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Aj v našej škole po novom 

   Prvý september bol dňom otvorenia nové-
ho školského roka 2008 / 09. V tomto roku 
sa zavádza do praxe dlho očakávaný školský 
zákon, ktorý prináša do našich škôl mnoho 
zmien. Podstatnou zmenou je povinnosť 
škôl vytvárať vlastný vzdelávací program. 
Vytvorenie školského vzdelávacieho prog-
ramu je proces, v ktorom sa vytvárajú prog-
ramové dokumenty na školskej úrovni. Ten-
to proces reformy sa bude realizovať štyri 
roky. Pedagógovia našej školy na základe 
analýzy aktuálneho stavu školy vypracovali 
školský vzdelávací program ISCED 1 
s podrobným rozpracovaním pre 1. ročník 
ZŠ a ISCED 2 s podrobným rozpracovaním 
pre 5. ročník. Ročníky 2.- 4. a 6. – 9. budú 
pokračovať v pôvodnom vzdelávacom prog-
rame. Využijeme možnosť 5 voliteľných ho-
dín pre roč. 1.- 4. a 6 voliteľných hodín pre 
roč.5. – 9. k povinným zákonom určeným 
hodinám a možnosť voľby nových vyučova-
cích predmetov podľa rozhodnutia metodic-
kého združenia a predmetových komisií. 
V čom spočívajú reformné zmeny? 
Je to predovšetkým: 
§ zavedenie povinnej výučby cudzieho ja-

zyka od 3. ročníka a druhého cudzieho 
jazyka od 6. ročníka ZŠ, 

§ zavedenie informačnej výchovy ako po-
vinného štátneho predmetu informati-
záciou školy, 

§ kladenie dôrazu na výchovnú stránku, 
ktorá vychádza zo stále sa zhoršujúceho 
správania žiakov, 

§ slobodná voľba tvorby školských vzde-
lávacích programov 

   Zameranie školy vychádza zo vzdelávacích 
potrieb žiakov, z tvorby úspešných projektov 
a budovania modernej školy – učební 
s informačno - komunikačnými technoló-
giami ( interaktívna tabuľa, moderná kniž-
nica, počítačová učebňa...) 
     S novým vzdelávacím programom budú 
oboznámení aj rodičia, hlavne rodičia žia-
kov prvého a piateho ročníka, ktorých sa tie-
to zmeny týkajú najviac. Veríme, že tieto 
zmeny budú pre našu školu a hlavne žiakov 
veľkým prínosom.  
     Do nového školského roku 2008/09 želám 
pedagógom i žiakom veľa úspechov a verím, 
že úspešne naštartujeme do školskej reformy 
aj v našej škole.                                        
           PaedDr. Pavol Vančo, riaditeľ školy 

 
 
 
     V polovici júla t.r. sa uskutočni-
lo v Topoľčanoch tzv. výjazdové 
zasadnutie vlády SR. Prerokovalo 
analýzu sociálno-ekonomickej situ-
ácie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a okresu Topoľčany 
a návrhy na zlepšenie sociálnej 
a hospodárskej oblasti. V našej in-
formácii z tohto rokovania sa 
dotkneme najmä tých oblastí, ktoré 
sa týkajú aj nás.     
     Vláda SR schválila prípravu a 
 výstavbu rýchlostnej cesty R8 
v úseku od R1 Nitra cez Topoľčany 
po R2 Hradište. V oblasti životné-
ho prostredia podporila vláda SR 
realizáciu projektov súvisiacich 
s rozvojom enviromentálnej infra-
štruktúry v okrese budovaním vo-
dovodov, kanalizácií, čistiarní od-
padových vôd a protipovodňovej 
ochrany. Vláda odsúhlasila podpo-
ru zníženia energetickej náročnosti 
verejných budov  
     
 
     V sobotu 4. októbra 2008 sa na 
poludnie uskutočnilo slávnostné 
otvorenie a požehnanie rozhľadne na 
našom najvyššom vrchu. Je to projekt 
regionálneho združenia našich obcí 
Pod Marhátom. Najviac sa o jej pos-
tavenie zaslúžil Ing. Jozef Vančo, 
prednosta obvodného úradu, ktorý si 
na seba vzal s tým spojenú obrovskú 
administratívu.   
     Rozhľadňa je 17 metrov vysoká, z 
červeného smreka so strechou. Stojí  
priamo za krížom, ktorý postavili 
blatnickí občania z vďaky za to, že 
obec obišli frontové hrôzy.  
    Má 4 podlažia –prízemie a 3 pos-
chodia spájané rebríkmi. Štyri piliere 
základov sú vŕtané do 6 metrovej 
hĺbky.  
     Projektantom je p. Bečka z Boj-
nej, zhotovila ju firma z Horných Šti-
tár. Konštrukciu rozhľadne preniesla 
na 3 krát helikoptéra súkromnej fir-
my zo Slopov na Marhát. Už teraz tú-
to dominantu scenérie našich vrchov 

našich vrchov hojne navštevujú 
 
 
v okrese, ako sú rekonštrukcie 
striech, elektroinštalácie, výmena 
okien, zateplenie budov a pod. Zá-
roveň podporila rozvoj cestovného 
ruchu v okrese,  najmä rekon-
štrukciu a údržbu historických bu-
dov .Vláda uvoľnila finančné pro-
striedky v celkovej sume 50 milión 
korún na aktuálne zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti 
v desiatkach obcí okresu. Je poteši-
teľné, že sa jeden milión korún 
ušiel aj nám na realizáciu projektu 
rekonštrukcia strechy a vybudova-
nie prístrešku domu smútku na na-
šom cintoríne. 
     Ukázalo sa, že výjazdové roko-
vania vlády SR priblížia riešenie 
problémov príslušného územného 
obvodu členom vlády a prinášajú 
konkrétnu pomoc obecným 
a mestským úradom pre skvalitňo-
vanie života občanov.                (mt) 
 
 
 
hojne navštevujú turisti z blízkeho i 
vzdialeného okolia. Nech nám všet-
kým dobre slúži!  RNDr. E. Kollár  

Foto: Pavol Škuta 

 

Z rokovania vlády SR v Topoľčanoch  
MILIÓN KORÚN AJ NAŠEJ OBCI 

 

 Rozhľadňa na Marháte 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
     Dňa 19. júna 2008 sa konalo 
prvé mimoriadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ktoré 
prerokovalo a schválilo žiadosť 
obce o zapojenie sa do pilotného 
projektu „ Energetická efektív-
nosť vo verejných budovách“, 
ktorý je podporovaný z Medziná-
rodného fondu na podporu odsta-
venia elektrárne Bohunice. Cie-
ľom projektu je znížiť energetic-
kú náročnosť prevádzky vybra-
ných verejných budov.      
     Dňa 26. júna 2008 sa konalo 
druhé mimoriadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ktoré 
prerokovalo a schválilo návrh 
Dohody o ukončení nájomného 
vzťahu obecnej kolkárne k 30. jú-
nu 2008 a návrh Kúpnej zmluvy 
na odkúpenie zariadenia na au-
tomatické stavanie kolkov 
a reštauračného vybavenia kol-
kárne v sume 250 000,-Sk medzi 
obcou Nitrianska Blatnica 
a Jozefom Turčanom, trvale by-
tom Nitrianska Blatnica, č. 36.    
     Dňa 11. júla 2008 sa konalo je-
denáste slávnostné zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Pri prí-
ležitosti 60. výročia používania 
názvu obce Nitrianska Blatnica 
boli udelené čestné ocenenia tým, 
ktorí sa zaslúžili o rozvoj a repre-
zentáciu našej obce.  
     OZ prerokovalo a  uznieslo sa 
na vydaní všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2008 – o mieste a 
čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, o výške prí-
spevku za pobyt dieťaťa v mater-
skej škole; o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského klubu detí; o 
výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. Navr-
hované poplatky zostávajú 
v pôvodnej výške, aké boli v obci 
schválené inými právnymi pred-
pismi. 
     OZ prerokovalo a schválilo 
žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku (NFP) 
na projekt: Rekonštrukcia parku 
v Nitrianskej Blatnici - výstavba 
športovo-rekreačných zariadení 
(detské a športové ihriská) pre 

účely rozvoja cestovného ruchu.  
OZ prerokovalo a schválilo za-
bezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP do 
15.12.2008 a spolufinancovanie 
projektu vo výške 5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov na 
projekt vo výške 299 000,- Sk 
z rozpočtu kapitálových výdavkov 
obce Nitrianska Blatnica. 
     OZ sa oboznámilo s listom pre 
OZ od pani Kataríny Hudecovej, 
žiadosťou Ing. J. Lacušku s man-
želkou Ľubicou o odstránenie  
stromov a porastov. Starosta obce.  
oboznámil poslancov i občanov o 
projektoch, dotáciách, zápise ne-
hnuteľností do katastra a o kaštie-
li. OZ neschválilo žiadosť pána 
Jána Bollu o zmenu zatváracích 
hodín v pohostinstve KULAK-
PUB. OZ prerokovalo a schválilo  
rozpočtové opatrenia pre základ-
nú školu s materskou školou, žia-
dosť o odkúpenie obecných 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozemkov - časti parcely č.1281/6 
K. Hlohovskému s manželkou, 
časti parcely č. 1281/4 E. Beňovi s 
manželkou a parcely č. 242/2 
o rozlohe 63 m2 (zastavaná plocha 
rodičovského domu menovaných 
parc.č.11) M. Barátovej, K. Luka-
čovičovej, E. Bartoníkovej, H. 
Kolníkovej, A. Fuksíkovi,  J. Fuk-
síkovi, Ju. Fuksíkovi a P. Fuksí-
kovi za podmienok stanovených v 
kúpnopredajných zmluvách.  

DR. VERONIKA VICHNAROVÁ 
 

OZNAM ČITATEĽOM 
 

Vážení čitatelia, ako ste už 
zistili, štvrté číslo  
Blatnických novín 

z technických príčin nevy-
šlo, preto sme pre vás 

pripravili dvojčíslo 4.-5. 
Budúce číslo vyjde pred 

Vianocami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAMÄTIHODNOSTI OBCE 
     Podľa par. 4 ods.3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec 
vykonáva správu pamätihodností obce a na základe zákona č. 49/2002 Z.z. o 
ochrane pamiatkového fondu (par. 14 ods. 4) môže rozhodnúť o utvorení eviden-
cie pamätihodností obce. 
     Na základe uvedeného, obecné zastupiteľstvo po prerokovaní s Krajským pa-
miatkovým úradom, pracoviskom v Topoľčanoch schváli zoznam pamätihodnos-
tí. 
Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru pri OZ v Nitrianskej Blatnici pri-
praví zoznam ako otvorený dokument, nakoľko v budúcnosti je možné schváliť 
aj ďalšie návrhy alebo vyradiť už existujúce. Následne obecné zastupiteľstvo pre-
rokuje návrh VZN na svojom zasadnutí, ktorým schváli: 
Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností  
Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností  
Zoznam nehmotných pamätihodností  
Vážení občania, pokiaľ máte vedomosti o uvedených pamätihodnostiach obce a 
záujem zapojiť sa do prípravy ich zoznamu spracujte návrh a odovzdajte ho na 
Obecnom úrade do 15. novembra 2008. Do spracovania zoznamu pamätihod-
ností obce sa môžete zapojiť i prostredníctvom internetovej stránky obce. 
 

www.nitrianskablatnica.sk 
V čase počítačov a internetu je pochopiteľné, že najmä internet je zdrojom po-
znatkov a informácii. Aj naša obec má internetovú stránku   
www.nitrianskablatnica.sk. Teší pritom, že stránka je pravidelne doplňovaná 
o aktuálne zaujímavosti zo života obce (nechýbajú na nej ani naše Blatnické no-
viny). Verili by ste, že stránku našej obce už navštívilo vyše 62 000 používateľov 
internetu? A vďaka  lokalizačnému programu nainštalovanému na našej stránke 
vieme, že i mnoho našich občanov a rodákov, ktorí z rôznych príčin žijú vo svete, 
sa aspoň takto spája so svojou rodnou obcou (Nemecko, Kanada, USA, Írsko, 
Anglicko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko 
ale i Rusko, Čína, Vietnam a i.).             (bn) 
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Ako sme oslavovali 60. výročie používania názvu obce
  Už 60 rokov uplynulo od zmeny 
 názvu našej obce – zo  Šarfie na 
Nitriansku Blatnicu. Túto pamätnú 
udalosť sme si pripomenuli v dňoch 
11. – 13. júla 2008  oslavami s bo-
hatým programom pod názvom Dni 
obce – Nitrianska Blatnica 2008.  

Ing. Tvrdoňová prevzala Čestné 
občianstvo za matku p. Katarínu 
Hudecovú. 
 
     Trojdňový cyklus podujatí sa za-
čal v kultúrnom dome slávnostným 
zasadnutím Obecného zastupiteľstva 
v piatok o 18. hod.  Na ňom boli 
odovzdané ocenenia občanom za zá-
sluhy o rozvoj a reprezentáciu obce, 
ktoré im udelilo obecné zastupiteľ-
stvo a starosta obce. Slávnostný 
program pokračoval hudobno-
literárnou  miniatúrou v podaní ro-
dáčky- herečky Sone Ulickej a ľu-
dovej hudby rodiny Hlbockej z 
Piešťan a bol ukončený recepciou 
podávanou starostom obce.  Piatko-
vý večer si prišli na svoje i mladí a 
mladší obyvatelia obce, ktorí si za-
tancovali na diskotéke v parku. 
     Sobotňajšie predpoludnie patrilo 
predovšetkým najmenším obyvate-
ľom obce. V rámci športovo-
zábavných akcií na futbalovom 
ihrisku si "zmerali sily" v rôznych 
zábavných súťažiach.  Popoludní 
svoje umenie predviedli hasiči z Nit-
rianskej Blatnice a Bojnej ukážkami 
hasičského útoku a techniky a čle-
novia Klubu chovateľov Sloven-

ských hrubosrstých stavačov svojím 
kynologickým výcvikom. O 14. ho-
dine sa v budove základnej školy 
uskutočnila vernisáž výstavy Nit-
rianska Blatnica 1948 - 2008 . O 16. 
hodine vystúpila tanečná skupina 
TOSUMA z Topoľčian. Podvečer sa 
v parkovom amfiteátri predstavila 
folklórna skupina FLAJŠOVAN z 
Oravskej Lesnej  s hudobno-
tanečným pásmom POZDRAVY Z 
ORAVY. Vyvrcholením dňa bola 
poľovnícka veselica s hudobnou 
skupinou UNIVERZ na parkovisku 
firmy KROŠLÁK za účasti asi 500 
návštevníkov.  
     Nedeľný program sa začal  o 10. 
hodine sprievodom obcou na čele 
so staroslovienskym veľmožom 
Stojslavom a jeho družinou (v po-
daní členov OZ Rotunda Jurko), zá-
stupcov spoločenských organizácií 
a ostatných veriacich od kostola k 
amfiteátru v parku a patril k naj-
krajším zážitkom. Na slávnostnej 
svätej omši v parku boli  posvätené 
obecné symboly - pečatidlo a insíg-

nie starostu. Športoví priaznivci sa v 
nedeľu stretli na futbalovom turnaji 
za účasti futbalových mužstiev z 
Nitrianskej Blatnice, Krtoviec, Vo-
zokán a Lipovníka. Víťazom turnaja 
sa stalo mužstvo Krtoviec, ktoré vo 
finále porazilo domácu Nitriansku 
Blatnicu pomerom 3:1.   V priebehu 
turnaja sa odohral i  exhibičný fut-
balový zápas medzi futbalovým 
mužstvom strany SMER SD a muž-
stvom starých pánov Nitrianskej 
Blatnice. Po finálovom stretnutí tur-
naja nasledoval ťah bohatej  

Imelda Baričová prevzala Čestné 
občianstvo In Memoriam za svoj-
ho brata pátra Františka Juríka. 
 
tomboly, do ktorej prispeli miestni 
podnikatelia.   
Celý 3 - dňový program svojim vy-
stúpením pod brezami v parku 
ukončila dychová hudba 
ŠARFIANKA z Blatného pod ná-
zvom Šarfianka Šarfianom. 
Oslavy boli príležitosťou pre pria-
teľské stretnutia obyvateľov a rodá-
kov obce a susedných obcí, ale i ob-
čanov topoľčianskeho a piešťanské-
ho regiónu. Dni obce Nitrianska 
Blatnica -  to bola vhodná príležitosť 
upevniť vzájomné občianske vzťahy 
a uvedomiť si spolupatričnosť i hr-
dosť na obec, v ktorej žijeme. 
     Podujatie sa uskutočnilo s fi-
nančnou podporou Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja a v závere ho 
navštívil i jeho predseda doc. Ing. 
Milan Belica PhD. 
 

Pohľad na účastníkov oslavy v parku. Snímky: P. Škuta 
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Dary slnka a zeme 
     Nezvyknem písať do novín. Po 
návšteve výstavy ovocia a zeleniny, 
ale aj iných plodov zeme a slnka, 
bola som tak trochu „namäkko“. 
Dedsiatky exponátov rôznych plo-
dín, ktoré predstavili verejnosti naši 
záhradkári, hovoria za všetko. Viem, 
že mnohí nevedeli ani názov sorty, 

a tak napísali iba svoje meno, ale to 
nie je podstatné. Podstatné je totiž, 
že predstavili plody svojej starostli-
vosti o svoju záhradku. A návštev-
níci obdivovali krásne jablká, hruš-
ky, slivky a iné plodiny. Aj tie ob-
rovské oranžové tekvice, aj tie krás-
ne klasy kukurice, aj tie nádherné 

obrazce vytvorené tvori-
vými rukami našich spolu-
obyvateliek. (Boli aj v kos-
tole, kde sa skutočne oso-
bitne vynímali v majestát-
nom prostredí nášho kosto-
la). 
     Po prezretí výstavy sme 
neodolali vôni langošov 
a čaru zlatožltého burčia-
ku, ktoré ponúkli usilovní 
organizátori. Nuž, vďaka 
vám, členovia záhradkár-

skej organizácie a červeného kríža 
za veľmi pekný zážitok a pekné ho-
diny, ktoré som strávila s manželom 
na vašom podujatí! 

Návštevníčka výstavy  

 
Výberové konanie 

     Obec Nitrianska Blatnica  ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej 
Blatnici, na základe  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej Blatnici 

     Zamestnávateľom  riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej Blatnici je  Základná 
škola s materskou školou Nitrianska Blatnica. 
     Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ako aj podmienky podľa § 3 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie: Ukončené VŠ 
vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilos-
ti v znení neskorších predpisov, minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej 
skúšky alebo jej náhradnej formy, predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie, znalosť školskej proble-
matiky, riadiace a organizačné schopnosti, práca s PC, osobnostné a morálne predpoklady a občianska 
bezúhonnosť.  
Zoznam požadovaných dokladov: profesijný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutí vzdelania 
a pedagogickej praxe, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky, návrh 
koncepcie rozvoja školy. 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosť s prílohami doručiť do 
15.11.2008 na adresu: Obec Nitrianska Blatnica, Obecný úrad, 956 05, Nitrianska Blatnica č.6. Obálku 
označiť heslom: „Výberové konanie – riaditeľ školy“. K žiadosti doložiť súhlas na použitie osobných 
údajov pre potreby výberového konania, podľa zákona č. 213/2004 Z.z. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nepredložia po-
žadované doklady.  
Termín výberového konania bude uchádzačom písomne oznámený. 
V Nitrianskej Blatnici, dňa 23.10.2008                                 Mgr. Michal Toman, starosta obce 
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Náučný chodník 

   POVAŽSKÝ INOVEC 
     Aktivity na zviditeľnenie obcí, 
ktoré sú združené v Mikroregióne 
pod Marhátom, dostali svoju kon-
krétnu podobu v sobotu 4. októbra 
2008. Aj napriek upršanému poča-
siu sa slávnostného otvorenia náuč-
ného chodníka Považský Inovec 
(NCHPI) a rozhľadne na vrchu 
Marhát zúčastnilo viac ako jeden a 
pol stovky tých, ktorí chceli byť 
prítomní pri tejto významnej uda-
losti. 
     Slávnosť začala hymnou, ktorú 
zaspieval žiak ZŠ s MŠ v Nitrian-
skej Blatnici Jakub Adamovič. 
Účastníkov privítala Jana Myjavco-
vá, starostka obce Hubina, v katas-
tri ktorej sa vrch Marhát nachádza. 
Prednosta Obvodného úradu v To-
poľčanoch a iniciátor celého diela 
Ing. Jozef Vančo osobitne srdečne 
privítal poslanca Národnej rady SR 
JUDr. Jána Richtera, radošinského 
dekana vdp. Ľubomíra Havrana a 
správcu našej farnosti vdp. Jozefa 
Hužoviča, ktorí posvätili pekné die-
lo. Pozdravil aj starostov z obcí, cez 
chotáre ktorých vedie trasa chodníka 
a poďakoval sa všetkým, ktorí pri-
speli k realizácii stavby. Po príhovo-
re poslanca Národnej rady SR JUDr. 
Jána Richtera nasledoval kultúrny 
program v podaní žiakov ZŠ v  Ra-
došine a bola prestrihnutá páska ná-
učného chodníka Považský Inovec. 
     Náučný chodník vedie územím 
pohoria Považský Inovec, ako sa dá 
dedukovať už z názvu. Začína v je-
ho najjužnejšej časti, v katastri obce 
Šalgovce a vedie cez chotáre obcí 
Ardanovce, Radošina, Nitrianska 
Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hu-
bina, Ducové, Bojná, Tesáre, Záva-
da, Podhradie, Velušovce, Prašice a 
končí pri vodnej nádrži Nemečky. 
Trasa je pomerne náročná a vrátane 
obecných vetiev meria zhruba 60 
km. Na celej trase sú rozmiestnené 
informačné panely, ktoré približujú 
návštevníkom najvýznamnejšie pa-
miatky. 
     Východiskovým bodom účastní-
kov otvorenia bolo námestie v našej 
obci. Prvé informácie poskytuje pr-
vý panel náučného chodníka, ako aj  

Vdp. Jozef Hužovič posvätil 
rozhľadňu na Marháte. 

 

panel Stojslavovho náučného chod-
níka. Po zelenej turistickej značke sa 

dostávame k okraju miestneho par-
ku, kde je ďalší informačný panel. 
Zhruba po dvoch kilometroch sa as-
faltová cesta mení na štrkovú a po-
nára sa do lesa. Po žltej turistickej 
značke prídeme k rotunde sv. Juraja, 
kde sa na ďalšom paneli dozvieme 
ďalšie informácie o pamätihodnos-
tiach tohto územia, po ktorom kráča-
li určite naši predkovia v 8. a 9. sto-
ročí. 
     Žltá značka je naším sprievod-
com počas stúpania dubovo– 

 

hrabovým lesom až do sedla vrchu 
Marhát (748 m), kde nás oboznámi 
ďalší informačný panel s pamäti-
hodnosťami tohto miesta (hradisko a 
história jeho osídlenia). 
Potom už po červenej značke je to 
na vrchol Marháta iba na skok. Že-
lezný kríž a najmä nová rozhľadňa 
(17 m) hlásajú, že sme na mieste 
nášho cieľa. Z rozhľadne je nádher-
ný výhľad na okolité vrchy Považ-
ského Inovca, pohorie Tribeč, Vtáč-
nik, Biele Karpaty od Beckova až po 
Devín. Rovnakou cestou sa možno 
vrátiť do Nitrianskej Blatnice, alebo 
si trasu predĺžiť cez Krahulčie vrchy 
na Gajdu (Visiaca skala) a odtiaľ 
južným smerom po lesnej ceste do 
našej obce. 
     Na trase je možnosť v prvej časti 
výstupu doplniť si zásoby pitnej vo-
dy pri poľovníckej chate v časti Slo-
py, kde je aj zaujímavý informačný 
panel o živote sv. Huberta, patróna 
poľovníkov. Ďalší prameň je pri ro-
tunde sv. Juraja. 
     Dúfame, že mnoho našich obča-
nov, najmä však mladých ľudí, zatú-
ži vystúpiť na pamätný Marhát. Veď 
z nášho malého prieskumu sme  
sa dozvedeli, že pri kostolíku sv. Ju-
raja bol takmer každý občan, ale ten 
kúsok na vrch Marhát absolvovala 
asi tretina. Napravte túto nelichotivú 
šta tistiku a neobanujete!           (akr) 

Slávnostné prestrihnutie pásky. Zľava Ing. Jozef Vančo, starostka 
obce Hubina Jana Myjavcová a poslanec NR SR JUDr. Ján Richter. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

Spomíname na dobrého kňaza i človeka 
(1912 – 2004 ) 

     Páter Ján Kintler, CSsR sa 
narodil 14.2.1912 v Zelenči pri 
Trnave. Bol z viacerých detí, 
jedna sestra bola rehoľníčka. 
Prvé dve triedy gymnázia cho-
dil v Trnave.  V roku 1925 odi-
šiel do juvenátu redemptoristov 
v Libějoviciach. Po 6-tej triede 
vstúpil do noviciátu a sľuby 
zložil 2.augusta  1930 v noviciá-
te v Českých Budějoviciach. 
Potom študoval 2 roky filozofiu 
a 4 roky teológiu v Obořišti pri 
Dobříši. Po treťom roku teoló-
gie bol vysvätený za kňaza 16. 
6. 1935. Primície slávil v rodnej 
obci Zeleneč. V Prahe 1. októb-
ra 1936 nastúpil na prezenčnú  
vojenskú 5-mesačnú   školu pre 
dôstojníkov v duchovnej služ-
be. Po skončení vojenskej služ-
by vystriedal viac kláštorov 
v Čechách a na Slovensku. 
Koncom septembra 1938 musel 
narukovať k vojsku. Tri týždne 
bol v Piešťanoch vo vojenskej 
nemocnici a potom sa vrátil do 
civilu. 1. novembra 1941 na-
stúpil v hodnosti poručíka ako 
vojenský duchovný k posádke 
v Nitre. V januári 1942 bol pri-
delený k zdravotníckemu vlaku 
do vojenskej nemocnice v Ru-
žomberku ako duchovný pre 
tento vlak. So sanitným vlakom 
bol 5-krát v Sovietskom zväze 
po ranených vojakov. V no-
vembri 1942 až v Krasnodare 
pod  Kaukazom. Mal na staros-
ti pastoráciu ranených vojakov 
vo vlaku a vo vojenskej nemoc-
nici v Ružomberku a v Brati-
slave. Pred Vianocami 1942 
demobilizoval, bol pridelený do 
kláštora v Podolínci.  

     Pracoval ako misionár po 
celom Slovensku, čo je hlavná 
charizma rehole redemptoris-
tov. Bol aj lektorom čiže učite-
ľom v juvenáte. Učil v nižších 
triedach slovenčinu a zemepis. 
Vystriedal viaceré kláštory 
a barbarská noc likvidácie 
kláštorov z 13. na 14. aprí-
la1950 ho zastihla v Podolínci. 
Potom ho prekladali po rozlič-
ných sústreďovacích klášto-
roch.  V roku 1955 boli rehoľ-
níci prepustení na slobodu. Aj 
páter Kintler dostal možnosť 
odísť. Odmietol. Vyhlásil, že 
chce ísť naspäť tam, odkiaľ bol 
násilne vzatý. Preložili ho do 
kláštora na Králikách v Če-
chách.  
     Niekoľko dní pred Viano-
cami 1960 bol prepustený na 
slobodu. Odišiel k príbuzným 
do Zelenča a nastúpil ako ro-
botník k Pozemným stavbám 
v Bratislave. Keď boli niektorí 
redemptoristi v Bratislave za-
tvorení, aj jeho volali za svedka 
v procese. Dovolenky rád vyu-
žíval na cesty do cudziny a k 
spolubratom. V marci 1969 do-
stal povolenie slúžiť svätú om-

šu v kostole sv. Cyrila a Meto-
da v Bratislave.  
     30. augusta 1969 dostal 
miesto kaplána v Nitrianskej 
Blatnici. Vykonával rozličnú 
pastoračnú činnosť. V roku 
1974 mu vzali cestovný pas a už 
nemohol cestovať do cudziny. 
Keď bola farnosť v Nitrianskej 
Blatnici v r. 1993 odovzdaná 
arcibiskupskému úradu, páter 
Kintler prešiel do kláštora 
v Bratislave. Už pastoračne ne-
pracoval, len sa modlil 
a hovoril študentom o svojej 
láske ku kongregácii a k nim.  
Tešil sa z každého nového štu-
denta a hlavne novokňaza, že 
sa rehoľa rozširuje. Jeho zdra-
votný stav sa zhoršoval a keď 
ho už študenti nemohli ošetro-
vať, tak mu vybavili charitný 
domov v Beckove. Zomrel 
9.decembra 2004 vo veku nedo-
žitých 93 rokov. Pohreb mal 
16.decembra 2004 v Bratislave. 
Pochovaný je  na Martinskom 
cintoríne v rehoľnom hrobe.  
     Páter Kintler sa vyznačoval 
hlbokou nábožnosťou, horli-
vosťou, zodpovednosťou a 
prísnosťou v dodržiavaní re-
hoľných pravidiel. Tým po-
vzbudzoval študentov a nám 
veriacim dával príklad zaniete-
nia pre vec Božiu. Ďakujeme 
Ti, otče, za všetko, čo si pre nás 
vykonal, vymodlil, za Tvoj prí-
klad života viery. Pamätaj na 
nás i vo večnosti!  
 
Na podnet RNDr. Eduarda Kol-
lára nám životopis ochotne po-
skytol  Páter RNDr. Ján Janok, 
CSsR  z rehole Redemptoristov                                
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Relikviár sv. Juraja 
Počas tohtoročnej svätojurajskej púte boli 
v kostolíku vystavené relikvie svätého 
Juraja. Relikvie, čiže skutočné ostatky 

alebo predmety spojené so životom svä-
tých, sú uctievané kresťanmi už od 4. sto-
ročia a majú pre veriacich posvätnú silu.  
Na farskom úrade je uložená latinská lis-
tina z 19. apríla 1782, ktorá potvrdzuje  
ich pravosť. Spovedník rakúskeho cisára 
Jozefa II. v nej dosvedčuje, že čiastočka 
z kostí svätého Juraja mučeníka je pravá 
a pochádza z pokladu cisársko – kráľov-
ského majestátu. Schránka, v ktorej sú 
uložené, má podobu monštrancie.  Bolo 
by určite zaujímavé zistiť, ako sa relikvie 
z rakúskeho cisárskeho dvora dostali do 
blatnickej farnosti.  
V kostolíku sv. Juraja, vložený 
v drevenom oltári, sa však našiel iný, 
starší relikviár. Je drevený, má tvar dosky 
s rozmermi 27 x 27 cm. Ide pravdepo-
dobne o drevo z javora, so štyrmi  intar-
zovanými krížikmi z tisového dreva. 
V zadnej časti je malý otvor, v ktorom sa 
pravdepodobne nachádzali relikvie. 
O jeho pôvode zatiaľ veľa nevieme, pod-
ľa odborníkov z Archeologického ústavu 
SAV v Nitre ho možno datovať približne 
do roku 1650. Presnejší údaj o jeho veku 
by priniesla tzv. uhlíková metóda, ktorá 
by však vyžadovala použiť na výskum 
časť dreva a to by vzácnu pamiatku 
značne poškodilo.   
Drevený relikviár bude so súhlasom 
správcu farnosti trvalo vystavený 
v miestnom múzeu.   
Sme presvedčení, že ďalší výskum inte-
riéru Rotundy sv. Juraja by priniesol ešte 
veľa zaujímavých poznatkov, aby sme si 
mohli poskladať celú mozaiku jej histó-
rie.                           Mgr. D. Ševčíková 
 
 
 

Poďakovanie za úrodu 
Slávnostnou 
svätou 
omšou 
7.septembra 
2008 sme 
Pánu Bohu 
poďakovali 
za plody 
zeme, ktoré 
nám 
požehnal. 
Svoju vďaku 
sme vyjadrili 
prostredníctv
om šikovných, usilovných a obetavých rúk našich detí, žien 
a mužov, ktorí z plodov zeme pripravili krásne sypané obrazy, 
ovocné a zeleninové zátišia a kvetinové aranžmá.                   LV      
 
     Tento deň bol výz-
namný aj pre nášho kňa-
za vdp. Mgr. Jozefa Hu-
žoviča, ktorý si pripome-
nul 10. výročie svojej ná-
ročnej služby na spáse 
duší v Pánovej vinici. Pri 
tejto príležitosti mu svoju 
vďačnosť za starostlivosť 
a otcovskú lásku prejavili 
nielen farníci z našej far-
nosti, ale aj bývalí farníci 
z Veselého a Rakoviec.  
     Všetci mu spoločne 
vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí, darov 
Ducha svätého a stálu 
ochranu nebeskej matky 
Panny Márie.             LV  Starosta obce blahoželá vdp. J. Hužovičovi      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kresťanský tábor detí na Myjave 
 

V tomto roku sa uskutočnil už 7. ročník kresťanského tábora, ktorý 
pôsobil ako jediný v našej bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze.  
V termíne od 15. do 22.augusta 2008 sme sa  v tomto roku vybrali 
s deťmi na Starú Myjavu do rekreačného strediska Euroland. Bolo 
nás 61 a do množstva obyvateľov Setimu, ako sa náš tábor už 7. ro-
kov volá, sa zapojili aj deti z Nitrianskej Blatnice.  Okrem zábavy, 
nových zážitkov a priateľstiev, ktoré nám zostanú v pamäti,  sa deti 
dozvedeli zase aj niečo nové zo Starého zákona. V tomto roku sme sa 
zamerali na tému našich známych prorokov, ako boli Jeremiáš, Izaiáš, 
Daniel a iní. Odmenou pre všetkých boli usmiate tváre, rozžiarené oči 
a túžba vrátiť sa znovu. 
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Júl – August 
 

Naši jubilanti 
50 rokov 

Ivan Šimovič 
 

60 rokov 
Ján Štrba 

Marta Hájovská 
 

70 rokov 
Mária Kuruczová 
Ľudovít Dedinský 

 

80 rokov 
Irena Rybánská 

82 rokov 
Mária Stančeková 

84 rokov  
Amália Polúchová 

86 rokov  
Anna Kubáňová 

87 rokov 
Anna Klčová 

 

Vitaj medzi nami 
Karolína Strihová 

 

Manželstvo uzatvorili 
Ingrid Masaryková a Martin Pavlovič 

 

Opustili nás 
Július Kurek – 52 rokov 

Otakar Adamus – 76 rokov 
Emília Kašná – 51 rokov 

 
Spracovala: Gabriela Summerová 

 

Služba motoristom 
     Autoopravovňa Dušan Funta poskytuje 
už viac rokov servisné služby motoristom 
nielen z našej obce, ale aj z okolia. Je po-
tešiteľné, že tieto služby od septembra roz-
širuje aj na pneuservis. Takže defekt či 
„prezúvanie“ svojich áut nájdu motoristi 
priamo v obci. Aj tomuto sa vraví – priblí-
ženie služieb občanovi.                   (bn) 
 

 

 
Ako ten čas rýchlo letí! 

Všedných dní rad, občas sviatky... 
A zrazu tak divno je Ti, 

keď sa letmo obzrieš spiatky. 
Mnohé chvíle v prešlom žití 

ťažké boli ako jarmo. 
Ale v srdci človek cíti, 

že tie roky nežil darmo. 
Pre všetky tie šťastné chvíle, 

pre tých, čo sú naokolo, 
pre všetko, čo je tu milé, 
žiť tie roky hodné bolo. 

 
 
 
Vážený pán starosta! 
Vážené obecné zastupiteľstvo! 
Vážení občania Nitrianskej Blatnice! 
     Priznám sa, že neviem začať svoj 
ďakovný list Vám všetkým. 
Asi bude najsprávnejšie vrátiť sa do 
ďalekej minulosti druhého decénia 
dvadsiateho storočia, kedy devätnásť-
ročný občan Šarfie  Tomáš Chromý 
s dreveným vojenským kufrom opúšťal 
svoju rodnú obec, aby tak, ako  mnoho 
ďalších slovenských chlapcov a mužov, 
odišiel prelievať krv za záujmy Rakú-
sko-Uhorskej monarchie, „za cisára 
pána a jeho rodinu“. Už o niekoľko 
mesiacov padol do ruského zajatia, 
z ktorého sa vrátil do svojej rodnej ob-
ce Šarfia  o šestnásť rokov aj so svojou 
rodinou, ktorej ako trojročná som bola 
jej najmladšou príslušníčkou. 
Myslím, že náhody neexistujú – kdesi 
vo hviezdach nekonečného univerza bo-
lo dávno predurčené, že do svojej dos-
pelosti budem vyrastať v tejto, pre mňa  
najkrajšej dedine, ktorá práve pred 
šesťdesiatimi rokmi bola po Božej 
spravodlivosti prekrstená na Nitriansku 
Blatnicu.  
Až po hrob si v pamäti nesieme svoje 
detstvo. Moje, ako v tom čase detstvo 
mnohých mojich vrstovníkov, nebolo 
závideniahodné. Z pohľadu súčasnosti 
bolo však nevinné, čisté a krásne  vzá-
jomnou spolupatričnosťou všetkých 
obyvateľov obce. Radosti jednotlivca, 
súženie, žiaľ za najbližšími, bieda, cho-
roby a prírodné pohromy boli vždy ve-
cou všetkých obyvateľov. Každodenný 
chlieb modlitbou vyprosený a tvrdou 
prácou dorobený takisto bol alebo ne-
bol istotou všetkých. „Tam plynul det-
stva môjho raj“. Tam som sa naučila 
čítať, počítať, písať... Až kým som si 
ako štrnásťročná musela odísť zarábať 
na vlastné živobytie. Práve písanie sa 
mi stalo predpokladom Vášho uznania 
a udelenia vzácneho vyznamenania –   

 
Deň 18. september 2008 bol pre 
nášho najstaršieho obyvateľa, 
pána Michala Chromého veľmi 
významný. Oslavoval svoje 99. 
narodeniny.  
Zablahoželať mu prišiel i starosta 
obce Mgr. Michal Toman spoloč-
ne s pracovníkmi obecného úra-
du, ktorého bol dlhé roky  
zamestnancom. 
Veľa zdravia, pán Michal, a na 
oslavu vášho budúcoročného 100.. 
jubilea sa všetci tešíme. 
 
 
 
Čestného občianstva obce za moju 
tvorbu, ktorej géniom loci bola práve 
naša dedina a jej priľahlé okolie. 
Úžasná presila zážitkov mladosti ma 
nútila vyslobodzovať zo zabudnutia 
spôsob života vidieckeho človeka 
v minulosti, jeho borbu za udržanie sa 
nad hladinou, jeho tešenie sa zo života, 
jeho krajové zvyky, piesne, príslovia, 
dialekt a mentalitu. To všetko som 
chcela zachovať potomkom, aby toho 
vedeli čo najviac o svojich koreňoch 
a zavlažovali ich úctou a vďakou za 
všetko, čo po nich zdedili a ďalej môžu 
zveľaďovať na prospech košatého 
stromu ich rodov. Sama nemám právo 
hodnotiť, do akej miery sa mi to poda-
rilo. O to je pre mňa vzácnejšie Vaše 
zhodnotenie mojich literárnych snáh. 
Aj o to, že sa mi tohto vyznamenania 
dostalo práve 11. júla, v deň 113. na-
rodenín môjho nebohého otca, ktorý 
existoval na počiatku tejto, pre mňa 
významnej udalosti. Je mi nesmierne 
ľúto, že sa situácia vyvinula tak, že som 
sa osobne nemohla zúčastniť peknej 
slávnosti šesťdesiateho výročia preme-
novania našej obce a prevziať si krásny 
morálny dar  Čestného občianstva od 
Vašich volených zástupcov. 
     Ďakujem, ďakujem! Ďakujem aj za 
jeho insignie a oprávnenie ich zverej-
ňovať. Ďakujem aj za všetky prílohy: 
krásne cédečko, predstavujúce všetky 
významnejšie ustanovizne a objekty 
Nitrianskej Blatnice. Za slávnostne vy-
dané Blatnické noviny pri tejto príleži-
tosti, aj za obrázok Rotundy sv. Juraja, 
ktorá v mojej tvorbe je zastúpená viac-
krát. Uisťujem Vás, že Nitrianska Blat-
nica zostane navždy súčasťou môjho ži-
vota.Želám Vašej práci na zveľaďovaní 
obce veľa úspechov. Želám Vám všet-
kým pevné zdravie!     Vaša čestná ob-
čianka                KATARÍNA HUDECOVÁ 

Náš najstarší občan Michal Chromý 

List, ktorý nás potešil 
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Staroba je výzva. Pripomína nám, 
aby sme nestrácali čas a jeden dru-
hému práve teraz povedali milé slo-
vo, že sa máme radi. Starnutie pri-
chádza pomaly, nenápadne. Tak ako 
sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá 
sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, 
objaví sa vráska, skôr, či neskôr obe-
lejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni 
života a v spomienkach sa obzerá do 
minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úc-
tu. Vekom nadobudli skúsenosti, 
ktoré môžu odovzdávať mladším, ak 
o to stoja. Napokon vďačíme im za 
život. Aj v tomto roku sa v sobotu 
25. októbra 2008, v rámci Mesiaca 
úcty k starším, konalo Slávnostné  
stretnutie jubilantov venované 

 
 
 
 
Spomienkové oslavy 64. výročia 
Slovenského národného povstania sa 
uskutočnili v podvečer štátneho 
sviatku pri Pamätníku padlých v I. 
a II. svetovej vojny za účasti 
približne pol stovky obyvateľov 
obce. 
Úpätie Považského Inovca má svoje 
nezastupiteľné miesto aj v histórii 
SNP. Hlboké lesy Krahulčích vrchov 
sú posiate pamätníkmi udalostí 
rokov 1944 – 1945. Občania našej 
obce nezabúdajú na tých, ktorí kládli   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
spoluobčanom, ktorí sa v roku 2008 
dožívajú životných jubileí 60, 70, 75, 
80, 85, 90 a 95 rokov. Stretnutiu 
predchádzala slávnos-tná svätá omša 
v kostole Povýšenia sv. kríža a 
kultúrny program v kinosále KD v 
podaní žiakov základnej školy s 
materskou školou a cirkevnej 
umeleckej školy. Organizátorom 
stretnutia už tradične bol Obecný 
úrad, ZŠ s MŠ, CUŠ, Komisia OZ 
pre školstvo, šport, mládež a kultúru 
a Farský úrad. Prítomným 
jubilantom sa prihovoril a zaželal 
všetko najlepšie starosta obce Mgr. 
Michal Toman i poslanec NR SR 
pán PaedDr. Pavol Goga.          (mt) 
 

 
 
 
 
na oltár spravodlivosti a slobody to 
najcennejšie – vlastný život v 
dusivej atmosfére fašisticko-
ľudáckych a gardistických represálií  
v II. svetovej vojne. Vystúpením v 
SNP sa postavili na stranu slobody a 
demokracie.  
Pietny akt sa začal hymnou SR a 
básňou, pokračoval položením venca 
k pamätníku, príhovorom starostu 
obce a bol ukončený modlitbou za 
padlých a zomrelých.                (mt) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

September – Október 
 

Naši jubilanti 
50 rokov 

Lýdia Michlerová 
Zdenka Múčková 
Helena Kollárová 
Silvia Nemcová 

Iveta Remenárová  
60 rokov 

Anna Šulová 
Ivan Kubáň 

Marta Stískalová  
70 rokov 

Eva Žitňanská  
83 rokov  

Magdaléna Šišková 
Pavol Stanček  
84 rokov 

Justína Mráziková 
85 rokov  

Zlatica Tomanová 
86 rokov  

Vojtech Daňo 
87 rokov 

Mária Klčová 
95 rokov  

Emília Kúdelová  
99 rokov 

Michal Chromý 
78 rokov 

Anton Krumpár- člen redakčnej rady 
 

Vitajte medzi nami 
Lucia Šulganová 

Monika Filipeková 
 

Manželstvo uzatvorili 
Denisa Funtová a Róbert Krajčík 

Dagmar Voždárová a Karol Bartošek 
 

Opustili nás 
Jozef Hudeček – 86 rokov 

Ján Vatrt – 76. rokov 
Anton Lacika – 77 rokov  

 
   Spracovala: Gabriela Summerová 

Každý vek má svoje čaro 

Pohľad na účastníkov stretnutia seniorov. 

Nezabúdame a spomíname 

M E M E N T O  
 

Z chryzantém belostné kytice,   v pokoji ležiacim pod trávou. 
zádušných svetielok tisíce,  Zem, sýta prevzácnou potravou, 
tuje a náhrobné kamene...   vo večnom spánku ich neruší. 
Pramálo záleží na mene  Mementom mlčiaca strohá tíš: 
kvetom a blikavým plamienkom –  prach si a na prach sa obrátiš. 
ticho je spoločným znamienkom  

      KATARÍNA HUDECOVÁ 
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     Prvá svetová vojna v rokoch 1914 
– 1918 kruto zasiahla aj do desiatok 
rodín v našej obci. Boli sme súčas-
ťou Rakúsko – Uhorskej monarchie, 
ktorá po atentáte na následníka trónu 
Františka Ferdinanda vyhlásila 28. 
júla 1914 vojnu Srbsku. Postupne sa 
rozpútala krvavá dráma, do ktorej sa 
zapojilo 28 štátov sveta. Na frontoch 
stálo proti sebe 74 miliónov vojakov. 
Boli medzi nimi i otcovia a synovia 
z rodín našej obce. Spomedzi tých, 
ktorí si svoje pretrpeli na frontoch, 
nevrátilo sa medzi svojich 57 mužov.  
Patrí sa uviesť ich mená ako pre-
jav piety a úcty: Jozef Bačkády,  
Jozef Hrnčiarik, Jozef Oravec, 
Ondrej Pado, Karol Marton, Šte-
fan Chromý, Michal Kúdela, 
Herman Laufer, Ondrej Nemec, 
Jozef Chromý, Ján Gajdošík,  Ján 
Naic, Štefan Majtény, Pavol Pav-
lík, Jozef Kreizinger, František 
Kameník, Karol Dusil, Michal 
Fuksík, Peter Zelinka, Ján Masr-
na, Ján Vincúr, Pavol Babic, Jo-
zef Grežo,  Jozef Žitnaň, Pavol 
Špánik, Karol Grác, Štefan 
Osúch, Anton Zeman, Ján Led-
nický, Karol Belka, Michal Kol-
ka, Ján Bolla, Pavol Bačkády, Ján 
Rihál, Ján Kameník, František 
Rapant, Imrich Bolla, Ondrej 
Čierny, Pavol Kočajda, Ján Jan-
kovič, Štefan Jakubek, Vincent 
Bakič, Ján Pagáč, Peter Bolla, 
Ján  Fuksík, Michal Hauptfogel,  
Štefan Holúbek, Hudec Juraj, Šte-
fan Hudec, Kolka Jozef, František 
Líška, Masaryk Ján, Jozef Sum-
mer, Pavol Tomašovič, Jozef Ur-
bánek, Jozef Vincenci, Ján Manas      
Prvá svetová vojna skončila podpí-
saním prímeria 11. novembra 1918. 
Stála životy desať miliónov ľudí. 
Mapa Európy sa podstatne zmenila. 
Zanikli a vznikali nové štáty. Tak sa 
rozpadla aj Rakúsko – Uhorská mo-
narchia, označovaná nie neprávom 
za žalár národov. Na jej troskách 
vznikla Československá republika 
ako spoločný štát Čechov 
a Slovákov. 
     Keď si pripomíname ukončenie  
Prvej svetovej vojny, pripomeňme si 
aj tých, ktorí v nej z našej obce 
zahynuli. Sviečka a kvet pri pomní-
ku, 

 
či na cintoríne je to najskromnejšie  
vyjadrenie skutočnosti, že ani dneš-
ná generácia blatnických občanov 
nezabúda a váži si pamiatku nám už 
dnes neznámych spoluobčanov.     

 
 
 
 
 
 
 
Obecný úrad a Farský úrad v Nit-
rianskej Blatnici Vás pri príleži-
tosti 90. výročia ukončenia I. sve-
tovej vojny pozývajú na pietnu 
spomienku na 57 občanov Nitrian-
skej Blatnice padlých v 1. svetovej 
vojne.  
Spomienka sa koná v sobotu  8. 
novembra 2008 v kostole Povýše-
nia sv. kríža a pri Pamätníku pad-
lých v I. a II. svetovej vojne na 
námestí obce.  
 
 
 
.     Vedeli by ste si predstaviť život 
v súčasnej dobe bez elektriny? Asi ťaž-
ko. Všetky výdobytky modernej doby, 
ako napríklad televízor, práčka, chlad-
nička a desiatky rôznych drobných spot-
rebičov, by boli odstavené. A naviac – 
chýbalo elektrické osvetlenie 
v domácnostiach, ale i na uliciach. 
     70 rokov, to je teoreticky jeden ľud-
ský život. A veru iba toľko rokov uply-
nulo 30. septembra 1928, keď sa zišlo 
obecné zastupiteľstvo našej obce, vtedy 
ešte Šarfie. V zachovanej zápisnici 
z tohto zasadnutia sa píše: 
     „Notár predložil nábytku Hlohovskej 
elektrárenskej spoločnosti o elektrifiká-
cii obce.“ Nuž, išlo skutočne o prelomo-
vú udalosť v živote obce, a preto „ná-
bytku“, čiže ponuku po dlhšej debate 
hlasovaním členovia obecného zastupi-
teľstva prijali. Menovaná spoločnosť sa 
zaviazala za 25 000 Kč zaviesť do obce 
primárne vedenie, zriadiť transformáciu 
a sekundárnu sieť i pouličné osvetlenie.     
Vtedajší starosta obce Štefan Kolka mo-
hol po hlasovaní konštatovať, že všetci 
 

 
„ Čo krvi sfarbilo už históriu 

A koľko armád padlo do hrobov. 
No pomníky hrdinov večne žijú s nami 

A v každej krajine sú ozdobou...“ 
 

Program  
15.00 h. Svätá omša za obete I. 
sv. vojny v kostole Povýšenia sv. 
kríža 
15.45 h. Báseň pri pomníku 
15.50 h. Príhovor starostu obce  
15.55 h. Pietny akt kladenia ven-
ca 16.00 h.  Modlitba za padlých 
16.05 h.  Hymna SR, čestná salva 
16.20 h.  Spoločenské posedenie 
účastníkov osláv – kultúrny dom  

        

 
členovia zastupiteľstva hlasovali ÁNO. 
Zaslúžia si, aby sme si ich mená pripo-
menuli, aj keď už dnes žijú iba niekto-
rých potomkovia: Peter Seleš, Alojz 
Kubík, Ján Krumpár, Jozef Frťala, Jozef 
Bolla, Ján Michalík, Jozef Manas, Ján 
Stanček, Matej Babic, Jozef Sladký, Mi-
chal Oravec, Anton Hermann, Štefan 
Kúdela, Antonín Viktorín, Samuel Lau-
fer, Štefan Kolka, Ľudovít Šnejder.  
     Všetko dopadlo dobre a historické 
37. uznesenie obecného zastupiteľstva 
z roku 1928 vyslovilo v našej obci para-
frázované biblické: Buď elektrické svet-
lo! Treba si uvedomiť, že išlo o ťažké 
obdobie schyľujúcej sa hospodárskej 
krízy v tridsiatych rokoch minulého sto-
ročia a aj pre pokladnicu obce nebola na 
vtedajšie pomery suma 25 000 Kč malá. 
A problémy so zaplatením prípojok do 
domácností mala väčšina občanov. Ale 
postupne sa rozsvietili elektrické žiarov-
ky vo väčšine domov a po pár rokoch sa 
objavil aj prvý rádioprijímač.  Ale to už 
je iná kapitola rozvoja obce a moderni-
zácie domácností.            P. Stanček st. 

 

Pamätný rok 1918 

Pozvánka pre občanov 

Keď sa rozsvietila elektrická žiarovka 
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ZAPRÁŠENÉ HISTÓRIE 
Požiar kozlov na Štompárke  

     Písal sa rok 1931. Mal som vtedy necelých šesť rokov, ale každé ráno som si neodpustil navštíviť ded-
ka. Býval totiž iba niekoľko domov povyše nás. A jedného rána som videl pred domom a vo dvore štyri 
páry volov zapriahnutých do vozov. A na vozy chlapi nakladali do rebrinákov slamu, ktorou bola pokrytá 
strecha na dedkovom dome. Už predtým som vedel, že dedko bude vymieňať slamenú strechu za škridlo-
vú. Vysvetlenie nakladania slamy na povozy z veľkostatku baróna Leonhardiho bolo jednoduché: baró-
novi zhoreli štyri kozle (stohy) slamy a slama zo strechy môjho dedka mu aspoň sčasti situáciu riešila. 
     Stohy slamy boli na Štompárke, čo je časť chotára našej obce medzi západným okrajom dediny 
a cestou Za baňu a do Boriny pri hlavnej ceste smerom do Piešťan. Stohy stáli vedľa seba (čo bola tiež 
chyba) a tak zhoreli všetky štyri. Doteraz nikto nepozná príčinu. Pravda, v tých časoch nehoreli iba baró-
nove stohy, ale toto nešťastie postihlo viacerých blatnických roľníkov (Jozef Frťala, Jozef Kolník, Štefan 
Kolka a i.) A neraz zhoreli aj strechy, ktoré boli pokryté slamou. 
     Povrávalo sa, že to bola pomsta dvoch blatnických roľníkov barónovi, ktorý im odmietol dať skrojky 
z repy na kŕmenie dobytka. Aj požiare striech boli vždy predmetom dohád, či išlo o pomstu, využitie po-
istky alebo nehodu. Neraz pri poistných podvodoch zhoreli i strechy susedov a zvyčajne bez poistenia. 
Pamätám si iba jeden prípad uväznenia usvedčeného podpaľača, ktorého manželka vyhnala z domu a on 
sa jej takto pomstil. 
     Dnes je doba iná. Aj ohne horia často krát z nedbanlivosti pri vypaľovaní suchej trávy, slamy po obilí 
na strniskách alebo z detskej hry so zápalkami. Aj hasiči v obci sú lepšie vybavení, aj voda je viac 
v dosahu, aj pomoc iných a lepšie vybavených hasičských zborov je rýchla a pohotová. Staré a osvedčené 
príslovie, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán, platí rovnako dnes, ako i v minulosti.        P.Stanček st. 
 

Zber nebezpečného odpadu 
 
Vážení občania! 
 
Oznamujeme, že Obecný úrad v spolupráci so spoločnosťou Marius Pederson Piešťany 
uskutoční zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
pristavením mobilného Ekoskladu.  
 
Do Ekoskladu sa vkladajú tieto druhy odpadov: 
 
- 15 01 10 plastové a plechové obaly (fľaše, plechovice, sudy) z olejov, farieb, kyselín  
- 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) 
vrátane prázdnych tlakových nádob 
- 20 01 21 žiarivky, neónové trubice a pod. (nepoškodené) 
- 20 01 23 chladničky, mrazničky 
- 20 01 25 potravinárske oleje používané v kuchyniach, oleje je potrebné priniesť  v plastových 
alebo kovových nádobách 
- 20 01 26 všetky oleje motorové, prevodovkové, oleje, mazivá a pod., oleje je potrebné priniesť 
v plastových a kovových nádobách 
- 20 01 27 farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových alebo kovových obaloch 
- 20 01 28 farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových alebo kovových obaloch 
- 20 01 33 batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod. 
(nepoškodené) 
- 20 01 35 všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti – televízory, mikrovlnky, počí-
tače, monitory a pod. (nepoškodené) 
    Nebezpečný odpad sa bude zvážať dňa 7. 11.2008, prípadne ho môžete uložiť do dvora  
Drobnej prevadzkárni  v dopoľudnajších hodinách  v sobotu 08.11.2008. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

Malé obzretie na našu jeseň vo futbale 
 
     Po skončení minulej sezóny a jej vcelku dobrom závere, keď sme nakoniec obsadili uspokojivé 6.miesto 
v tabuľke majstrovstiev okresu, nastal čas na určité zmeny v mužstve. Niektorí hráči skončili aktívnu činnosť a tiež 
tréner P.Stanček po piatich rokoch ukončil pôsobenie pri „A“mužstve. V dlhej letnej prestávke mal výbor OFK 
nemálo starostí pri výbere nového trénera a taktiež doplnení kádra o nových hráčov. Novým trénerom sa stal An-
drej Toman a mužstvo doplnili M.Bakoš, I.Šimovič, P.Herák a brankár M.Pavlovič. Počas krátkeho prípravného 
obdobia mužstvo stihlo odohrať domáci obecný turnaj, keď sme obsadili druhé miesto po prehratom finálovom zá-
pase s Krtovcami 1:3 a ešte jeden prípravný zápas v Kuzmiciach s výsledkom 5:5.O týždeň sme už hrali prvý maj-
strák a hneď derby s Bojnou. Po dobrom výkone sme zvíťazili 3:1, ale v ďalších štyroch zápasoch sme získali len 
jeden bod a tu sa ukázalo, že nahradiť skúsených hráčov, ako D.Bartošek, V.Stanček a I.Korchan, nebude vôbec 
jednoduché. Musíme byť však trpezliví, veď mužstvo dostatočne trénuje a verím, že v blízkej dobe začne viac bo-
dovať. Aj keď tréning nie je všetko, v zápasoch treba vyvinúť maximálne úsilie a väčšiu túžbu po víťazstve. 
 
     Doterajšie výsledky: 
Nitr. Blatnica – Bojná  3:1   1. Nemčice  13 10  0  3  42:20  30 
Ludanice – Nitr. Blatnica 7:2   2. Bojná  13  9  2  2  31:17  29 
Nitr. Blatnica – Kuzmice 1:2   3. Tovarníky 13  8  1  4  41:18  25 
Čermany – Nitr. Blatnica 3:3   4. Oponice  13  7  4  2  27:11  25 
Nitr. Blatnica – Krtovce 1:2   5. Preseľany 13  8  1  4  27:12  25 
Nitr. Streda – Nitr. Blatnica 2:1  6. H. Obdokovce 13  7  3  3  32:19  24 
Nitr. Blatnica – V. Dvorany 5:1  7. Krtovce  13  7  2  4  28:29  23 
Oponice – Nitr. Blatnica 1:1   8. Ludanice B 13  5  2  6  29:26  17 
Nitr. Blatnica – Hrušovany 2:0  9. Rajčany  13  5  2  6  26:34  17 
Nitr. Blatnica – Horné Obdokovce 0:0 10. TO B/N.Streda 13  5  1  7  20:28  16 
Nemčice – Nitr. Blatnica 5:1   11. N. Blatnica 13  4  3  6  21:27  15 
Nitr. Blatnica -.Preseľany 1:0  12. Urmince  13  3  4  6  19:25  13 
Rajčany – Nitr. Blatnica 3:0   13. Hrušovany 13  4  0  9  26:34  12 

14. Čermany  13  2  4  7  21:31  10 
     Do ukončenia jesennej časti hráme 15. V. Dvorany 13  2  3  8   4:48   9 
doma s Urmincami a v Továrnikoch.  16. Kuzmice  13  2  0 11  16:51   6 
 
     Najlepší strelci: 13 g.: Kúdela (Nemčice), 12 g.: A. Žurek (Tovarníky), P. Desat (Nemčice), 11 g.: Krajčík (To-
varníky), 9 g.: J. Stanček (N. Blatnica), 7 g.: O. Kolesár (Preseľany), I. Michalík (Krtovce), T. Rybanský (V. Dvo-
rany). 
     Horšia situácia je v našom „B“mužstve, ktoré pod vedením trénera J.Meluša hrá vo Vozokanoch. Káder bol do-
plnený o nových hráčov, čo sa v poslednom období aspoň čiasočne prejavilo na výsledkoch. 
     Doterajšie výsledky: 
Nitr. Blatnica B – Krušovce 3:4  1. Kamanová  12  9  1  2  27:17  28 
Kovarce - Nitr. Blatnica B  6:3  2. Závada  12  8  2  2  40:14  26 
Nitr. Blatnica B – V. Bedzany 1:3  3. Práznovce 12  8  1  3  45:15  25 
Kamanová - Nitr. Blatnica B 1:0  4. Krnča  12  8  0  4  24:12  24 
Nitr. Blatnica B – Krnča 1:3   5. Tesáre  12  7  2  3  28:16  23 
Práznovce - Nitr. Blatnica B 10:0  6. V. Ripňany 12  7  1  4  28:25  22 
Nitr. Blatnica B – Závada 0:2   7. V. Bedzany 12  7  0  5  29:19  21 
Hajná N. Ves - Nitr. Blatnica B 2:2  8. Krušovce  12  5  2  5  25:28  17 
Nitr. Blatnica B – V. Ripňany 2:2  9. Chrabrany 12  4  3  5  17:15  15 
Nitr. Blatnica B –Čeladince 4:0  10. Kovarce  12  5  0  7  24:31  15 
Tesáre - Nitr. Blatnica B 3:1   11. Čeľadince 12  4  0  8  13:31  12 
Nitr. Blatnica B – Koniarovce 2:2  12. Koniarovce 12  2  2  8  16:31   8 
     Do ukončenia jesene hrá  Nitr.  13. Vozokany 12  1  3  8  19:38   6 
Blatnica v Chrabranoch posledný zápas. 14. Hajná N.Ves 12  0  1  11  5:48   1 
 
     Po odhlásení dorastu pre nedostatok hráčov sa sústredila pozornosť na žiacky celok. Vedie ho staronový tréner 
Dušan Bartošek za čiastočnej pomoci P. Stančeka. Žiaci nám robia radosť, aj keď niektorí by mohli pridať na tré-
ningoch, lebo to vidieť v zápasoch. Žiaci zvíťazili vo V. Ripňanoch 2:1, v Krtovciach 1:13, v Prašiciach 0:1, pora-
zili doma Kuzmice 4:1, Bojnú 5:2, Jacovce 3:1, V. Ripňany 3:2, Krtovce 11:1, Prašice 3:2 a v Kuzmiciach zvíťazili 
0:9. Po zásluhe obsadili tretie miesto v tabuľke s 27 bodmi za Jacovcami (30) a Radošinou (39). Pavol Stanček ml. 
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