399112-114, po prípade 
priamo na starostu obce 0905 892 860.
 A trochu na inú tému. Ani členovia obecného 
hasičského zboru nemladnú, ba priam naopak. 
Preto vítame v  našich radoch dorastenecké 
družstvo hasičov. Pod starostlivým a odborným 
vedením M. Adamoviča a  R.Tótha sa naši 
mladí prvýkrát prezentovali na obvodnom kole 
pripravenosti hasičských družstiev,  ktoré sa 
uskutočnilo v  susedných Vozokanoch. A kto 
je tá nádej pre pokračovanie štafety: M.Grznár, 
V.Grznár, D.Vajdečka, J. Bogner, M.Miho, 
L. Pavlovič, L.Stanček, J.Adamovič. My starší im 
môžeme popriať veľa úspechov pri reprezentácii 
i ochrane našej obce, čo najmenej zranení a veľa 
rokov v našom DHZ.
 Na záver by som rád poďakoval všetkým 
podnikateľským subjektom, ktoré svojimi 
príspevkami pomohli k činnosti našich mladých 
hasičov.

RADOSLAV TÓTH 

 V máji žiaci 3. a 4.ročníka našej školy si  
prvýkrát merali vedomosti s rovesníkmi z celého 
Slovenska v súťaži o titul VŠETKOVEDKO 
o najmúdrejšieho z najbystrejších,  v ktorej mali 
preukázať nielen všeobecné, ale aj špeciálne 
vedomosti z rôznych oblastí. Riešili 30 úloh 
z  matematiky, vlastivedy, prírodovedy a logické 
úlohy. Na ich vyriešenie mali iba 40 minút. 
Výsledky nás mimoriadne  potešili, lebo  
preukázali, aké sú deti z našej školy bystré,  
múdre a šikovné.
 V rámci Slovenska súťažilo 2700 žiakov 
z 3.ročníkov. U nás sa zapojilo 9 tretiakov. 
Titul VŠETKOVEDKO a k tomu za odmenu 
hlavolam VŠETKOVEDKO  získali žiaci 
z 3. ročníka: Veronika Gáliková za 11.miesto, 
Damián Zelinka za19.miesto a Natália 

Mihová za 31.miesto.
Diplom VŠETKOVEDKOV UČEŇ 
získali: Nina Plaštiaková(45.m), Dominik 
Valko(46), Viktória Michalcová(72), Ema 
Gogolová(75), Gabriela Líšková(95) a Emanuel 
Drahovský(128).
 V kategórii 4.ročník súťažilo v rámci 
Slovenska 2500 žiakov. Titu získali naši dvaja 
žiaci: Andrej Urban, ktorý sa umiestnil na 
krásnom 3.mieste, čím sa zaradil medzi 5% 
najlepších v rámci Slovenska . Za odmenu 
získal okrem diplomu hlavolam a tričko 
VŠETKAVEDKA, Kristián Krajčík za 
13.miesto získal hlavolam, Patrik Krajčík získal 
diplom VŠETKOVEDKOV UČEŇ za 37.miesto.
 Žiakom ku krásnym výsledkom srdečne 
blahoželám.

 Po školskom kole PYTAGORIÁDY 
(matematická súťaž)  sa úspešní riešitelia - 
žiaci 3.-7.ročníka zúčastnili okresného kola 
v Topoľčanoch. Boli to žiaci: 3.ročník -  Natália 
Mihová, Damián Zelinka, 4.ročník - Kristián 
Krajčík,  Michal Fiala, Andrej Urban, 5.ročník 
– Veronika Rosičková,   7.ročník - Timea 
Mizerákov.
 Úspech dosiahol Damián Zelinka, ktorý 
sa v nemalej konkurencii škôl z celého okresu  
umiestnil na krásnom 2.mieste. 
 Naši žiaci sa zapojili i do Matematickej 
olympiády. Do okresného kola postúpili: 
Veronika Rosičková, Timea Mizeráková 
a Andrej Andrašovič.

I. REMENÁROVÁ

Z rokovaní obecného zastupiteľstva  

Hasiči – dorastenci súťažili

Úspechy žiakov ZŠ v súťažiach

 Náš veľký spevácky talent Jakub Adamovič 
(8.ročník) sa  umiestnil pod vedením 
Mgr. Martina Pavloviča na 1.mieste v okres-
nom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. 
Tým sa prespieval do krajského kola v Le-
viciach, kde si vo svojej kategórii vybojoval 
krásne 3.miesto.  
 Damián Zelinka a Jakub Adamovič si 
19.júna 2012 prevzali diplomy za dosiahnuté 
úspechy na slávnostnej akadémii v okresnom 
meste. 

I. R. 

 Na nedeľnej svätej omši zaujal oznam 
o  príprave poznávacieho zájazdu do Prahy, 
ktorý organizoval p. farár Th Lic. Peter Štálnik.  
Po vyhlásení oznamu sa veľmi rýchlo obsadili 
všetky miesta, žiaľ, k nespokojnosti ostatných 
spoluobčanov, ktorým sa miesto neušlo. 
 Zájazd sa konal v  máji a  jeho program  
bol bohatý. Z  Prahy, „Koruny sveta,“ sme 
boli nadšení. Navštívili sme Hradčany, areál 
Pražského hradu, Karlov most, Pražský 
orloj, Katedrálu sv. Víta a  iné historické 
pamiatky. Súčasťou poznávacieho zájazdu 
bola prehliadka Kostola Pražského Jezuliatka, 
kde náš pán farár celebroval svätú omšu a 
na ktorej ho sprevádzal Blatnický chrámový 
spevokol.
 Šťastný návrat domov sme absolvovali 
v ten istý deň. Priniesli sme si domov krásne 
zážitky, za čo ďakujeme p. farárovi.

MÁRIA HLOHOVSKÁ

Tretí v kraji

Navštívili sme Prahu

Andrej Andrašovič, ako najlepší žiak školy preberá 
Cenu starostu obce.
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Letné počasie, tisíce pútnikov a  návštevníkov 
charakterizovali tohtoročné svätojurajské 
hody. Mnohí chodievajú k Jurkovi  pravidelne 
každý rok. Veľa bolo aj tých, ktorí prišli 
prvýkrát . Veľký záujem vyvolalo prebiehajúce 
reštaurovanie kostolíka, stovky ľudí sa 
zaujímali o  jeho obnovu a  históriu a prišli si 
pozrieť sakrálnu stavbu z čias Veľkej Moravy.
Poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí fi nančne prispeli na údržbu a  obnovu 
kostolíka. Pán farár Štálnik takisto venoval časť 
milodarov od pútnikov na spolufi nancovanie 
reštaurovania rotundy.  
Obrovské poďakovanie patrí žiakom základnej 
školy a ich učiteľom, ktorí v pondelok po púti 
upratovali a čistili park a celú cestu až k Jurkovi, 
lúku a okolie kostolíka. Na prvomájový sviatok 
sa tak všetci turisti smerujúci k  rotunde a  na 
Marhát (a boli ich desiatky) mohli presvedčiť, 
že si ctíme nielen tradície, ale aj životné 
prostredie. 

D. ŠEVČÍKOVÁ
 OZ Rotunda Jurko

NITRIANSKA BLATNICA: 
Rotunda sv. Juraja 

je najstaršia na Slovensku
 Doteraz sa predpokladalo, že známa rotunda 
vznikla v prvej polovici 11. storočia. Teraz 
reštaurátori zistili, že pochádza z 9. storočia. 
NITRA 13. júla (SITA) – Rotunda svätého 
Juraja v Nitrianskej Blatnici v okrese Topoľčany 
je najstaršou stojacou rotundou na Slovensku 
aj v Čechách. Ukázal to reštaurátorský výskum. 
Doteraz sa predpokladalo, že známa rotunda 
vznikla v prvej polovici 11. storočia. Teraz 
reštaurátori zistili, že je staršia a pochádza až 
z obdobia Veľkej Moravy. „Nález pôvodného 
okna, konsekračného kríža a  fragmentárne 
zachovalých omietok, to všetko podporuje, 

že celá rotunda vznikla už v 9. storočí. 
Veľkomoravské múry sú zachované až do výšky 
565 centimetrov, čo je senzačné,“ povedal pre 
agentúru SITA vedúci reštaurátor Jozef Dorica. 
Najstaršie murivá chcú odborníci zreštaurovať 
a prezentovať verejnosti.
Od posledného výskumu v rokoch 1973 
– 1974 panovala domnienka, že rotunda 
vznikla na veľkomoravských základoch, no 
samotnú nadzemnú stavbu postavili niekedy 
medzi rokmi 1000 až 1050. Najnovšie nálezy 
však prekvapilo ukázali, že stojaca rotunda 
je veľkomoravská. „Myslíme si, že rotunda 
vznikla pravdepodobne v druhej polovici alebo 
možno poslednej štvrtine 9. storočia,“ spresnil 
Dorica. Pozoruhodné je, že pôvodné murivá 
sa zachovali bez akýchkoľvek stavebných 
zásahov. „Počas reštaurátorských prác sme 
nezaznamenali žiadny sekundárny zásah 

do pôvodnej hmoty z  najstaršieho obdobia. 
Došlo len k deštrukciám, ktoré spôsobil čas, 
nie človek,“ zdôraznil Dorica. Až baroková 
prestavba zmenila pôvodný výraz rotundy. 
Omietky v  objavenom okne podľa Doricu 
vyzerajú, akoby tam len včera skončil murár. 
„Keď odtiahnete murársku lyžicu od mastnej 
vápennej malty, vznikne tam taký pačok. To 
tam všetko je, je to úžasné,“ povedal.
Rotunda svätého Juraja v minulosti patrila 
najprv k  veľkomoravskému dvorcu, neskôr 
k osade, ktorá zanikla v priebehu 13. storočia. 
Archeológovia tu našli približne 150 hrobov. 
Ľudia odišli a rotunda sa zmenila na ruinu. 
Na začiatku 16. storočia ju dal niekto opraviť a 
zaviedol tu tradíciu svätojurajských pútí, ktorá 
sa zachovala až dodnes. Nebola to však Mária 
Th urzová, ako uvádzajú niektoré pramene, 
pretože tá v tom čase nežila, podotkol Dorica.

V dňoch 28. a 29. apríla sa u nás opäť 
konali skautské dni. Boli založené 
ako stretnutie skautov a skautiek 
okresu Topoľčany. Perličkou je, že 
sa nezačali rátať číslom, jeden ale až 
dva, pretože nebohý okresný vodca 
brat Ľ. Hallon z Topoľčian povedal: 
„Nemôžu byť prvé, pretože prvé 
boli v roku 1936 v Topoľčanoch.“ 
Najviac účastníkov prišlo z Piešťan 
(61), Výčap - Opatoviec (36), 
Veľkého Zálužia (28) a Topoľčianok 
(25). Prišli i skauti z Nitry, Nového 
Mesta nad Váhom, Bošian, Slatiny 
nad Bebravou, Cabaj - Čápora 
a pravdaže my domáci. 
Slávnostný nástup bol pri Rotunde 
sv. Juraja. Registrovalo sa 232 
účastníkov, ktorých privítal náš 
starosta Ing. M. Toman, správca 
farnosti Th Lic. P. Štálnik, oblastný 
vodca br. V. Dokupil z Nitry 
a blatnický vodca E. Kollár. Na 
úvod  predviedla rytierska skupina 
Milites Nobiles skautom súboje 
a celé popoludnie mala svoj 
stánok, kde vysvetľovala stredoveké 

bojové umenie, výstroj a výzbroj. 
Súčasne boli na náročnej trati 
v členitom teréne preteky skautov 
a skautiek. Zvíťazili skauti 
z Piešťan a skautky z Nitry. Včielky 
a vĺčatá mali originálnu hru br. 
Jána Líšku. Najlepší boli z Výčap 
- Opatoviec a Nového Mesta 
nad Váhom. Popoludní prišiel 
i náčelník Slovenského skautingu 
br. Ľ. Ondrušek. Je nám cťou, že 
tak urobil už tretíkrát po sebe. 
Víťazným celkom odovzdal ceny 
a vyfotografoval sa s nimi. Večer sa 
účastníci skautských dní presunuli 
do parku, kde športovali a hrali hry 
. 
V nedeľu sme sa všetci zúčastnili 
tradičnej púte k Rotunde sv. Juraja, 
čím sa skautské dni ukončili. XXI. 
skautské dni môžeme hodnotiť 
programom i účasťou ako ozaj 
úspešné. Za pomoc a podporu  
patrí poďakovanie  našej obci, 
škole, sponzorom a všetkým 
organizátorom. 

E. K.

HARMONOGRAM  ZBERU
TKO: sa zberá v dňoch 25. júla, 8. a 22. augusta, 5. a 19. septembra, 

3., 17. a 31. okt., 14. a 28. nov., 12. a 26. decembra 2012.
PET fľaše a ostatné plasty: 29. aug., 10 okt. a 21 nov. 2012 

Papier: 28. aug., 9. okt. a 20. nov. 2012
Sklo: 31. aug.,12. okt. a 23. nov. 2012 

Svätojurajská púť 

21. skautské dni 

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚ AŽ 
Obec Nitrianska Blatnica  
vyhlasuje obchodnú verejnú sú až na odpredaj 
budovy bývalej lesovne súp. . 2 na pozemku 
parc. . 1265/2 s hospodárskou budovou 
a pozemkami parc. . 1265/1-5 a 1135/6-7 vo 
výmere 3412 m2  v k. ú. Nitrianska Blatnica 
 

            Minimálna cena: 47 700,- €

Záujemcovia môžu svoje ponuky predklada  v uzatvorenej obálke so spiato nou 
adresou záujemcu a s ozna ením „OVS - Lesov a Nitrianska Blatnica - 
NEOTVÁRA “ osobne na Obecný úrad . 6, alebo poštou na adresu Obec 
Nitrianska Blatnica . 6, 956 05, v termíne najneskôr do 27.07.2012 do 12,00 hod.  

Objekt si možno osobne pozrie  po telefonickom nahlásení termínu 
obhliadky na tel. . 038/5399112,114 v úradných hodinách alebo na mobil: 0905 
892 860, 0908 791 051 

Ponuky doru ené v stanovenom termíne budú následne vyhodnotené na 
zasadnutí obecného zastupite stva. Vyhlasovate  si vyhradzuje právo odmietnu  
všetky návrhy a ukon i  sú až ako neúspešnú.   

S podrobnými podmienkami obchodnej verejnej sú aže  sa môžete 
zoznámi  na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici, resp. na internetovej 
stránke obce - www.nitrianskablatnica.sk  - oznamy. 
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 Rád by som ako dlhoročný včelár 
spoluobčanom vysvetlil, ako to v skutočnosti 
je s kryštalizáciou medu. Niektorí si myslia, 
že keď je med v pohári skryštalizovaný (scu-
kornatený = čo je nesprávny výraz), že je do 
medu pridávaný cukor. Je to nesprávny názor, 
pretože včielky med robia z nektáru kvetov a 
nie z cukru. Pravý med po určitom čase vždy 
skryštalizuje. Sú to kryštáliky glukózy, ktoré sa 
nachádzajú v mede a nie cukor. Iba pančovaný 
med neskryštalizuje. Pančovaný med sa robí 
pridaním skaramelizovaného cukru do medu. 
V našom chotári máme iba poctivých včelárov, 
ktorý med nepančujú.
 Nedávno ma jeden náš občan obvinil, že 
pančujem med, lebo videl, ako dávam cuk-

rovú vodu do úľov, aby bolo viac medu. Je to 
vážne obvinenie a veľmi sa ma to dotklo. Keby 
si preštudoval literatúru o chove včiel, nikdy 
by to nepovedal. A je smutné, že tieto neprav-
divé informácie šíri ďalej. Každý včelár musí na 
zimu včely zakŕmiť cukrovou vodou, keď im 
zoberie med. Ak tak neurobí, na jar bude mať 
úľ prázdny – včely zahynú od hladu. A takisto 
počas roka, keď je zlé počasie, dlhodobo prší – 
včely nemajú nektár z kvetov, tak hladujú. Tiež 
ich musí včelár prikŕmiť. Ale z tej cukrovej 
vody včely med nedokážu urobiť, aj keby sa 
včelár na hlavu postavil. Má iba vyššie náklady. 
Ako povedal môj učiteľ a včelár Ivan Beňo: 
„Včelu neoklameš. Ak jej nedáš, čo potrebuje, 
medu sa nedočkáš.“ Mám kvalitný a pravý 

med, každoročne kontrolovaný, pretože sa 
zúčastňujem súťaže – Med roka. V roku 2011 
som získal Čestné uznanie v Slovinsku a bronz 
v Bulharsku za účasti včelárov z celej Európy. 
 Ak by mal niekto záujem o ďalšie informácie, 
rád porozprávam o chove včiel a ich krátkom, 
ale plodnom živote a ako dokonale majú všetko 
zorganizované v úli, aby nám ľuďom mohli dať 
med prospešný nášmu zdraviu. Význam včiel 
pre život človeku zvýraznil vedec Albert Ein-
stein, ktorý povedal: „ Keď na svete vyhynú 
včely, skončí aj život človeka.“ 

JOZEF ŠTEFANÁK
VČELIA FARMA MEDOVIT

 V sobotu 2. júna sa aj v našej obci konalo 
športovo-spoločenské podujatie pod názvom 
Rodinný futbal. V spolupráci so spoločnosťou 
Západoslovenská energetika a.s., ktorá us-
poradúva toto podujatie už niekoľko rokov 
s cieľom podporiť mládežnícky futbal a futba-
lové aktivity pre celú rodinu, pripravil obecný 
úrad v príjemnom prostredí nášho parku pred-
poludnie plné zábavy a hier.
 Súťaže o hodnotné ceny sa zúčastnilo 32 
tímov. Vyžrebované dvojice navzájom súťažili 
o postup do fi nále systémom play-off  a pre 
víťaza bola možnosť získať dodávku plynu od 
ZSE Energia na 90 dní zadarmo.
 Podmienkou pre vytvorenie trojčlenného 
rodinného tímu bolo, aby členom bola aspoň 
jedna žena. Všetky tímy si pred začiatkom tur-
naja vylosovali číslo a následne sa tak vytvorilo 
16 dvojíc. Duel pozostával z kopov na špeciálne 
upravenú bránku, kde jednotlivé otvory mali 
rôzne bodové hodnoty. Víťazom sa stala rodina 

Adamovičová, druhé miesto obsadila rodina 
Banáková a tretia bola rodina Krajčíková. 
 Vďaka tomuto podujatiu získala naša obec 
od Západoslovenskej energetiky aj grant vo 
výške 2 500 € v rámci projektu Rodinný futbal 
- „Vybudovanie chodníka a lavičiek okolo fut-
balového ihriska“, čo prispeje k zlepšeniu pros-

tredia.
 Počas podujatia bolo pre všetkých prí-
tomných zabezpečené občerstvenie a pre deti 
darčeky, hry a súťaže. Dúfame, že takéto podu-
jatie sa u nás uskutoční aj budúci rok. 

VERONIKA HORNIAKOVÁ

ŠPORTOVÉ ODPOLUDNIE 
V MATERSKEJ ŠKOLE

 Stalo sa už tradíciou, že na záver školského 
roka sa v  materskej škole koná športové 
odpoludnie spojené s  opekačkou aj za účasti 
rodičov. Je to vlastne rozlúčka celej materskej 
školy a rodičov so školským rokom.
 15. júna sa v areáli materskej školy zišli tak-
mer všetky deti so svojimi rodičmi, súroden-
cami, poniektorí aj so svojimi starými rodičmi. 
Program bol bohatý. Deti súťažili v  rôznych 
športových disciplínach, neskôr medzi sebou 
súťažili aj rodičia, z čoho mali deti veľkú radosť. 
Po športových výkonoch dobre padli opekané 
špekáčiky a  bohaté občerstvenie. Deti boli 
odmenené sladkosťami a  vecnými darčekmi. 
Tešili sa z  maľovania na tvár, keď v  okamihu 
sa premenili na rôzne zvieratká či usmiate 
slniečka. Nekonečne dlhý rad bol pri stánku so 
zmrzlinou. Deti trpezlivo čakali na svoju por-
ciu a opakovane sa vracali po ďalšiu. 
 Poďakovanie patrí rodičom, ktorí boli 
spoluúčastní na príprave tohto podujatia, ďalej 
ďakujeme p. Bečkovej za darovanie zmrzliny 
pre detičky a vedeniu PD Nitrianska Blatnica, 
ktoré venovalo každému dieťaťu rozprávkovú 
loptu.

ANGLIČTINA

 V  uplynulom školskom roku jedenásť 
rodičov prihlásilo svoje dieťa na krúžok an-
glického jazyka, ktorý viedla lektorka z Piešťan 
p. Antalíková.
 Podľa plánu práce sa venovala deťom 
raz týždenne. Deti sa hravou formou učili 
pomenovať zvieratká, ovocie, farby, naučili sa 
básne a  piesne. Nadobudnuté poznatky z  an-
glického jazyka prezentovali pred rodičmi na 
otvorenej hodine. Na otázky p. učiteľky plynule 
odpovedali, básne a  piesne ako keby sypali 
z  rukáva. Presvedčili rodičov, že oboznamo-
vanie sa s  anglickým jazykom malo význam 
a  množstvo nadobudnutých anglických 
slovíčok zúročia v  základnej škole, v  ktorej 
už od 1. ročníka bude anglický jazyk povinný 
predmet. Každé dieťa si od p. učiteľky prevzalo 
pochvalný list za usilovnosť počas školského 
roka.

ROZLÚČKA

 Odpoludnie v  materskej škole sa 21. júna 
niesol v  znamení príprav a  úprav prostre-
dia, v  ktorom sa konala slávnostná rozlúčka 
predškolákov s  materskou školou aj za účasti 

rodičov. Príchod detí  s tablom bol dojímavým 
momentom, ktorý v rodičoch prebudil emócie 
a zamyslenie nad plynúcim časom, ktorý posú-
va ich drobcov do vyššej školy – základnej. 
Po príhovore zástupkyne školy p. Márie Hlo-
hovskej sa deti predstavili a  absolvovali malú 
skúšku školskej zrelosti, ktorú všetky zvládli 
na výbornú. Predstavili sa aj v kultúrnom pro-
grame a pobavili prítomných rodičov. Štrnásti 
predškoláci si prevzali Osvedčenia o ukončení 
predprimárneho vzdelávania a  rôzne vecné 
darčeky. Celému kolektívu materskej školy sa 
poďakovali za starostlivosť odovzdaním nád-
herných kytíc. V  sprievode rodičov a  za spe-
vu si deti odniesli tablo na budovu Požiarnej 
zbrojnice, aby sa predstavili ako budúci prváci 
našim občanom. Po návrate do materskej školy 
čakalo občerstvenie a chutná torta. Deti si na 
nej pochutili a spolu s rodičmi v príjemnej at-
mosfére sa zabávali. Ešte niekoľko fotografi í, 
video, vzájomné ďakovania a čas lúčenia sa stal 
minulosťou.
 Želáme našim detičkám, aby sa im vo veľkej 
škole darilo a  aby ich najlepšou kamarátkou 
bola známka jednotka.

M. HLOHOVSKÁ

Aký je pravý med?

Rodinný futbal 

ZO ŽIVOTA NAJMENŠÍCH...

Posledná spoločná fotografi a deviatakov ZŠ s MŠ v šk. roku 2011-2012
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Po rokoch pokusov a príprav v súčasnej 
dobe začíname v našej obci s výstavbou 
nájomných bytových domov. O získanie 
dotácií a úveru zo ŠFRB na ich výstavbu sme sa 
usilovali už niekoľko rokov. Podľa projektovej 
dokumentácie náklady na bytový dom 
predstavujú približne 385 000 €, na 4 bytové 
domy 1 540 000 €. Obec získala 30 percent 
tejto sumy – 460 000,- € poskytnutou dotáciou 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a zvyšných 70 percent – 1 080 
000,- € podporou vo forme úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania (ŠFRB).  Predpokladaný 
termín kolaudácie bytoviek je jeseň 2013. 
V štyroch bytovkách bude spolu 36 bytov 
(4x9), a to 12 bytov 1-izbových, štyri 
2-izbové a dvadsať 3-izobových. V každom 

byte je samostatný plynový kotol na kúrenie 
a prípravu teplej vody. Záujemcovia o nájomné 
byty sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade, 
pričom musia spĺňať podmienky Všeobecne 
záväzného nariadenia obce č. 1/2011 
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
obce, ktoré sa nachádza na internetovej stránke 
obce.
Toto VZN upravuje podmienky prideľovania 
bytov vo vlastníctve obce. Nájomné byty sa 
budú užívať ako nájomné a  nemôžu sa previesť 
do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 
rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. 
Nájomné byty sú určené predovšetkým pre 
občanov s trvalým pobytom v Nitrianskej 
Blatnici, pochádzajúcich z Nitrianskej 
Blatnice a tiež pre ostatných záujemcov 

z blízkeho i ďalekého okolia obce. Záujemcovia 
o nájomné byty si môžu podať žiadosť 
o pridelenie bytu na obecnom úrade. Tlačivo 
žiadosti spolu s potrebnými prílohami je 
k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke 
obce. Oprávnenou osobou pre pridelenie bytu 
je fyzická osoba s priemerným mesačným 
príjmom vo výške min. 1,5 násobku životného 
minima a najviac 4-násobku životného 
minima. Začiatkom roka 2013 budú žiadatelia 
vyzvaní na doloženie príjmu za rok 2012. 
Následne na to komisia OZ schváli  poradie 
uchádzačov na  pridelenie bytu.
Nájomná zmluva môže obsahovať aj dohodu 
o fi nančnej zábezpeke, na zabezpečenie 
plnenia úhrad spojených s užívaním bytu, príp. 
vzniknutými škodami.  

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, ako 
príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej 
pôdy, v zmysle §§ 1,2 a § 3 zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z. z. a ust. 
§ 3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinole-
kárskej starostlivosti 

upozorňuje
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov 
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych 
pozemkov na dodržiavanie cit. zákonných ustano-
vení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, 
na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých 
plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu 
burín a škodcov.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, ako 
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, bude 
vykonávať previerky plnenia cit. zákonných ustano-
vení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca 
dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho 
deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej 
pôdy, za čo budú ukladané fi nančné sankcie.

BN

Začíname so stavbou obecných bytoviek 

UPOZORNENIE
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 Mestečko Medžugorie sa nachádza v 
Bosne a Hercegovine (časť Hercegovina), 25 
km juhozápadne od Mostaru. Medžugorie 
(meno slovanského pôvodu, označuje miesto 
medzi dvoma kopcami) so svojimi časťami 
Bijakoviči, Vionica, Miletina a Šurmanci tvorí 
rímskokatolícku farnosť, v ktorej dnes žije okolo 
4000 obyvateľov. Pastorálne sa o farnosť starajú 
kňazi Hercegovinskej františkánskej provincie 
Nanebovzatia Panny Márie. Celá táto oblasť je 
obývaná Chorvátmi, ktorí kresťanstvo prijali 
už pred 13. storočím. Dedina sa v historickým 
záznamoch spomína v roku 1599. Terajší farský 
úrad bol založený v roku 1892 a je zasvätený sv. 
apoštolovi Jakubovi, ktorý je patrónom pútnikov.
 Do roku 1981 bolo Medžugorie aj vo vlastnej 
krajine nepoznaná obec, ktorá sa ničím nelíšila 
od ostatných okolitých dedín: ľudia pracovali na 
poliach, pestovali tabak a vinič, predávali víno 
a zeleninu, čo zabezpečovalo skromné 
podmienky na živobytie. Život v dedine sa 
zmenil 24. júna 1981, kedy šesť vtedy mladých 
ľudí, dvaja chlapci a štyri dievčatá, videlo na 
kopci zvanom Crnica, niekoľko sto metrov 
nad miestom, ktoré sa dnes nazýva Podbrdo, 
mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá ich rukou 
volala, aby k nej prišli bližšie. Oni v tejto žene 
spoznali Gospu – blahoslavenú Pannu Máriu, 
Ježišovu matku. Gospa je chorvátske označenie 
pre Matku Božiu, zodpovedá slovenskému slovu 
Madona. Odvtedy prichádzajú do Medžugoria 
tisíce a tisíce pútnikov zo všetkých kútov sveta. 
Odhaduje sa, že Medžugorie navštívilo doteraz 
viac ako 30 miliónov pútnikov. V tomto roku sa 
medzi pútnikov zaradili aj veriaci z našej farnosti. 
 Putovanie sme začali v stredu 27.6. slávením 
sv. omše, na konci ktorej bolo pútnikom udelené 
požehnanie na cestu. Nastúpili sme do autobusu, 
za volantom ktorého sedel pre nás už dobre 
známi pán šofér Ján Bradáč, s ktorým sme boli 
vlani na púti v Ríme. Po bezproblémovom 
nočnom presune sme ráno vystúpili na mieste 
Vepric, ktoré je označované ako chorvátske 
Lurdy. Toto posvätné miesto založil v roku 1909 
biskup Dr. Carić, keď umiestnil do jaskynného 
výklenku sochu Lurdskej Panny Márie. Pri našej 
Nebeskej matke sme slávili sv. omšu, ktorá bola 
pre nás osviežením ducha, aby sme sa potom 
vydali k blízkemu letovisku Baška Voda, kde sme 
si na pláži osviežili aj telo. Po prestávke strávenej 
na pláži Jadranského mora nás už čakal cieľ 
nášho putovania – Medžugorie. Potom, ako sme 
sa ubytovali a navečerali, sme sa hneď vybrali 
do posvätného areálu, kde sme sa zúčastnili na 
sv. omši, pozreli sme si okolie kostola sv. Jakuba 

a poriadne unavení sme sa vrátili do penziónu na 
nočný odpočinok. 
 Ten však netrval príliš dlho, lebo na druhú 
deň (piatok) sme už o piatej hodine ráno vyrážali 
na vrch Podbrdo – miesto zjavenia Panny Márie. 
Je to miesto, na ktorom sú inštalované bronzové 
reliéfy znázorňujúce tajomstvá radostného, 
bolestného a slávnostného ruženca. Uprostred 
nich sa nachádza biela socha Panny Márie, ktorú 
na toto miesto darovali kórejskí kresťania. Práve 
pri tejto soche sme sa zastavili, aby každý z nás 
v tichej a hlbokej modlitbe prosil Božiu Matku 
o príhovor za svoje úmysly. 
 Po absolvovaní modlitby posvätného 
ruženca na vrchu zjavenia sme sa presunuli 
pred vonkajší oltár farského kostola, kde sme 
si vypočuli prednášku jedného z vizionárov 
Ivana Dragičevića.  Po prednáške nasledovali 
raňajky, krátky oddych a svätá omša pre 
všetkých pútnikov zo Slovenska. Ďalším bodom 
programu bola návštevy komunity Cenacolo. Je 
to kresťanské združenie, ktoré prijíma mladých 
ľudí závislých na drogách, alkohole, automatoch 
a iných závislostiach a pomáha im opäť nájsť 
samých seba, nájsť radosť a zmysel života. My 
sme si vypočuli životné príbehy dvoch takýchto 
mladých  ľudí žijúcich v komunite Cenacolo. Po 
večeri nás už čakal večerný duchovný program 
– modlitba posvätného ruženca, sv. omša 
a adorácia. 
Sobotňajší program sme začali opäť o piatej 
hodine, kedy sme sa vybrali na vrch Križevac. 
Počas náročného výstupu sme sa modlili 
pobožnosť Krížovej cesty. Na vrchole je 
vybudovaný veľký kríž, ktorý tu v roku 1933 
postavili miestni veriaci. Pri tomto kríži sme 
strávili čas v tichej modlitbe, v ktorej sme 
odovzdali svoje kríže a trápenia do rúk toho, 
ktorý bol za nás ukrižovaný. Dopoludnia sme 
mali ešte v programe stretnutie s miestnym 
kňazom františkánom Marinkom Šakotom, 
ktorý nám povedal 
duchovne veľmi hlbokú 
prednášku postavenú 
na posolstvách Panny 
Márie. Po prednáške 
sme sa vybrali ku 
Kravickým vodopádom. 
Je to neuveriteľne 
krásny prírodný úkaz. 
Takmer 30-metrové 
vodopády domáci 
právom nazývajú „malá 
Niagara“. Vo veľkej 
horúčave nám dobre 

padla možnosť vykúpať sa v príjemne chladnej 
vode. Príjemne osviežení sme sa mohli vybrať na 
večerný duchovný program. Po sv. omši sa konali 
modlitby za uzdravenie a silným duchovným 
zážitkom bola pre nás večerná adorácia Sviatosti 
Oltárnej. 
Nedeľu sme začali prežívať slovenskou sv. 
omšou vo farskom kostole sv. apoštola Jakuba. 
Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili ruženec 
svetla a duchovný program sme ukončili pri 
soche zmŕtvychvstalého Krista. Táto socha je 
zaujímavá tým, že už od roku 2002 z jej kolena 
takmer neustále vyteká tekutina, ktorú sa doteraz 
nepodarilo identifi kovať. V nedeľu nadišiel 
náš posledný večer v Medžugorií, ktorý sme 
prežili spoločne pri skromnom pohostení za 
spevu našich krásnych slovenských pesničiek. 
V pondelok ráno sme po raňajkách nastúpili do 
autobusu a vydali sme sa na cestu domov. Znovu 
sme sa zastavili v chorvátskych Lurdoch, kde sme 
slávili sv. omšu a dostali požehnanie pred cestou 
domov. Ešte sme sa vykúpali v mori a potom nás 
už čakal iba nočný presun na Slovensko.
Chcem sa poďakovať Nebeskému Otcovi, že nám 
aj v tomto roku doprial vydať sa na duchovnú 
púť.  Už teraz sme vďační za mnohé milosti 
a požehnania, ktoré nám Panna Mária vyprosila 
počas našej púte, a ktoré budeme postupne 
spoznávať v našich životoch. Poďakovanie patrí 
aj našim dvom vodičom autobusu, ktorí nás 
bezpečne priviezli až domov. Zvlášť ďakujeme 
pánovi Bradáčovi, že sa nám počas celej doby 
venoval a sprevádzal nás po tomto pútnickom 
mieste. Ja ďakujem všetkým pútnikom za 
vytvorenie pekného spoločenstva a dobrej 
atmosféry počas celej púte. Verím, že každého z 
nás sa hlboko dotkla návšteva u našej Nebeskej 
Matky a táto púť prinesie duchovné ovocie pre 
celú našu farnosť. 

Th Lic. PETER ŠTÁLNIK

 Prvé sväté prijímanie je význam-
ná udalosť pre kresťanskú rodi-
nu. Dňa 25. mája pri slávnostnej 
sv. omši v Rímsko-katolíckom 
kostole Povýšenia svätého Kríža 
prvýkrát prijalo Pána Ježiša do svoj-
ho srdiečka 14 detí. 
 Prvé sv. prijímanie aj prvá 
sv. spoveď detí boli dojemné. Otvá-
rali sa dvierka do duší a srdiečok 
a ich malé rúčky ustráchane žmolili 
papieriky so starostlivo napísanými 
hriešikmi. 
 Bol to krásny a vzácny deň,  na 

ktorý sa tešili nielen deti, ale aj ich 
rodičia, starí rodičia a celá rodina. 
 Dnes vidíme na tvárach týchto 
detí, že sú šťastné a vieme, že Božie 
kráľovstvo sa každého z nás dotklo. 
Sviatočné dni zohrejú srdce i dušu 
človeka a zo spomienok na tieto dni 
žijeme v čase starostí, ktoré prináša 
bežný život. Týmto deťom a ich rodi-
nám želáme, aby ich Božia ruka 
žehnala a ochraňovala. Veríme, že 
ostanú verné svojmu sľubu a pred-
savzatiu.   

L. VICHNAROVÁ

ĎAKUJEME!
V dňoch 27. 6. – 3. 7. 2012 sme spolu s našim kňazom vycestovali 
na púť do mestečka MEDŽUGORJE. 
 Veľkú vďaku vyslovujeme nášmu pánu farárovi Petrovi 
Štálnikovi, ktorý všetko zorganizoval a zabezpečil, aby sme tak 
úžasné miesta, prednášky, vizionárov, spoveď, omše a aj naše omše, 
ktoré nám slúžil náš kňaz a celú atmosféru, ktorá sa tu niesla, moh-
li s úctou a vďakou prežívať. Sú to nezabudnuteľné a hlboké zážitky, 
na ktoré nik z účastníkov tejto púte nikdy nezabudne. Naopak, 
budeme z nich ešte dlho čerpať silu, ktorou sme tam boli obdarení. 
 Veríme, že toto poďakovanie sa stane zároveň aj výzvou pre 
nášho obetavého kňaza a čoskoro nás opäť pozve na nejaké vzácne 
a príjemné miesta. Už sa tešíme. Ešte raz veľká vďaka, pán farár! 

Vaši pútnici 

Putovali sme do Medžugorja

Prvé sväté prijímanie 

Účastníci púte do Medžugoria
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Marec - apríl 

Narodené deti
Adela Ďurišková

Matúš Kolka

Opustili nás
Rudolf Klčo – 72 rokov  apríl

Spomíname!

Jubilanti
50 rokov 

Jozef Pavlovič

60 rokov 
Stanislav Barát
Anton Kašný

Alžbeta Jaráczová
Ján Rusko

70 rokov
Jozefína Ryšavá
Mária Rožeková

Pekného veku sa dožili

81 rokov Jozef Miho 
81 rokov Mária Kolková

81 rokov Karol Hlohovský
82 rokov Zlatica Ficeľová
83 rokov  Ľudovít Bednár
85 rokov Rozália Guliková

85 rokov Margita Kašná
87 rokov Emília Minarovičová

Všetkým Vám prajeme veľa 
zdravia do ďalších rokov!

     Poštou mi prišla knižka. Jej autorkou je naša 
rodáčka Katka Hudecová (Chromá). Držím ju 
v rukách, listujem v nej a akosi mi neladí jej 
názov „Kadečo piate cez deviate“ s jej obsahom. 
Ten obsah totiž nie je akési kadečo, ani žiadne 
piate cez deviate, ale trefné a adresné slovo do 
duše  čitateľa – mladého či staršieho, politicky 
angažovaného či k politike ľahostajného. 
Každý v knižke nájde myšlienky pretavené do 
epigramov a aforizmov, do básní kritických 
k životu okolo nás, ale i básní poetky s dušou 
romantika, akou naša Katka vždy bola a zostala. 
     Raz mi pri rozhovore naznačila, že na sklonku 
života (to hádam nie!) by chcela vydať všetko, 
čo napísala a nepoužila v predchádzajúcich 
knižkách. „Povymetám všetky zásuvky!“ 
povedala. A ak by si niekto myslel, že jej takto 
odložená tvorba je menej hodnotná, tak stačí 
si zalistovať v tejto peknej knižke. Nájdete ju 
v obecnej knižnici, lebo v predajniach kníh 
by ste ju nenašli. Vyšla totiž v nízkom počte 
výtlačkov, čo je škoda. Ale dobre, že vyšla!

A. Krumpár  

Občianske združenie Rotunda Jurko v  spolu-
práci so základnou školou a materskou školou  
zorganizovalo výtvarnú súťaž pre žiakov s náz-
vom „Pohľadnica z Blatnice“. Žiaci mali vytvoriť 
pohľadnicu, ktorá by prezentovala našu obec.  
Svoje návrhy odovzdalo 84 žiakov. V kategórii 
kreslených a  maľovaných pohľadníc získal 

1. miesto Andrej Urban (4. roč.), 2. miesto Bet-
ka Sigetová (6. roč.) a 3. miesto Kristián Mago 
(3. roč.). Najkrajšiu pohľadnicu na počítači vyt-
vorila Klára Zelinková (7. roč.), 2. miesto získal 
Michal Rožek (9. roč.) a 3. miesto Martin Socha 
(7. roč.). 

     Tohtoročná oslava Dňa detí bola pre deti zo 
ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici iná ako ostatné. 
Prekvapenie im na toto prvojúnové dopoludnie 
pripravili členovia miestneho spolku Sloven-
ského červeného kríža a príslušníci Policajného 
zboru SR.
     Deti so záujmom počúvali rozprávanie 
o  poskytovaní prvej pomoci pri rôznych po-
raneniach. Zaujali ich najmä názorné ukážky. 
Tí starší si mali možnosť sami vyskúšať niek-
toré záchranárske úkony, ktoré sa im možno 
v živote niekedy zídu.
     Príslušníci Obvodného oddelenia policaj-
ného zboru SR sa tiež nedali zahanbiť. Zaují-
mavým spôsobom deťom rozprávali príbehy 
z  praxe, ukázali im rôzne druhy zbraní a  do-
nucovacích prostried-
kov, ktoré pri svojej práci 
používajú.
     Deti si mali možnosť 
vyskúšať aj dychovú 
skúšku na alkohol 
i  nepriestrelnú vestu. 
Príslušníci im zdôraznili 
hlavne nebezpečenstvo 
návykových látok, ako 
sú drogy a  alkohol. 
Príjemným spestrením 
dopoludnia bola ukážka 
výcviku policajných 
psov, ktorú predviedli 
psovodi Okresného 
oddelenia policajného 
zboru v  Topoľčanoch. 

Ich štvornohí pomocníci ukázali, ako ve-
dia vypátrať výbušniny či drogy, zneškodniť 
páchateľa a doslova poslúchať svojho cvičiteľa. 
Deti ich často odmenili spontánnym pot-
leskom.
     Deti problematika veľmi zaujala 
a príslušníkom kládli množstvo otázok.
Za prekrásne prežité dopoludnie, na ktoré 
budú ešte dlho spomínať, patrí poďakovanie 
hlavne tým, ktorí sa o  jeho program pričinili: 
členom miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža, príslušníkom Obvodného 
PZ SR a  príslušníkom Okresného oddelenia 
PZ SR v Topoľčanoch. 

J. Melušová, G. Ľuptáková

Nová kniha našej rodáčky

Pohľadnica z Blatnice

Netradičná oslava  MDD 
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 Skončená sezóna v našom seniorskom 
futbale sa radí medzi tie menej vydarené, 
keď znovu sme museli bojovať o záchranu 
v najvyššej okresnej súťaži. Nakoniec sme 
skončili na 14. mieste z 29 bodmi za 8 výhier 
a 5 remíz. Zvyšok zápasov, a to až 17, sme 
prehrali, z toho 6 doma. Negatívom mužstva 
je aj nepriaznivé skóre 42:71. Strieľame málo 
gólov, a to sa potom prejaví v konečnom 
umiestnení. Najviac gólov, a to 11, strelil 
M.Adamovič. Nasledujú  štvorgóloví strelci 
J.Stanček, I.Lacuška, S.Hollan, B.Hudeček 
a J.Selecký.
 Na jar sa javilo, že mužstvo bude 
napredovať a stúpať v tabuľke vyššie, ale prišli 
dôležité zápasy doma s mužstvami bojujúcimi 
o záchranu, ktoré sme nezvládli. Prehrali 
sme s Práznovcami aj s Oponicami. Aby som 
nebol len kritický, tak mužstvo odohralo aj 
veľmi dobré zápasy. Hlavne potešila výhra 
v Nemčiciach a remízy u Bojnej a v Prašiciach. 
Cieľ zachrániť sa v súťaži sme splnili, ale 
bolo by už treba zvýšiť úsilie, aby sme mohli 
plniť vyššie ciele, ako v posledných štyroch 
sezónach.

Dorast pod vedením I. Korchana odohral 
vcelku uspokojivú sezónu, keď obsadil 
konečné 6. miesto s 39 bodmi a skóre 64:54. 
Najviac gólov strelil M.Frťala 11, Ľ.Stanček 10 
a V.Grznár 9. Toto teší o to viac, že práve 
s dorastom sme mali v minulosti problémy. 
Žiaci si už dlhodobo udržujú svoj štandard, aj 
keď tento rok to bolo „až“ 3.miesto, ale aj tak 
sme veľmi spokojní. Mužstvo pod vedením 
A. Sigeta a P. Soblahovského získalo 41 bodov 
a skóre 62:33. Najviac gólov strelil kanonier 
M.Grznár 28, čo ho vynieslo na 4 miesto 
v celkovej tabuľke strelcov súťaže, 9 gólov 
pridal D.Vajdečka a 6 gólov M.Miho.
   Za chod klubu treba poďakovať 
Obecnému úradu, ale aj podnikateľom 
Patrikovi Krajčíkovi a Petrovi Grznárovi, 
ktorí napomohli k zvýšeniu starostlivosti 
o našich hráčov. Poďakovanie patrí aj hráčom 
za obetovanie svojho voľného času v prospech 
blatnického futbalu. Veríme, že futbal v našej 
obci bude v športe prioritou a pritiahne 
ďalších ľudí k skvalitneniu fungovania klubu 
a jednotlivých mužstiev.

J.P.S.

 Po prihlásení futbalovej prípravky do súťaže začali sme skladať 
celok najmladších adeptov futbalu. Tréningy sme začali už 6.7.2011.
Bolo obdobie prázdnin a počas celého leta sa káder menil.Vystriedalo 
sa 25 adeptov a z nich sa ustálil káder 18 hráčov.V tom období sa nám 
nedal zohnať súper a tak pred súťažou sme odohrali iba jeden prípravný 
zápas,ale aspoň sme si vyskúšali jednotlivé posty  priamo na ihrisku.
Súperi v súťaži mali pred nami náskok, lebo súťaž hrali už viac rokov a aj 
vekové zloženie mali výhodnejšie.
 Hoci po jeseni sme skončili bez bodového zisku, hra ku koncu už 
mala určitú tvár.Pre lepšiu vyhratosť sme v zimnom období využívali 
školskú telocvičňu. Odohrali sme viac priateľských zápasov a veľmi 
hodnotný a kvalitný turnaj,ktorého sa okrem našich zúčastnili pretekári 
zo Starej Turej, Moravian a Podolia.V tejto silnej konkurencii sme 
skončili na druhom mieste za Starou Turou.V majstrákoch na jar sme 
dvakrát vyhrali. Od začiatku prípravy až do ukončenia 16.6.2012 sme 
absolvovali 80 tréningov, 21zápasov na ihrisku a 7 v telocvični, čo nie 
je zanedbateľné. Hlavne keď si uvedomíme, že 5-6 hráčov z prípravky 
hráva aj za žiakov. Svedčí to o tom, že je nás málo. Najlepším strelcom 

sa stal Dávid Ďurák s piatimi gólmi, Kováčik, Grolmus a Miho dali po 
2 a Rosecký 1. Z nášho celku boli dvaja hráči (Matúš Rusko a Matúš 
Grolmus) nominovaní do okresného výberu, za ktorý štartovali na 
turnaji v Českej republike a obsadili druhé miesto. Andrejko Urban je 
v širšom výbere reprezentácie Slovenska  a pripravuje sa na turnaj do 
Švajčiarska. Zo srdca mu prajem, aby sa dostal aj do užšieho výberu 
reprezentácie.Možno som mal začať tým,že v našom družstve pôsobili 
aj tri dievčatá: Natálka Ficová, Sonka Šišková a Dominika Vajdečková. 
V každom zápase, v ktorom nastúpili, patrili k najlepším na ihrisku. Je na 
škodu, že hlavne na jar zo zdravotných dôvodov odohrali málo zápasov. 
Určite by bola bilancia víťazstiev priaznivejšia.
 Ako negatívum nášho účinkovania v súťaži prípraviek vidím veľkú 
absenciu hráčov v zápasoch z dôvodu „zaracha“ od rodičov z rôznych 
dôvodov. Neraz sa stalo, že na zápas sme nastúpili v oklieštenej zostave, 
čo malo tiež veľký vplyv na konečnom efekte a úspešnosti kolektívu. 
Vžite sa aj do „kože“ vedenia! Takýmito zásahmi sa znehodnocuje 
jeho práca a snaha. Veď o celok sa stará kolektív ľudí, od vedenia obce, 
OFK a ďalší, ktorí trávia veľké množstvo hodín pri tejto činnosti. Keď 

sa prihlásime do súťaže, je to 
dlhodobá záležitosť a pre nás 
záväzok. Pri nenastúpení na 
zápas sú fi nančné sankcie.
 Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli 
a prispievajú k zdarnému 
účinkovaniu kolektívu, vedeniu 
OÚ, OFK a najmä rodičom, 
ktorí pochopili, že futbal je 
hra, ktorá potrebuje širokú 
základňu, počínajúc tými 
najmladšími, teda prípravkou. 
Ďakujem za pomoc aj 
Patrikovi Krajčíkovi a Alojzovi 
Konečnému, ktorí svoj voľný 
čas venujú našim futbalovým 
nádejám.  

R. JANČOVIČ
tréner 

VYŽREBOVANIE MO

5. 8. 17,30 NB – Bojná 

12. 8. 17,30 Nemčice – NB

19. 8. 17,00 NB – Oponice

26. 8. 17,00 Práznovce – NB

2. 9. 16,00 NB – Preseľany

9. 9. 16,00 Kuzmice – NB

16. 9. 15,30 NB – Krušovce

23. 9. 15,30 NB – Veľké Dvorany

30. 9. 15,30 Tovarníky – NB

7. 10. 14,30 NB – Ludanice

14. 10 14,30 Veľké Bedzany – NB

21. 10. 14,00 NB – Čeľadince

28. 10. 14,00 Hrušovany – Nitrianska Blatnica

4. 11. 13,30 NB – Urmince

11. 11. 13,30 Prašice - NB

Obzretie za uplynulou sezónou 

Naše futbalové nádeje
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