
                 BLATNICKÉ NOVINY 
Občasník občanov Nitrianskej Blatnice    ∗   číslo 4 – September 2007   ∗     

 

Spomíname a nezabúdame 
 

     Slovenské národné povstanie patrí 
k najsvetlejším stránkam našej histórie 
i napriek tomu, že názory súčasných 
historikov sa rôznia. 
     Dnešná mladá generácia o ňom už 
vie málo, pretože pamätníci tejto výz-
namnej udalosti už postupne vymiera-
jú a hodnoty mladých ľudí sú iné. 
     Je potrebné, aby sme naň nezabú-
dali, lebo je pevnou súčasťou histórie 
Slovákov a navždy ňou aj zostane. SNP 
vypuklo 29. augusta 1944.  
I napriek tomu, že počas II. Svetovej 
vojny hospodárska situácia na Sloven-
sku nedávala príčinu k nespokojnosti 
obyvateľstva, postupne sa tvorili prú-
dy prejavujúce nespokojnosť 
s politickým režimom štátu.  
     Vytvorili sa dve skupiny opozície: 
jedna občianska a druhá komunistic-
ká. Obidva prúdy sa v  roku 1943 spo-
jili a Vianočnou dohodou utvorili Slo-
venskú národnú radu a spoločne orga-
nizovali odboj. Vznikali v slovenských 
horách partizánske skupiny, ktoré za 
pomoci sovietskeho vojenského velenia 
do roku 1944 zmohutneli. 
     Keď v lete 1944 partizánske hnutie 
rozšírilo vlastné bojové akcie 
a slovenská vláda nebola schopná udr-
žať poriadok, Slovensko začali obsa-
dzovať nemecké jednotky. To bol sig-
nál na začatie ozbrojeného povstania. 
V protifašistickom vystúpení sloven-
ského ľudu bojovali aj príslušníci 
iných národov – Rusi, Francúzi, Česi, 
Bulhari, Srbi. Hlavnú bojovú silu SNP 
tvorila šesťdesiattisícová slovenská 
armáda. Veliteľom bol generál Rudolf 
Viest a Ján Golian a partizáni, ktorí 
dva mesiace udržiavali vo svojej moci 
územie stredného Slovenska. Po potla-
čení povstania odboj, aj keď 
v obmedzenej miere, pokračoval parti-
zánskym spôsobom, pri ktorom pri-
chádzalo k obetiam. 
     Zo slovenského hľadiska odboj na-
šiel východisko na začlenenie Sloven-
ska do novej povojnovej Európy.  

Vedúci činitelia povstania chceli nové štátoprávne usporiadanie 
uskutočniť v oslobodenom, demokratickom a rovnoprávnom Čes-
ko - Slovensku, v ktorom by slovenská štátnosť našla svoje plné 
uplatnenie. Ako sa neskôr ukázalo, tieto predstavy boli nerealis-
tické, pretože nenašli pochopenie na českej strane.  
     Posledné mesiace roku 1944 a začiatok roku 1945 prebiehali na 
Slovensku v znamení ťažkých bojov Červenej armády, partizá-
nov, česko – slovenských a sčasti rumunských jednotiek proti ne-
meckej a maďarskej armáde. Slovensko si vydýchlo od vojnových 
hrôz až po skončení druhej svetovej vojny 9. mája 1945. Stálo ho 
to veľa obetí na životoch nielen vojakov, partizánov, ale často aj 
civilného obyvateľstva.  
     Z našej obce sa Slovenského národného povstania aktívne zú-
častnili ako partizáni naši občania: Anton Čierny, Anton Gašpar, 
Ján Gavura (padol v bojoch), Jozef Hudeček, Jozef Mihalík, An-
ton Michalík, Michal Šiška, Michal Štefík a  Elena Vašinová. 
V radoch vojakov SNP bojovali: Ján Stanček st. (bol zranený) 
a František Ondrejka. 
     Na počesť tejto významnej udalosti našich národných dejín sa 
dňa 28. augusta o 18.00 hod. v našej obci uskutočnilo slávnostné 
kladenie vencov pri pamätníku, čím sme si uctili pamiatku tých, 
ktorí bojovali a položili svoje životy za našu slobodu a slovenskú 
štátnosť.                                                     Mgr. Gabriela Ľuptáková 

 
45 ROKOV OD OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY 

 

Malé školské výročie 
 

     Ak v nadpise tohto článku hovoríme o jubileu našej základnej školy ako 
o malom, vôbec tým nechceme znížiť význam odovzdania novej budovy ZŠ 
pred 45 rokmi do užívania. Práve naopak! Veď pred touto významnou uda-
losťou, keď sa dňa 3. septembra 1962 začalo v novej budove školy vyučova-
nie, vyučovalo sa iba v rôznych provizóriách. Celú anabázu výstavby novej 

budovy školy 
spísal pamätník 
a človek, ktorý bol 
„pri tom“ (praco-
val v Pozemných 
stavbách Nitra 
a bol predsedom 
komisie výstavby 
MNV) Pavol 
Stanček st. Jeho 
príspevok priná-
šame v doslovnom 
znení.  

 
 

Dokončenie na 
str.2 
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45 ROKOV OD OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY 
 

Malé školské výročie 
Dokončenie zo str.1 
.      Písal sa rok 1957. Riaditeľ ZŠ Fer-
dinand Oravec zvolal v jedno nedeľné 
aprílové popoludnie rodičovské združe-
nie. O účasť nebola núdza. Nechýbali 
ani občania, ktorí školopovinné deti 
nemali.     
Popri bežných informáciách 
o výchovno-vzdelávacom procese bol 
hlavným bodom programu zámer do-
stať do plánu investičnej výstavby novú 
budovu školy. Už dávno predtým sa 
rozprúdili v obci debaty najmä 
v radoch funkcionárov i stavbárov (o 
tých v Blatnici nebola nikdy núdza), kde 
by mala škola stáť. Zamietlo sa skôr 
navrhované miesto v priestore, kde je 
dnes obchodné stredisko Jednoty 
z dôvodu, že je blízko hlavná cesta. 
Najčastejšie sa hovorilo o pozemku Na 
príložkách pod sv. Urbankom (vtedy 
tam ešte rodinné domy neboli). Zhodlo 
sa na tom i rodičovské združenie a bol 
som požiadaný rokovať o zaradení 
stavby školy do plánu na odbore škol-
stva vtedajšieho KNV v Nitre. 
   Všetko sa však otočilo inak, keďže 
išlo o cirkevnú pôdu, ktorá mala byť  
rozdelená na stavebné pozemky. Takže 
táto skutočnosť zohrala veľkú úlohu. 
To, že sme mali stavebný pozemok, spl-
nilo svoj účel: škola sa dostala do plá-
nu výstavby. Pomerne ľahko sa potom 
vybavil pozemok v miestnom parku. Ako 
konštatoval generálny projektant stavby 
školy, bolo to veľmi vhodné riešenie. 
Išlo o priestor za terajším tzv. Tenis-
placom. Nakoniec sa našlo terajšie 
miesto pre stavbu, hoci bolo treba uro-
biť prekládku vodovodu dodávajúceho 
vodu od Jurka pre hospodárstvo JRD. 
     V roku 1959 sa začalo s výstavbou 
novej budovy školy. Všetko sa dnes zdá 
jednoduché, ale bolo treba prekonať  

 
veľa prekážok. So stavbou žilo celé ve-
denie obce i vedenie JRD a najmä vte-
dajší riaditeľ školy Ferdinand Oravec.  
V období výstavby boli na čele obce Vi-
liam Kolka a Michal Bolla a predsedom  
JRD bol Štefan Rybnikár. Určite zho-
dou náhody bolo, že ja som robil vo ve-
dení Pozemných stavieb Nitra, ktoré 
dostali školu v našej obci k realizácii. 
Majstrom na stavbe bol František On-
drejka (náš rodák) a stavbyvedúcim Ján 
Prochádzka z neďalekej obce Bojná. 
     V tomto období bol nedostatok pra-
covných síl v stavebných profesiách. 
Naša obec bola známa tým, že takmer 
v každej rodine bol najmenej jeden vyu-
čený murár alebo tesár, a tak stavebná 
čata murárov pod vedením nášho ob-
čana Jozefa Čierneho po dokončení 
hrubej stavby urobila vnútorné 
i vonkajšie omietky v takej kvalite, že 
stavebný dozor (stav. Benzir) a riaditeľ 
závodu PS Ján Štadler sa o tom vyjad-
rovali v superlatívoch. Nečudo, že stav-
ba získala titul „Stavba vzornej kvali-
ty“, o čom svedčí i tabuľa na budove 
školy. Ešte v priebehu stavby boli usku-
točnené oproti pôvodnému projektu ur-
čité vylepšenia, k čomu účinne prispel 
generálny projektant staviteľ Miroslav 
Nágel. Zmenený bol projekt fasády 
(obohatený o prvky ľudovej kultúry), čo 
realizovali fasádnici pod vedením J. 
Čierneho na návrh akademického ma-
liara Žatku. Obraz symbolizuje prácu, 
učenie a hru. 
     Okrem vonkajšieho vzhľadu sa uro-
bili oproti projektu tieto kvalitatívne 
zmeny: zámena bukových parkiet za 
dubové, namiesto oceľového potrubia  
trasy vodovodu bolo vložené liatinové 
a rovnako i radiátory. 
 

 
     Bol august 1962. Prišiel deň otvore-
nia novej budovy školy. Tešili sa nielen 
tí najmenší žiaci, ale aj z ročníkov 6-8, 
lebo museli dochádzať do susednej Ra-
došiny. Verejná kolaudácia mala sláv-
nostný ráz. Žiaci s učiteľmi a rodičmi 
a spoločne s vedením obce a najmä bu-
dovateľmi školy prešli obcou do parku, 
kde sa v zeleni vynímala v celej svojej 
kráse nová budova školy. Všetko žiarilo 
novotou. Úsmev vzbudzovali deti, ktoré 
sa tlačili pri fontánkach s pitnou vodou. 
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil 
i riaditeľ podniku PS Nitra Ing. Leo 
Karhan. Nemožno nespomenúť hlavné-
ho aranžéra a organizátora slávnostné-
ho banketu MUDr. Antona Bačkádyho. 
     Hádam sa patrí vymenovať tých, 
ktorí sa svojím podielom pričinili 
o výstavbu budovy školy v Nitrianskej 
Blatnici: riaditeľ školy Ferdinand Ora-
vec, učitelia Viliam Kolka (predseda 
MNV) a Anton Veselý, tajomník MNV 
Michal Bolla, pracovné čaty Július Tr-
tík, Ladislav Frťala a Šmotlák, Rudolf 
Krška a Peter Stanček, projektant stav-
by Miroslav Nágel, Jozef Čierny so svo-
jou čatou a desiatky a desiatky ďalších 
našich občanov, ktorí s láskou pracova-
li na stavbe. Nech mi prepáčia tí, kto-
rých som nemenoval. 
     Nám žijúcim zostávajú dnes už iba 
spomienky, ale skutočne príjemné a mi-
lé. Na všetkých, ktorí ešte žijú i na tých, 
ktorí sa dnešného jubilea nedožili.       
                                   Pavol Stanček st. 
Poznámka redakcie: Nezmerateľný kus 
organizačnej práce pri príprave 
a zabezpečovaní chodu výstavby školy 
vykonal autor týchto spomienok. Nech 
mu slúži ešte dlho zdravie a zotrvá veľa 
rokov medzi nami!

 

Jubilujúca MŠ  
      Po 2.svetovej vojne v r. 1945 bola v našej obci 
zriadená detská opatrovňa v priestoroch „Vily“. Pes-
túnkou i upratovačkou bola Mária Krumpárová. Det-
ská opatrovňa bola v roku 1947 presťahovaná do bu-
dovy ľudovej školy Pri rybníku. V tejto budove zotr-
vala do roku 1949, keď sa zmenila na materskú školu. 
Jej novým priestorom sa stala budova "Malého kaštie-
ľa". Materská škola sa sťahovala ešte niekoľkokrát 
/budova miestnej Vily, Veľký kaštieľ, základná škola 
 pri kostole/.                                                                  
     V roku 1962 sa škola Pri rybníku presťahovala do 
novopostavenej budovy a priestory uvoľnila materskej                                     
škole.                                            Dokončenie na str.3 Foto: Jana Semanová 
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Stretnutie po 50 rokoch 
 

Prišla už žitia nášho jeseň. 
Jar, leto v pamäť uložené. 

Život prináša radosť, tieseň, 
chvíle nemilé ale i krásne, cenné. 

Peknej jesene sa dožiť, 
to je od Boha veľký dar. 

Dobre, spokojne každú hodinu prežiť 
by si z nás každý prial. 

 
Šťastie a mnoho krásnych chvíľ. 

Nech spomienky zo stretnutia hrejú Vás dlhší čas. 
V zdraví možno stretneme sa zas. 

 
     V polovici júna sa stretli po 50 rokoch žiaci              
ZŠ Nitrianska Blatnica z ročníkov 1-5. Na 
fotografii dolu 34 žiakov, z ktorých sa na 
stretnutí zúčastnilo 17. Stretnutia sa nedožili R. 
Krajčík, P. Krajčík, M.Brož, J.Ladický, A.Pagáč 
a J.Žikavský. 
     Na fotografii účastníci stretnutia – zľava 
ženy : E. Vincúrová - Mokráňová, Z. 
Šipčiaková - Šimiková, O. Bollová - Pipišková, 
M. Sumerová - Zubatá, A. Kubáňová - 
Dagostinová, M. Stančeková - Pechová, A. 
Rusková - Oravcová, E. Rocková - Turanová, S. 
Krumpárová - Blahušová, A. Selecká - Jaku-
bičková. 
Zľava muži : R. Jánoška, J. Jančovič, M. 
Oravec, I. Marton, S. Bolla, M. Kašný a A. 
Horváth. 
                                         Mgr. Eva Turanová 

  

 

Jubilujúca MŠ 
Dokončenie zo str.2 
 
Po rekonštrukcii v školskom roku 
1963/64 nastúpilo do MŠ 45 detí a bola 
im zabezpečená celodenná starostlivosť. 
Riaditeľkou a zároveň aj vedúcou škol-
skej jedálne bola R.Selešová, učiteľkou 
Ľ.Ondrejková, kuchárkou J.Štefíková a 
upratovačkou H.Michalíková. 
Vzhľadom na narastajúci počet detí v ob-
ci sa stali priestory nedostačujúce a v ro-
ku 1976 - 1977 v akcii "Z" vyrástla v ob-
ci nová materská škola. 1.septembra 1977 
bola slávnostne otvorená, teda v týchto 
dňoch oslavuje 30-ročné jubileum. 
     V školskom roku 1977/78 boli zriade-
né 2 triedy s počtom 61 detí. Riaditeľkou 
školy bola R.Selešová, učiteľky : 
A.Slámová, M.Močková, Z.Gašparíková,  

 
 
kuchárky : J.Štefíková, H.Adamusová, prevádzkové zamestnankyne : 
H.Michalíková, J.Selecká, J. Šlosáriková. Od tohoto školského roka až 
po súčasnosť prešla MŠ ešte mnohými personálnymi, ale aj spoločen-
skými zmenami. Po odchode R. Selešovej do starobného dôchodku sa 
jej nástupkyňou stala pani M. Kolníková. V roku 1992 do funkcie ria-
diteľky nastúpila M.Hlohovská.  
     Dnes je Materská škola v Nitrianskej Blatnici dvojtriedna s celo-
dennou výchovnou starostlivosťou. 
     V školskom roku 2007/2008 nastúpi do MŠ 38 detí, z toho 16 pred-
školákov. Naše zariadenie navštevujú aj deti z okolitých obcí. Z Vo-
zokan bude dochádzať 7 detí, z Krtoviec 1 dieťa a z Lipovníka 3 deti. 
27 detí bude z našej obce. 
     Predškolské zariadenie navštevujú deti od 2 do 6 rokov a sú zara-
dené na poldenný alebo celodenný pobyt na základe požiadaviek rodi-
čov. MŠ úzko spolupracuje so ZŠ, OcÚ, rodičmi, pedagogicko - psy-
chologickou poradňou. Deťom je zabezpečená logopedická starostli-
vosť. Zúčastňujú sa rôznych podujatí a v športových, výtvarných a re-
citačných súťažiach dosahujú vynikajúce výsledky.  

Mária Hlohovská 
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Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti 
 

    
     Za účasti podpredsedu vlády 
SR Dušana Čaploviča, riaditeľa 
Archeologického ústavu SAV 
prof. Alexandra Ruttka-
ya, predstaviteľov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, miestnej 
samosprávy  a mnohých hostí  bo-
la dňa 7. júla 2007 v našej obci 
slávnostne otvorená  muzeálna 
expozícia a dvojdňová výstava 
tradičných ručných prác 
a remesiel pod názvom „Dedič-
stvo otcov zachovaj nám, Pane“.                                        
     Po symbolickom privítaní hostí 
chlebom a soľou a príhovore staros-
tu obce M. Tomana  prítomných 
pozdravil i  podpredseda vlády SR 
D. Čaplovič, pôvodným povolaním 
archeológ a historik. Prekvapil po-
známkou, že v Nitrianskej Blatnici 
je už po druhýkrát. V roku 1977 ako 
účastník medzinárodnej konferencie 
o archeológii a stredoveku bol pri 
rotunde a zúčastnil sa aj na vtedy 
prebiehajúcom archeologickom vý-
skume. 
     Po niekoľkomesačnom úsilí Ob-
čianskeho združenia Rotunda Jurko, 
Obecného úradu Nitr. Blatnica  a 
v spolupráci s archeológmi sa poda-
rilo vytvoriť reprezentatívnu expo-
zíciu predmetov, ktoré sa viažu 
k najstaršej histórii nášho regiónu. 
Vzácna košíčková náušnica, prste-
ne, kľúč od rotundy z 9. – 10. stor., 
ale i predmety zo 6. – 10. stor. pred 
naším letopočtom a rôzne náradie 
už nie sú uschované v depozite Ar-
cheologického ústavu v Nitre, ale sa 
vrátili na miesto, kde ich ľudia pred 
mnohými storočiami používali. 
Často bolo počuť otázku, prečo je 
priamo od Jurka či spod „našej“ 
strany Marhátu málo exponátov 
a vystavené sú aj nádoby, šperky 
a náradie z Ducového a Hubiny. 
Treba si uvedomiť, že hoci nálezy 
boli bohaté, nie všetky predmety 
prežili takmer osemstoročnú púť 
neporušené. Dúfame, že ak budú 
výskumy pri rotunde pokračovať, 
budeme môcť zbierku nálezov roz-
šíriť. Lákadlom hlavne pre mladších  
 

 
Pohľad na slávnostných hostí, ktorých víta zástupca združenia Rotunda Jurko Ján Kolník st. 

 

Dobová hudba z Mojmíroviec                                                                    Foto: Juraj Rožek 
 

návštevníkov bol model palisádového dvorca z Ducového, modely staro-
slovienskeho obydlia s vnútorným zariadením a  kostra mladého muža 
z obdobia včasného stredoveku.  
     Vo veľkej sále kultúrneho domu bolo oveľa rušnejšie. Za zvukov skupi-
ny dobovej hudby  Róberta Žilíka z Mojmíroviec a v nedeľu Petra Hlboc-
kého z Piešťan obdivovali návštevníci  krásne zdobené medovníky, výšivky 
rôznych farieb, tvarov a motívov a vyšívané obrazy. Ruky šikovných ľudo-
vých umelkýň pred našimi očami vyrábali bábiky zo šúpolia, krásne ozdoby 
z drôtikov, tkané koberčeky i paličkovanú čipku. Takisto sme mohli sledo-
vať, ako vzniká píšťala či tradičný slovenský hudobný nástroj – fujara. Sta-
ré poľnohospodárske a remeselnícke náradie pripomenulo predovšetkým 
tým skôr narodeným časy spred niekoľkých desaťročí. Mnohé veci už žiaľ 
zmizli z našich domov a domácností ako nepotrebné haraburdie. Miesto tu 
mali i práce našich školákov, ktorí prezentovali svoju šikovnosť výtvarnými 
prácami. 
     Zachovať vzácne dedičstvo našich predkov si vyžaduje veľa úsilia, obe-
tavosti a času. Poďakovanie patrí nielen iniciátorom tohto podujatia, ale aj 
sponzorom, všetkým Blatničanom, ktorí sa zapojili do prípravy, aranžova-
nia výstavy, priniesli niečo zaujímavé, pomáhali pripraviť dôstojné privíta-
nie vzácnych hostí a boli ochotní venovať svoj voľný čas ušľachtilej myš-
lienke.               Dokončenie na str. 5 
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Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti 
 

Dokončenie zo str. 4  
 

Pozitívom je i fakt, že náš kultúrny dom sa 
sčasti „vynovil“ a efektívnejšie slúži svojmu 
účelu. 
     Muzeálna expozícia  s názvom  „Ľud pod 
Marhátom v dávnej minulosti“ je pre náv-
števníkov otvorená každú nedeľu od 14.00 
do 17.00 hod. Mimo otváracích hodín získa-
te kontakt na členov OZ Rotunda Jurko na 
webových stránkach www.rotundajurko.sk , 
resp. na obecnom úrade.  

                      Mgr. Dagmar Ševčíková 
                       Foto: Ing. Lucia Vichnarová 
 

Pohrebná nádoba s krásnou výzdobou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvon z Rotundy Jurko poškodený  
neznámym strelcom 

 
 
 
 

Náramky (náušnice) vykopané pri Rotunde Jurko 
 

Staré domáce „zátišie“ roľníckej usadlosti 

Krása ručných prác z rúk Blatničaniek
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60 rokov organizovaného poľovníctva  
v našej obci 

 
NAŠI POĽOVNÍCI SI PRIPOMENULI VÝROČIE VZNIKU PZ 

 
Vydarená oslava v zelenom 

     
     Parkom v našej obci opäť zazneli 
tóny poľovníckeho HALALI. Čle-
novia poľovníckeho združenia 
MIER Nitrianska Blatnica pripravili 
v druhú augustovú sobotu oslavy 
60. výročia vzniku PZ spojené 
s Dňom sv. Huberta. Ohlas pred-
chádzajúcich dvoch ročníkov osláv 
podnietil organizátorov pripraviť 
tretie pokračovanie, ktoré môžeme 
označiť za veľmi vydarené. 
     Všetko začalo sprievodom od 
kostola smerom k parku. Poľovníci 
niesli na nosidlách vystlaných čeči-
nou uloveného srnca. Na tenisplaci 
ho položili na pódium a vzdali mu 
všetky náležité poľovnícke pocty. 
Prítomných poľovníkov, ale i veľký 
počet ostatných občanov a najmä 
hostí privítal predseda PZ E. Jančo-
vič. Slávnostný prejav predniesol 
tajomník PZ (starosta obce) Mgr. 
Michal Toman (jeho doslovné zne-
nie prinášame na inom mieste). po-
zdravné príhovory predniesli hostia 
podujatia – predseda okresnej orga-
nizácie SPZ Stanislav Boldiš, pred-
nosta ObÚ v Topoľčanoch Ing. Jo-
zef Vančo a ďalší. Potom dostali 
pamätné plakety pri príležitosti  

 
jubilea PZ: Elemír Jančovič, Anton 
Krajčík, Jozef Králik, Anton Ma-
cho, Rudolf Machovič, Ivan Mize-
rák, Dušan Toman, Albert Víčan a 
Aladár Zaťka.  
Cenu starostu obce udelil starosta 
Antonovi Krajčíkovi za dlhoročnú 
činnosť.(Na fotografii dolu.) 

 

       Priamo v prírodnom prostredí 
parku sa potom konala poľovnícka 
svätá omša, ktorú celebroval vdp. 
Jozef Hužovič (koncelebroval vdp. 
Witold Braňka z Bojnej). Treba 
osobitne oceniť nádhernú kázeň 
vdp. Hužoviča, ktorú venoval myš-
lienkam poľovníctva v nadväznosti 
na život sv. Huberta, patróna po-
ľovníkov. Pre mnohých občanov 
našej obce to bolo prvé stretnutie 
s našim novým kňazom, lebo ne-
dávno sme sa rozlúčili s vdp. Duša-
nom Kajanovičom. 
     Po skončení sv. omše nasledoval 
bohatý program, na ktorom si pri-
šiel každý na svoje, či už to boli 
ukážky činnosti sokoliarov z Ban-
skej Štiavnice alebo ukážka poľov-
ne upotrebiteľných plemien psov, 
vábenie poľovnej zveri, vedomostné 
súťaže pre deti (o faune a flóre) ale-
bo veselá súťaž Topvaru. 
     Od začiatku osláv bol park plný 
lahodných tónov dychovej hudby                  
                       Dokončenie na str. 7 
 

Starosta obce Mgr. Michal Toman odovzdáva cenu starostu obce Antonovi Krajčíkovi 
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Dokončenie zo str. 6 
Hradištská kapela. Zaplnili sa i lavice 
pri stoloch, kde rozvoniaval    skutočne 
kvalitný guláš (dvakrát   museli kuchári 
dovárať!), pečená klobása a smäd uhasi-
lo dobre chladené  pivko či vínko. 
     Večerná tancovačka pod hviezdnym 
nebom s populárnym spevákom Duša-
nom Grúňom za doprovodu hudobnej 
skupiny Univerz sa pretiahla do rána. 
Čerešničkou na torte bola polnočná 
tombola, do ktorej prispeli miestne pod-
niky a podnikatelia. 
     Skutočne treba dať klobúk dolu pred 
organizátormi, ktorí nám ukázali, že ve-
dia nielen loviť zver a chrániť ju, ale 
dokážu dať svojej činnosti aj punc spo-
ločenskej súdržnosti poľovníkov 
s ostatnými  občanmi.            
                                         T. Krahulský 
                                  Foto: Pavol Škuta             Slávnostná svätá omša celebrovaná vdp. Mgr. Jozefom Hužovičom

 

SLÁVNOSTNÝ PREJAV TAJOMNÍKA PZ A STAROSTU OBCE  
MGR. MICHALA TOMANA 

 

Do prírody vstupujeme nie brať, ale dávať

     Milé dámy, vážení páni, milá 
mládež, priatelia poľovníci, vážení 
hostia! 
 Tak ako v živote človeka, aj v živote 
rôznych organizácií sú okrúhle vý-
ročia podnetom zamyslieť sa nad 
svojou činnosťou. Tak je tomu aj 
v prípade nášho PZ, ktoré si v tomto 
roku pripomína až dve významné 

jubileá: 24. novembra 2007 uplynie 
45 rokov od ustanovujúcej členskej 
schôdze Poľovníckeho združenia pri 
JRD v Nitr. Blatnici a v prvej polo-
vici roka uplynulo 60 rokov od 
vzniku jeho predchodcu – Poľovníc-
kej spoločnosti Nitrianska Blatnica. 
„Dvakrát nevstúpiš do tej istej rie-
ky“, prehlásil dávny filozof a každý 

poľovník to môže potvrdiť tým, že sa 
neopakujú ani rovnaké poľovnícke 
či lovecké situácie. Ani naše poľov-
nícke roky nemôžu byť rovnaké. Ich 
priebeh je rôzny, podľa meniacich 
sa prírodných a spoločenských 
podmienok. Z tohto pohľadu je 60 
rokov našej poľovníckej organizácie 
neobyčajne rozmanitých. 
Na jednotlivé časové úseky nášho 
združenia môžeme mať rôzne názo-
ry. Môžeme sa domnievať, že 
v našom PZ boli zlaté časy 
v polovici sedemdesiatych rokov, 
kedy boli v našom revíri pomerne 
vysoké stavy drobnej zveri. Vysoké 
počty lovu raticovej zveri 
s kvalitnými trofejami sme dosaho-
vali koncom rokov osemdesiatych. 
Istotne mnohí z nás idealizujú 
i poľovnícke pomery rokov, päťde-
siatych, ktorých pamätníci zväčša 
žiaľ už nežijú, aby mohli dosvedčiť, 
že ani vtedy, ani nikdy neskôr neboli 
poľovníci celkom spokojní.  
Mali svoje problémy buď 
s poľovníckymi zákonmi, alebo so 

Dokončenie na str.8 
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Dokončenie zo str. 7 
stavmi zveri, výkonnosťou 
a dostupnosťou zbraní, optiky, po-
ľovných psov i samotných poľovní-
kov. 
     Z pohľadu súčasnosti, ktorá je 
nám blízka, posledné roky sú 
v poľovníctve poznamenané ubúda-
ním raticovej i malej zveri vo všet-
kých revíroch na Slovensku, vrátane 
nášho. Hľadajú sa príčiny a pretože 
je ich naozaj veľa, nemožno jedno-
značne určiť rozhodujúci dôvod 
a prijať jednoduché opatrenia. 
Vážení prítomní, poľovník má prí-
rodu nielen poznávať a ovládať jej 
zákonitosti, ale mal by sa nad nimi 
aj čo najhlbšie zamýšľať. Poroz-
mýšľať o živote a smrti, o výmenách  
generácií, o ľudstve, našej planéte, 
o svojom živote, príbuzných 
a priateľoch. Ale i o tom, čo ešte 
chce v živote dosiahnuť, aké má 
plány a predsavzatia a čo by mal 
ešte urobiť v prospech zveri, poľov-
níctva a svojho revíru. Nastala do-
ba, keď si chtiac-nechtiac musíme 
uvedomiť, že za prírodu zodpove-
dáme pred budúcimi generáciami, 
a že k nej máme veľa povinností 
a dlžôb. Som si istý, že i našim 
predchodcom (za všetkých uvediem  
aspoň zakladajúcich členov 
a dlhoročných funkcionárov – pá-
nov Júliusa Broža, Štefana Civáňa, 
Štefana Hradeckého, Jozefa Kollá-
ra, Antona Krajčíka, Rudolfa  

 
Krumpára, Antona Machu, Petra 
Machu, Štefana Rybnikára, Františ-
ka Ryšavého, Michala Šišku, Mi-
chala Tomana st., Petra Turčana a 
Antona Veselého,) išlo predovšet-
kým o to, aby do revíru vstupovali 
poľovníci so zámerom zver nielen 
loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť 
jej význam v prírode. To je  i odkaz 
legendy o sv. Hubertovi, ktorú si 
dnešný deň chceme predovšetkým 
pripomenúť. Takmer každý vie, že 
sv. Hubert je patrónom poľovníkov 
a lesníkov, no málokto vie, prečo sa 
ním stal. Podľa legendy Hubert po-
chádzal zo šľachtického rodu, ože-
nil sa veľmi mladý, ale jeho žena 
zomrela pri pôrode. Zlomený boles-
ťou sa uchyľoval do lesov a zabud-
nutie hľadal pri love. Raz na Veľký 
piatok na poľovačke uvidel jeleňa, 
ktorý mal medzi parohami jasne 
žiariaci kríž. Hubert po tomto zážit-
ku vstúpil do kňazského stavu. Zo-
mrel v roku 727, v 8. storočí ho vy-
hlásili za svätého a v roku 1170 sa 
stal patrónom poľovníkov.    
Toľko pohľad do histórie, ktorá si 
dnes v parku v Nitrianskej Blatnici 
na jeden deň podáva ruku s prítom-
nosťou. Už tretíkrát sa tu stretáva 
kasta, ktorú má sv. Hubert pod pat-
ronátom poľovníci.                      
Vážení prítomní! Okrúhle výročia 
nám okrem iného slúžia i na to, aby 
sme bilancovali uplynulé obdobie,  

 
vyvodili z neho ponaučenia pre na-
sledujúce roky a, samozrejme, aby 
sme mohli konštatovať, že sme star-
ší a o skúsenosti bohatší. Nie však 
vrásky na tvári, ale práve skúsenos-
ti a predsavzatia ráta každý dobrý 
hospodár, aby si vzal ponaučenie, 
vyvaroval sa chýb a po čase mohol 
opäť bilancovať s pocitom, že svoje 
sily venoval užitočnej veci. Robíme 
tak aj my, ktorí sme svoj život za-
svätili láske k prírode a svoje kroky 
nasmerovali tak, aby sme jej boli 
vždy nápomocní, aby sme sa stali jej 
užitočnou súčasťou. Sme úprimne 
radi, že sme dokázali urobiť ďalší 
veľký kus roboty v starostlivosti 
o prírodu a zver,  ale i v rozvíjaní 
dobrého mena PZ v poľovníckej 
i občianskej verejnosti. Za to patrí 
úprimná vďaka všetkým aktívnym 
členom a čakateľom PZ, priateľom 
a podporovateľom (Poľnohospo-
dárskemu družstvu, pánom Lendva-
yovi, Krošlákovi, starostom obcí 
a mnohým ďalším), ale i našim ro-
dinám, ktoré nám svojím pochope-
ním umožňujú venovať sa starostli-
vosti o živú prírodu. Všetkým, ktorí 
milujete prírodu a ktorí do nej vstu-
pujete s úmyslom nielen vziať, ale 
predovšetkým dať, želám, aby Vám 
Boh i ľudské zákony umožnili 
i naďalej rozvíjať tento ušľachtilý 
cit a prevolávam  
            Poľovníctvu a prírode zdar! 

 
Zakladajúci členovia Poľovníckej spoločnosti v Nitrianskej Blatnici

 
 
Horný rad zľava:  
Rudolf Machovič, Jozef Kollár, Ma-
túš Zaťka, Anton Oravec, Florián 
Molnár, Rudolf Žamboky  
 
Stredný rad zľava: 
Štefan Hradecký, Jozef Kúdela, Mi-
chal Toman, Peter Macho, Michal 
Šiška , František Paškrta, František 
Turan  
 
Dolný rad zľava:  
Július Broš, Pavol Oravec  

 
 
 
 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Júl – August 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Karol Hertel 

 
 

60 rokov 
Daniela Bartošková 
Stanislav Michalík 

 

70 rokov 
Štefánia Manasová 

 

81 rokov 
Mária Stančeková 

83 rokov 
Amália Polúchová 

85 rokov 
Anna Kubáňová 

86 rokov 
Anna Klčová 

 
Vitajte medzi nami 

 
Ľubomír Oravec 
Monika Viatrová 

Tomáš Gálik 
 

Manželstvo uzatvorili 
 

Dominika Matuláková a Jozef Hudeček 
Miriam Magová a Ľuboš Studený 

Jana Beláková a Ivan Lacuška 
Mgr.Katarína Vážna a Mgr.Rudolf Jánoška 

 
         Spracovala: Gabriela Summerová 

Michal Chromý 98 - ročný 
 

     V septembri tohto roku sa dožíva uctihodného veku 98 rokov 
náš občan Michal Chromý. Z ľudského hľadiska je to snáď 
v našich podmienkach málo obvyklé. A práve takého človeka, kto-
rého život sa bezprostredne dlhé roky spájal iba s ťažkou prácou, 
čestnými povinnosťami voči rodine, ale aj s problémami, ktoré ho 
stretli na jeho životnej ceste, poznáme v Michalovi Chromom.  
     I keď je medzi mnou a Michalom Chromým vekový rozdiel, 
oboch nás dlhé roky bezprostredne spája naše priateľstvo. Vznikalo 
nikde inde, ako v našej spoločnej práci na stavbách. Tesárske re-
meslo nás vždy spoločne motivovalo, ako prácu čo najkvalitnejšie 
vykonať, a tak i prispieť našim rodinám na ich statočný 
a plnohodnotný život. 
     Z povahových rysov pána Michala Chromého sa vždy zračila 
dobromyseľnosť. Nikdy v práci s ním nevznikali spory. Bol vždy 
k myšlienkam iných ústretový a ľudsky ohľaduplný. Táto charakte-
ristická črta je určite tým pozitívnym faktorom, že sa dožíva tohto 
uctihodného veku. Osobne som mu vďačný nielen za jeho vzácne 
ľudské vlastnosti, ale najmä za mnohé odborné rady, ktoré sú pre 
jeho osobu charakteristické. 
     Veľké ďakujem nášmu oslávencovi bezpochyby patrí aj za jeho 
celoživotnú starostlivosť o rodinu, ku ktorej potrebám mal mimo-
riadne kladný vzťah. Spolu s manželkou vychovali 7 detí: Slávka, 
Tonka, Helenku, Jožka, Marienku, Miška a Vierku. O nich sa vždy 
len v dobrom vyjadroval a zvlášť o starostlivosti jeho manželky, 
ktorá žiaľ, už dávnejšie odpočíva na našom cintoríne.  
     V mene svojom, ale i v mene všetkých občanov našej obce, kto-
rí Vás roky stretávali a stretávajú a majú radi, prijmite blahoželanie 
k dosiahnutiu uctihodneho veku v presvedčení, že toto blahožela-
nie je iba skromným darom za život, ktorý ste medzi nami prežili 
ako vzorný občan a najmä ČLOVEK.                 Pavol Stanček st. 
 
 

 
 
 

          Milá návšteva 
 

     V polovici augusta privítali predstavitelia našej obce vzácnu návštevu. Prvý raz vstúpil na pôdu Nitrianskej 
Blatnice potomok Adama Rajčániho, ktorý vlastnil Nitriansku Blatnicu  v polovici 18. storočia a ktorý aj v našej 
obci zomrel. Potomok tohto šľachtického rodu Mihály Rajcsányi žije dnes v Budapešti. Rozvetvená rodina Rajčá-
niovcov (asi 200 potomkov žijúcich po celom svete) sa chystá stretnúť a časť z nich navštívi aj našu obec. Mihály 
Rajcsányi si prezrel predpokladané sídlo Adama Rajčániho, kostol a múzeum. Bol úprimne dojatý milým prijatím 
a teší sa na najbližšie stretnutie.                                                                                          Dr. Veronika Vichnarová 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 

Lúčenie i privítanie 
 

     Svätou omšou sme sa 22. júla 2007 rozlúčili 
s našim duchovným otcom vdp. Mgr. Dušanom 
Kajanovičom. V mene celej obce sa s ním rozlú-
čil starosta obce Mgr. Michal Toman. 
     Po desaťročnom pôsobení ako správcu našej 
farnosti ho arcibiskupský úrad v rámci preklada-
nia niekoľko desiatok kňazov našej arcidiecézy 
preložil do neďalekých Ludaníc. 
     Ďakujeme mu za roky služby  v našej farnosti 
a v novom pôsobisku mu želáme pevné zdravie, 
Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha svätého 
a ochranu Panny Márie. 

 
 
     5. augusta 2007 slúžil v našom kostole svoju prvú svätú 
omšu vdp. Mgr. Jozef Hužovič, ktorého srdečne vítame a 
v novom pôsobisku mu želáme veľa zdravia, Božích milostí 
a darov Ducha svätého pri pastorácii, stálu ochranu Nebeskej 
Matky a nech Pán požehnáva jeho pôsobenie v našej farnosti. 
     Mgr. Jozef Hužovič pochádza z malej dedinky Opoj pri Tr-
nave, z ktorej sú momentálne traja kňazi.  
     Po skončení štúdií na bohosloveckej fakulte CMBF UK 
Bratislava pôsobil jeden rok ako diakon vo farnosti Stupava.  
Dva roky pôsobil ako kaplán v Topoľčanoch, jeden a pol roka 
v Nových Zámkoch a jeden rok v Piešťanoch.  
     Do našej farnosti prišiel z farnosti Veselé pri Piešťanoch. 
V tejto farnosti pôsobil päť rokov. Ku farnosti Veselé patrila aj 
filiálka Rakovice a neobsadená farnosť tzv. exccurendo Bo-
rovce. Tieto farnosti boli jeho prvými farárskymi miestami.  
    Pán farár sa okrem svojej pastoračnej činnosti vo farnosti vo 
veľkej miere venuje deťom, organizuje detský kresťanský tá-
bor Setim a pre deti pripravuje rôzne aktivity. 
     V našej farnosti okrem pastorácie nás všetkých sa chce 
v značnej miere venovať deťom a rekonštrukcii nášho schátra-
lého kostola a budovy fary.  

Ing. Mgr. Lucia Vichnarová 
 

Skautský tábor 
      Po minuloročnej krátkej, ale pozitívnej skúsenosti sa aj tento rok deti z 
 Nitrianskej Blatnice pripravovali na skautský tábor pri Ježkovej Vsi. Po  pos-
tavení podsád a otestovaní studenej vody v potoku, sme sa utáborili 25.júla   s 
 cieľom naplno prežiť nasledujúcich  10 dní. Hneď prvý deň začal súťažami a 
predstavením táborového príbehu o drakovi  a rytieroch. Skauti sa úsilím a ši-
kovnosťou  počas celého tábora snažili postupne dostať do vytúženého rytier-
skeho stavu, aby  mohli nájsť a poraziť draka v čestnom súboji. 
     Posledný deň tábora sa družina rytierov v plnej zbroji stretla v boji proti 
 nepriateľovi a úspešne ho porazila. Z okolitých dominánt  deti navštívili hrad 
Hrušov a poniektorí odvážnejší zvládli aj nočný výlet na  Vápenný vrch. Prežili 
sme pekný tábor  s neodmysliteľnými večernými táborákmi, dobrodružnými 
hrami, priaznivým počasím  a dúfam, že blatnické deti sa budú tešiť opäť 
na nasledujúce prázdniny. 
                                                                                              Eva Schlosáriková 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 
 

Štart futbalovej jesene 
 
     Po vcelku úspešnej predchádzajú-
cej sezóne, keď sme obsadili celkové 
piate miesto tabuľky Majstrovstiev 
okresu, nasledovala dlhá letná pre-
stávka a oddych po náročnej sezóne. 
V letnom prípravnom období sme 
stihli odohrať tri zápasy, ktoré nám 
ukázali začínajúcu krízu nášho muž-
stva. Nepodarilo sa nám doplniť 
mužstvo, ale naopak. Niektorí hráči 
sa od predchádzajúcej úspešnej partie 
chlapcov odtrhli a odmietajú repre-
zentovať Blatnicu. Aj napriek tomu 
veríme, že silné jadro mužstva spolu 
s trénerom prekoná tento problém 
a po doplnení aspoň o dvoch hráčov 
dostaneme mužstvo do požadovanej 
formy. Realizačný tým „A“ mužstva 
zostáva v pôvodnom zložení, keď 
výbor OFK neprijal abdikáciu trénera 
na svoju funkciu a dohodol sa na 

ďalšej spolupráci pre nastávajúcu se-
zónu. 
     „B“ mužstvo absolvovalo prí-
pravné obdobie pod vedením nového 
trénera J. Krajčíka. Viaceré skutoč-
nosti v poslednom období naznačujú, 
že mužstvo neplní funkciu béčka N. 
Blatnice a snaží sa fungovať samo-
statne. Dôkazom slabšej spolupráce 
je hlavne neúčasť nominovaných 
hráčov béčka na zápasy áčka. 
     Verím, že všetko sa urovná 
v prospech úspešného napredovania 
oboch celkov – áčka v MO a béčka 
v II. triede. 
     Dorastenecké mužstvo formuje 
novovytvorený kolektív pod vedením 
J. Líšku a R. Banáka. Nebude to pre 
vedenie tohto mužstva ľahké, pretože 
viacerých chlapcov treba presvied-
čať, aby hrali futbal. 

Žiacke družstvo povedie do novej 
sezóny nová trénerská dvojica, a to 
D. Bartošek a A. Pavlovič. Obaja tré-
neri majú v družstve svojich synov, 
čo je taktiež predpoklad, že sa vytvo-
rí dobrý kolektív so záujmom o pra-
videlný tréningový proces, ktorý je 
v tejto vekovej kategórii nevyhnutný. 
Väčšiu podporu pre futbal by sme si 
vedeli predstaviť zo strany základnej 
školy, kde v poslednom čase futbal 
nahrádzajú inými neperspektívnymi 
športmi na úkor najpopulárnejšieho 
futbalu. 
     Futbal má v našej obci tradíciu, 
tak urobme všetci maximum pre to, 
aby u nás rástli kvalitní futbalisti ako 
v minulosti. 

            Pavol Stanček ml. 
 

 
Boli sme na zápase Slovensko  -  Francúzsko 

 
       Hráči všetkých troch futbalových družstiev OFK  Nitrianska  Blatnica (žiakov, dorastencov , mužstva  dospelých, 
ale aj  členovia výboru)  boli  účastníkmi – 
ako  diváci v nadpise uvedeného 
priateľského futbalového   stretnutia ,ktoré 
bolo odohrané na  futbalovom štadióne 
Spartaka Trnava  dňa  22.augusta 2OO7.Na 
vlastné oči sa  mohli presvedčiť, že futbal už 
dávno nie je iba  šport ( pre niekoho ešte 
stále nezmyselné naháňanie sa  za guľatým 
čudom), ale že  je to kultúra  v tom 
najširšom zmysle slova .V krajinách, kde má 
táto hra špičkovú úroveň, sú futbalové 
stretnutia najväčšou spoločensko-kultúrnou 
udalosťou, ktorá doslovne hýbe masami 
a pozitívne ovplyvňuje celkové dianie 
v danej krajine. 
         Aj Slovensko už dokáže zorganizovať 
takúto akciu na veľmi vysokej spoločenskej 
úrovni, žiaľ  účastníci  z radov divákov majú proti vyspelým  futbalovým krajinám, čo doháňať. Takmer štyri hodiny, 
ktoré sme strávili na štadióne ( pričom samotný zápas sa hral  jeden a pol hodiny) sa  stále niečo dialo ,diváci sa zabá-
vali, boli vedení k pocitu spolupatričnosti, nabádaní k burcovaniu svojho mužstva, mali možnosť byť účastníkmi súťaže 
o futbalové lopty. 
Vyvrcholením samozrejme bola možnosť vidieť vynikajúcich futbalistov - reprezentantov Francúzska, ktorí sa predstavi-
li v plnej sile – Henry, Makelele, Rybery, ale aj reprezentantov Slovenska  od  brankára Seneckého ,cez obrancov  Ďu-
ricu, Hada, Krajčíka až po útočníka Vitteka, ktorí majstrovským zvládnutím tajov tejto hry ukázali jej krásu v plnej sile, 
napriek tomu, že sa jednalo iba o priateľské stretnutie. 
      Poďakovanie všetkých účastníkov tohto zájazdu patrí pánovi starostovi M. Tomanovi za  jej zorganizovanie. 

Mgr. Ondrej Turan 
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Aktuálna tabuľka 
 

 MAJSTROVSTVÁ OKRESU 
   

1. TJ Urmince 4 3 1 0 17 : 6 10 4 

2. OFK Ludanice B  4 3 0 1 17 : 12 9 3 

3. OFK Krtovce 4 3 0 1 9 : 6 9 3 

4. TJ Slovan Bojná 4 2 1 1 11 : 5 7 1 

5. MFK TO B/N.Streda  4 2 1 1 5 : 6 7 1 

6. OFK Nitr. Blatnica 4 2 0 2 11 : 6 6 0 

7. TJ Nemčice 4 1 3 0 9 : 4 6 0 

8. TJ Oponice 4 2 0 2 9 : 7 6 0 

9. OTJ H. Obdokovce 4 1 3 0 7 : 6 6 0 

10. TJ Slovan Preseľany 4 1 2 1 7 : 4 5 -1 

11. OFK Kuzmice 4 1 1 2 4 : 10 4 -2 

12. TJ Hrušovany 4 1 1 2 5 : 12 4 -2 

13. TJ V. Dvorany 4 1 0 3 7 : 15 3 -3 

14. TJ  Krušovce 4 1 0 3 5 : 14 3 -3 

15. TJ Čermany 4 0 2 2 4 : 7 2 -4 

16. OFK Krnča 4 0 1 3 2 : 9 1 -5 

 
Aktuálna tabuľka - II.TRIEDA 

1. OFK Tesáre 3 2 0 1 9 : 4 6 0 

2. OFK Práznovce 3 2 0 1 8 : 4 6 0 

3. TJ Kamanová 3 2 0 1 10 : 8 6 3 

4. TJ Koniarovce 3 2 0 1 7 : 5 6 0 

5. ŠK V. Ripňany 3 2 0 1 9 : 8 6 3 

6. TJ  Rajčany 3 2 0 1 8 : 7 6 3 

7. OFK N.Blatnica B/Vozokany 3 2 0 1 6 : 5 6 3 

8. OFK Kovarce 3 2 0 1 6 : 5 6 -3 

9. OFK Chrabrany 3 1 1 1 6 : 4 4 1 

10. TJ Branko Závada 3 1 1 1 7 : 6 4 1 

11. TJ Bojná OMD 3 1 0 2 4 : 8 3 3 

12. TJ Čeladince 3 0 2 1 1 : 4 2 -4 

13. TJ Veľké Bedzany 3 0 0 3 8 : 12 0 -6 

14. OFK Horné Štitáre 3 0 0 3 3 : 12 0 -6 

 
 

Po troch kolách tri body 
 

     Nový ročník futbalových Majstrovstiev okresu 
sme začali po vlaňajšom peknom umiestnení 
v konečnej tabuľke trochu rozpačito. 
     V prvom zápase s Krušovcami sme prehrali na 
ich ihrisku 3 : 0. Druhý zápas na domácom ihrisku 
s Oponicami sme vyhrali horko – ťažko  1 : 0. Ďalší 
zápas v Kuzmiciach naznačil určité zlepšenie, keď 
naše mužstvo hralo technicky lepší futbal, ale to ne-
stačilo na bojovnosť domácich. Dokonca sme v zá-
pase i viedli, ale zápas skončil našou tesnou prehrou 
3.: 2 (2.:1). Góly za našich dali J. Stanček a Selecký. 
     V ďalšom kole sme hostili na našom ihrisku Hru-
šovany a naši vyhrali vysoko 8:0. V nedeľu s Bojnou 
sme vyhrali 4:1.                              RNDr. E. Kollár 

 

 
Prázdniny a deti 

    

Čas krásnych prázdnin sa priblížil neúprosne 
ku koncu a onedlho sa naše deti a mládež vrátia 
ku svojim povinnostiam. Zostanú im iba spo-
mienky na prázdninové zážitky. Trávenie voľné-
ho času, a to nielen počas prázdnin, je často 
pre našu mládež dosť veľký problém. Prehlbuje 
sa nuda, pasivita a nenáročnosť aktivít, napr. 
sledovanie televízie, vysedávanie v baroch 
a reštauráciách, gamblérstvo a pod.  
Naplňovanie voľného času pozitívnymi aktivi-
tami hrá významnú úlohu pri utváraní osobnos-
ti mladého človeka a zabraňuje vzniku nežiadu-
cich javov, ako sú fajčenie, nadmerné pitie al-
koholických nápojov, kriminalita mladistvých 
a problémy s drogami.   Obecný úrad 
v spolupráci s komisiou pre školstvo, šport, 
mládež a kultúru a sociálno – zdravotnou komi-
siou zabezpečili na spestrenie prázdnin niektoré 
voľnočasové aktivity. V oblasti pohybových 
a športových aktivít deti využívali v čase od 
19.hod. do 21. hodiny telocvičňu, kde si mohli 
zašportovať podľa vlastného výberu. Väčšinou 
hrali loptové hry, stolný tenis, a cvičili na gym-
nastickom koberci. V kultúrnom dome bolo na-
plno využívané od 15 do 19. hodiny počítačové 
centrum a knižnica. O tieto činnosti bol zo stra-
ny detí a mládeže záujem, aj keď niektorí sa 
radšej potulovali po uliciach alebo parku.     Je 
dôležité, aby si aj rodičia uvedomili, že zmyslu-
plné trávenie voľného času je jeden 
z významných predpokladov zdravého vývoja 
dieťaťa, predpokladom aktívneho zdravia  
a základom pre zdravý životný štýl v dospelosti.                                       
                                    Mgr. Iveta Remenárová 
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