blatnické noviny
Dvojmesačník občanov Nitrianskej Blatnice ∗ Ročník 4 ∗ Číslo 4∗ August 2010

Škola opäť zavolala

Vážení rodičia, žiaci , milí čitatelia,
začiatok školského roka je vždy významnou udalosťou v rodine, u rodičov, žiakov a učiteľov. Je to slávnostná chvíľa, na
ktorú spomínajú najmä tí, čo idú do školy
po prvýkrát. Tešia sa z tejto nezabudnuteľnej udalosti a spomínajú na ňu po celý svoj
život.
Výchova a vzdelávanie, múdrosť a tvorivosť ľudí má viesť k tomu, aby dokázali
dosiahnuť významné spoločenské postavenie. Vzdelávanie je nielen o poznávaní nových vedomostí, ale najmä o rozvíjaní hodnotového sveta ako je vzťah k vlastnému
národu, tolerancia, humánnosť, ale aj pracovitosť, vytrvalosť, nezištnosť a pomoc
tým,
ktorí
ju
najviac
potrebujú.
Škola je jedna veľká rodina. Patria do
nej pedagógovia, žiaci, rodičia s toleranciou, priateľstvom, otvorenosťou a poriadkom. Základom výchovno - vzdelávacích aktivít je škola a školské zariadenie. Práve škola a školské zariadenie sa musí stať priestorom tvorivosti, samostatnosti a uplatňovania
moderných metód výučby. Je nevyhnutné
posunúť status učiteľskej profesie na pozície spoločenskej úcty a ohodnotenia. V práci učiteľa je kľúčovou osobou žiak.
Škola, školské zariadenie, učiteľ sú partnermi pre rodiča. Učitelia pomáhajú žiakov
odborne, ale aj ľudsky pripraviť na ich budúcu kariéru i život. V živote nie je zvyčajne
veľa takých, ktorí Vám chcú v takejto vážnej
úlohe pomáhať. Rodičia majte v úcte učiteľov Vašich detí.
Milí žiaci, veríme, že ste prázdniny využili
na zmysluplné oddychové aktivity. Vedomosti, ktoré Vám Vaša škola, Vaše školské zariadenie, Vaši učitelia ponúkajú, sú mimoriadnou cennosťou. Výchova a vzdelanie je
najlepšou obranou človeka a napokon
i spoločnosti nielen pred neznalosťou, ale aj
pred chudobou, nezamestnanosťou a neúspechom. Je to hodnota, s ktorou môžete pomýšľať na zabezpečenie vlastného úspechu,
ale aj úspechu svojej krajiny. Kto porozumie
tejto zákonitosti, nemusí sa obávať o svoju
budúcnosť.
Dovoľte mi na záver, aby som všetkým
žiakom
zaželal
dobrých,
múdrych
a tvorivých učiteľov, učiteľom zvedavých
a po
vedomostiach
túžiacich
žiakov
a rodičom, aby svojimi silami dokázali aj
v novom školskom roku pomáhať v škole
a v školskom zariadení svojho dieťaťa.
Riaditeľ školy Mgr. Tibor Lukačovič

D os t a l i s me f i na nc i e z f o nd o v E Ú

Námestie zmení svoju tvár
Verejné priestranstvá - námestia a centrá obcí, parčíky a trhoviská, nábrežia aj priestranstvá medzi obytnými domami - sú dôležitou súčasťou
každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým.
Vytvárajú prvý pocit z mesta a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo
robí ich obec takú známu. Ponúkajú miesto na náhodné aj zámerné stretnutia, rozhovory, možnosť získavania informácií od susedov aj iných obyvateľov a návštevníkov obce. Pre život miestnej komunity sú centrom diania a
pohybu.
V prípade, ak sú obľúbené verejné miesta zanedbané, miestna komunita
stráca časť priestoru na komunikáciu a vytváranie, či udržiavanie vzťahov.
Porovnateľne dôležitá, ako fyzická obnova a zmena na opotrebovaných verejných priestoroch, je preto neviditeľná zmena v miestnych komunitách,
ktorá sa môže udiať spoločne s príbehom obnovy obľúbeného parčíka či
verejného priestranstva.
Cieľom úspešného projektu „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nitrianska Blatnica“ je v týchto súvislostiach posilnenie miestnej komunity
prostredníctvom spoločnej obnovy obľúbených verejných priestorov. Centrálne časti miest/obcí pre účely samostatných dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel Regionálneho operačného programu (ďalej len
ROP) záväzne definuje znenie výzvy pre túto oblasť podpory.
Oprávneným miestom realizácie projektu sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z
hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania
atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.
Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho
súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a
prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto
prípade rozumejú prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami
teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí.
Pokračovanie na str. 2

Situačný výkres
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 16. júla 2010 sa konalo
dvadsiate tretie slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
(OZ) pri príležitosti 825. výročia
prvej písomnej zmienky o obci
a 75. výročia organizovaného futbalu v obci, ktoré prerokovalo
a určilo, že vo volebnom období
rokov 2010 až 2014 bude starosta

obce Nitrianska Blatnica vykonávať funkciu na plný úväzok.
Počas slávnostného zasadnutia
OZ vystúpili so svojím prejavom
starosta obce Mgr. Michal Toman a predseda OFK Nitrianska
Blatnica Jozef Hudeček. Pri príležitosti osláv bolo laureátom
slávnostne udelené Čestné ob-

čianstvo obce, Ceny obce a Cena
starostu obce. Za ocenených sa
poďakoval Anton Krumpár. V
závere vystúpil so svojou hudobnou miniatúrou sólista Opery
Národného divadla v Bratislave
Ivan Ožvát.
DR. V. VICHNAROVÁ

1 8 . se pt e mb ra ref e re nd u m

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010 v čase 7.00 - 20.00 h. (Miestnosť na hlasovanie - Kultúrny dom Nitrianska Blatnica, Spoločenská miestnosť, I. poschodie).
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.
(bn)

Pripomenuli sme si SNP
" Pripomínajme si, nezabúdajme, hľadajme pravdu, nie vinu."
Spomienkové oslavy 66. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania sa uskutočnili ako tradične pri Pamätníku padlých
na námestí obce. Nepriaznivé počasie nedovolilo absolvovať celý
plánovaný program, no i tak si približne 20 účastníkov položením
venca pripomenulo obete odboja a vzdalo hold tým, ktorí kládli
na oltár slobody a spravodlivosti v dusivej atmosfére fašisticko ľudáckych represálií to najcennejšie - svoje životy. Toto treba
pripomínať najmä mladej generácii, ktorá nezažila hrôzy vojny
a fašizmu. Oslavy potom pokračovali spoločenským posedením
v kultúrnom dome.
(bn)

Námestie zmení svoju tvár
Dokončenie zo str. 1
Realizačný projekt kolektívu architektov a projektantov na čele s Ing. arch. Rastislavom Kočajdom je dotvorením
komunikačného systému projektu Ing. Streďanského a na úrovni 21. storočia rieši urbanistické prepojenie dvoch centrálnych častí obce - námestia s parkom.
Námestie vzniklo ako priestor okolo „hradskej“, bez nejakej architektonickej koncepcie.
V urbanistickom riešení autori prezentujú potrebu veľkorysejšieho zásahu v hlbšom prepojení na priľahlé verejné
priestranstvá centra. Blatnické centrum sa už od šesťdesiatych rokov minulého storočia pretvára na typické obecné centrum. Niektoré jeho časti ako ulica do parku, priestor pred kostolom (socha sv. Jána Nepomuckého) ešte tento prerod neabsolvovali. Podobne tento prerod čaká aj verejné priestranstvá pred obecným úradom, hasičskou zbrojnicou (poštou)a
obe autobusové zástavky. Projekt predpokladá vytvorenie dynamických, spoločenských a oddychových priestorov, plných atraktivít a informácií, dostatočne reprezentačných a často využívaných na najrôznejšie aktivity. Nejde o alternatívu parkovú, ale skôr o zhromažďovacie polyfunkčné priestory.
Ústredným bodom námestia je Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne a verejné priestranstvo pred kultúrnym domom ako hlavné spoločensko-reprezentatívne priestory. Tu by mal byť po vykonanej obnove ústredný obecný priestor,
spĺňajúci požiadavky na reprezentáciu, zhromažďovanie, ale aj príjemný každodenný pobyt.
(mt)
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Rozlúčka s materskou školou
Už tradične na konci školského roka
sa predškoláci lúčia s materskou školou.
18. júna za účasti rodičov sa s ňou rozlúčili Filipiko Fico, Chiarka Vaňová, Emilko Herák, Vaneska Scholzová, Dominik
Oravec, Michalka Obšivanová, Andrejko
Kmeťo, Vaneska Bistáková, Michalka
Poláková, Dominik Šulgan, Eminka Paškrtová, Martinko Kollár, Oliverko Herda,
Timejka Baraníková, Martinko Chochula,
Vaneska Pavelková, Andrejka Kukučová,
Adrianko Jančovič., ktorí od 1. septembra nastúpia do 1. ročníka základnej školy.
Po príhovore zástupkyne školy Márii
Hlohovskej a riaditeľa školy Mgr. Tibora
Lukačoviča sa deti predstavili kultúrnym
programom. Rodičia i deti sa dojímavo
rozlúčili s personálom materském školy.
Po prvýkrát deti obdržali Osvedčenie o
absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Po slávnostnom vyložení tabla do vitríny pred kultúrny dom sa celý sprievod vrátil do materskej školy,
kde ich čakalo občerstvenie. Nechýbala krásna a hlavne chutná torta.
Za celé obdobie, ktoré deti materskú školu navštevovali, pedagogický personál ich všestranne pripravil
na vstup do školy. Deťom želáme veľa úspešných krokov vo veľkej škole a milé spomienky na materskú
školu.
MH

Rozlúčili sme sa s deviatakmi
deviatakov, odchádza jeden z najlepších žiakov školy, chýbať budú speváčky, herečky
a hudobníci, ktorí sa ochotne zúčastňovali na
školských, ale aj obecných podujatiach,
a nesmieme zabudnúť ani na úspešných
florbalistov a futbalistov.
Na rozlúčkovej slávnosti svoje pocity
vlastnými veršami dojímavo vyjadrila Petra
Líšková:

So základnou školou sa v posledný deň školského roku
2009/2010 lúčili naši žiaci: Mária Andrašovičová, Michaela Bajzíková, Hana Dunková, Jana Ďurišová, Vladimír Grznár, Marek
Hipš, Monika Kollárová, Petra Líšková, Michaela Plaštiaková,
Lukáš Pavlovič, Juraj Rožek, Marek Sliško, Michaela Stanková,
Michal Uhlík, Ľubomír Valter, Michal Vavrda, Tomáš Belák
a Roman Krasula (triedna učiteľka Mgr. Dagmar Ševčíková).
Po deviatich rokoch „boja“ a veselosti v školských laviciach
odchádza trieda, ktorá úspešne obstála v celoslovenskom testovaní

...Opustiť všetkých vás nie je najľahšie,
a povedať si: veď príde niečo ďalšie.
To možno príde, no nebude to ono,
za tých deväť rokov sa toho medzi nami
veľa stalo.
Chvíle krásne, no aj horšie.
Nemohli sme sa takto chovať skoršie?
Byť jeden kolektív, ako jedna rodina.
A nebyť ako pustá rozľahlá dedina.
No čo sa stalo, už sa nevráti,
no veľké ďakujem vám odo mňa patrí.
Budete nám chýbať, no treba ďalej ísť,
a vždy, keď sa bude dať, pokope sa zísť
DŠ
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Dni obce v zna mení 825. výročia
Len málo obcí na Slovensku sa
môže pochváliť takou starobylou históriou, ako naša Nitrianska Blatnica.
Prvá písomná zmienka o nej (Šarfii)
je z roku 1185 v pamätnom testamente kniežaťa Stojslava, z ktorého
je jasné, že Šarfia bola spolu
s ďalšími obcami jeho majetkom.
Teda v roku 2010 si pripomíname
825. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci. S týmto významným
jubileom zároveň oslavujeme i 75.
výročie vzniku futbalu u nás.
Obe tieto pamätné udalosti sme si
pripomenuli počas víkendu 16. – 18.
júla 2010 oslavami s bohatým programom pod názvom „Dni obce
2010“.

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Trojdňový cyklus podujatí sa začal piatok podvečer v kultúrnom dome slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti boli udelené ocenenia občanom za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu
obce, ktoré im udelilo obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Slávnostný program pokračoval hudobnou miniatúrou sólistu Opery Národného divadla Ivana Ožváta a vernisážou výstavy DOTYK OBCE (Nitrianska Blatnica historická i súčasná), ktorá približuje históriu
obce od prvej písomnej
zmienky až po súčasnosť.

Ocenenia občanov a zápis do kroniky obce
Pohľad na účastníkov vernisáže
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Sobotňajšie popoludnie patrilo všetkým obyvateľom obce. V areáli parku si najmladší obyvatelia mohli
"zmerať sily" v rôznych športovozábavných súťažiach a
v súťaži
s historickou hasičskou striekačkou.
Futbaloví priaznivci si prišli na svoje na
exhibičnom futbalovom stretnutí internacionálov ŠK Slovan Bratislava
s domácimi starými pánmi, s výsledkom
1:5 pre hostí z Bratislavy. Podvečer sa
v parkovom amfiteátri predstavila hudobná skupina EMINENT z Hlohovca
svojim hudobno-zábavným pásmom.
Vyvrcholením dňa bola poľovnícka veselica,
s hudobnou
skupinou
DOROBAND na parkovisku firmy
Krošlák.
V nedeľu program pokračoval slávnostnou svätou omšou v kostole Povýšenia sv. kríža a popoludní priateľským futbalovým stretnutím „A“ mužstiev OFK Nitrianska Blatnica a OFK
AJAX Hrádok, ktoré sa skončilo
s výsledkom 4:4. Dni obce svojim vystúpením pred kolkárňou ukončila dychová hudba Šarfianka z Blatného. Cyklus podporili štedrí sponzori sumou cca
šesť tisíc eur a ďalším materiálnym zabezpečením. Aj vďaka tejto podpore bol
zostavený vyrovnaný rozpočet podujatia, čo znamená, že náklady na Dni obce
boli plne hradené zo sponzorských príspevkov a nezaťažili obecný rozpočet.
Všetkým sponzorom a podporovateľom
patrí úprimné poďakovanie. Ďakujeme
všetkým partnerom Dní obce 2010, organizátorom : Obecný úrad Nitrianska
Blatnica, Komisia pre školstvo, šport,
mládež a kultúru OZ obce Nitrianska
Blatnica, Obecný futbalový klub Nitrianska Blatnica, DHZ Nitrianska Blatnica, Občianske združenie Rotunda Jurko, MS SČK Nitrianska Blatnica, ZŠ s
MŠ Nitrianska Blatnica v spolupráci s
Farským úradom v Nitrianskej Blatnici,
hlavnému partnerovi podujatia: Západoslovenská energetika, a. s., ďalším partnerom podujatia: KAMENÁRSTVO
Ján Ceperko, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Krošlák s.r.o., KV-PLAST, Miroslav Kluka, Nadácia Jána Korca,
VUJE, a. s., Nitriansky samosprávny
kraj, select sk s.r.o., SYMBOLIKA
spol. s. r. o. Podujatie podporili:
EKOTOALETY s.r.o., Marius Pedersen
a.s., Nestlé Slovensko, s. r. o.,
PIVOVARY TOPVAR, Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica
a Restaurant „KLEVNER“.
(mt)
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NÁBOŽENSKÝ OBZOR

Lúčenie i privítanie
V našom farskom kostole sme pred
necelými tromi rokmi, 5. augusta 2007,
vítali ako nového duchovného otca dôstojného pána Mgr. Jozefa Hužoviča
a na tom istom mieste sme sa svätou
omšou 1. augusta 2010 navzájom lúčili.
Tri roky sú pomerne krátkym časom, v ktorom sa pán farár zapojil do
života nielen farnosti ale i obce. Prihováral sa nám v duchaplných a poučných homíliách, ktoré dokázali osloviť
a zaujať našich najmenších, deti, najmä našu mládež, ale aj strednú generáciu a najstarších občanov. Celebroval
viacero pobožností z príležitosti obecných, spolkových a spomienkových
osláv a výročí. Požehnal hasičskú techniku i zástavu, obecné insígnie, ale
aj rozhľadňu na Marháte, kaplnku sv. Urbana i Dom smútku. Nadviazal na tradíciu blatnických
ochotníkov dvomi divadelnými predstaveniami s hercami – našimi deťmi.
Vyslovujeme mu úprimné ďakujeme za službu na spáse našich duší.
V našich srdciach zostane ako dobrý a starostlivý otec a v modlitbách mu budeme vyprosovať
stálu ochranu našej Nebeskej Matky.

V prvú augustovú nedeľu sme sa
lúčili s vdp. Jozefom Hužovičom
a o týždeň, 8. augusta 2010, sme plný
očakávania pri svätej omši privítali
nášho nového duchovného otca
ThLic. Petra Štálnika.
ThLic. Peter Štálnik pochádza z
obce Hradište. Kňazskú vysviacku
prijal 11.6.2005 v Nitre. Ako kaplán
pôsobil 2 roky v Nitre na Chrenovej a
1 rok v Trenčíne. Nasledovali 2 roky
štúdia morálnej teológie v Ríme. Jeho
prvou farnosťou je práve Nitrianska
Blatnica.
Pán farár v mene redakcie
i občanov Vás srdečne vítame a želáme Vám veľa zdravia, Božích milostí
a stálu ochranu Nebeskej Matky. Želáme Vám, aby sa Nitrianska Blatnica nestala iba prvým pôsobiskom, ale i domovom, v ktorom nájdete úprimných a otvorených ľudí ochotných vždy pomôcť,
aby sme spoločne vytvorili jednu farskú rodinu.
Ing. Lucia Vichnarová
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Katarína Hudecová: Nebobelásky

Júl – August

Naši jubilanti
50 rokov
Melánia Heráková
RNDr. Eduard Kollár

60 rokov
Ján Franko
Marián Hollan
Rudolf Mago

80 rokov
Helena Adamovičová
Aurélia Dorocáková

81 rokov
Mária Holcbarová
Brigita Machová

84 rokov
Mária Stančeková

86 rokov

Naša rodáčka a čestná občianka Nitrianskej Blatnice akoby nemala kalendár. AJ napriek pribúdajúcim rokom ( nech mi prepáči, ak som použil tieto
slová na adresu ženy ) stále má čo povedať svojim čitateľom, ktorých má
i u nás neúrekom. Áno, Katka Hudecová vydala na sklonku tohto leta novú
knižku básní Nebobelásky s podtitulom Prírodná lyrika a iné básne. V tiráži
sa dozvedáme, že je to už jej 19. dielo!
Každý, kto má v sebe aspoň trochu romantiky a prirástli mu k srdcu miesta a udalosti detstva, nájde ich v tejto knižke básní. A verše priblížia jemnou
lyrikou všetko krásne, čo síce zostalo v nás, ale kdesi na dne duše. A musela
prísť táto knižka Katky Hudecovej, aby nás vrátila do čias, keď na strniskách
horeli ohníky pasáčkou husí, keď v takom obyčajnom kopaní zemiakov objavila poetka poéziu:

„ Detičky, poďte sem!
Vajíčka zniesla zem,“
volala stará mať,
keď vytriasala vňať.
Preteky, výskot, smiech –
raz – dva bol plný mech,
a potom voňal dym,
a náš hlad stúpal s ním.
Zemiačky pečené –
pochúťka jesene
z popola na poli –
až duša zabolí!
Ten romantický čas
Dosiaľ tlie detstvom v nás.

A takýchto skvostov je v knižke Nebobelásky 72.
Ďakujeme, pani Katka, a tešíme sa na dvadsiatu knižku!

(akr)

Letné tábory

Letné prázdniny začali a s nimi prišiel i čas letných táborov. Ako
prvý začal náš farský tábor. Trval týždeň a opäť sa ho zúčastnili mladí
herci, ktorí si naň zarobili divadelným predstavením Škriatok od Ferka
Urbánka. 25 detí od 10 do 15 rokov prežilo tábor v malebnom prostredí Oravskej Lesnej. Počas týždňa boli na Výchyľovke, kde sa odviezli
prvým vláčikom, na túru v Jánošíkových dierach v Terchovej, navštívili Oravský hrad, na plti splavovali rieku Oravu. Zaujali ich však
i súťaže, karneval či diskotéka. Čo do počtu detí a dospelých to bol
opäť váš najväčší tábor. Deti počas prázdnin sa zúčastnili miništrantské, skautského v Hostiach a tábora Združenia mariánskej mládeže.

Amália Polúchová

88 rokov
Anna Kubáňová

Vitajte medzi nami
Miriam Heráková
Patrik Repel

Opustili nás
Pavol Vetrík – 52 rokov
Miroslav Bačkády – 59 rokov
Spracovala: Gabriela Summerová
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Úvod novej futbalovej sezóny
V minulej sezóne, keď po jarnom úspešnom
boji o záchranu sme nakoniec obsadili
11.miesto. Vo veľmi krátkej letnej príprave
mužstvo pod vedením P. Stančeka odohralo 2
prípravné zápasy a to doma s Hrádkom 4:4 a v
Drahovciach prehralo 2:5. Káder bol doplnený
o vlastných odchovancov P. Baňáka, M. Frťalu
a navrátilca z Moravian nad Váhom M. Adamoviča, ktorý u nás na jar len hosťoval, ale od
leta sa stal našim kmeňovým hráčom. Novým
hráčom Blatnice sa stal v lete aj R. Kukučka,
ktorý k nám prestúpil z Bojnej.
Prvý majstrovský zápas sme odohrali
v Preseľanoch, kde sme prehrali rozdielom 4:0.
Góly sme dostali po veľkých chybách a naopak
aj tie najvyloženejšie naše príležitosti zostali
nevyužité. Našťastie hneď o týždeň sme sa
z tejto prehry otriasli a doma sme deklasovali
Krnču 8:1. V ďalšom vonkajšom zápase sme
dúfali, že zabodujeme, ale po viacerých našich
šanciach sme využili až poslednú v 90 minúte,
keď po peknej útočnej akcii Šimovič vyrovnal
skóre na 1:1.
V „B“mužstve to vyzerá, že sa ľady pohli.
Po vypadnutí z II. do III. triedy prevzal mužstvo
ako tréner p. Susko a mužstvo začalo trénovať.
V prvom majstrovskom zápase v H. Chlebanoch však nešťastne v závere prehralo 3:2 po
využitom pokutovom kope domácich. Veríme,
že v ďalšom priebehu súťaže sa to bude len
zlepšovať.
V doraste sa tiež situácia zlepšuje. V kádri je
konečne dostatok hráčov a taktiež mužstvo pravidelne trénuje pod vedením D. Bartoška a I.
Korchana. Dostavili sa aj výsledky, keď
v prvých troch kolách dorastenci zvíťazili i keď
v prvom zápase s Veľkými Bedzanmi kontumačne po remízovom stave 2:2 hostia pre údajnú nespokojnosť s výkonom rozhodcu opustili
hraciu plochu. V ďalšom kole mužstvo dokázalo zvíťaziť 2:1 vo Veľkých Ripňanoch a o týždeň doma s Tesárami 4:0.
Žiaci sa na majstrovské zápasy pripravujú pod
vedením A. Sigeta a P. Soblahovského
a veríme, že po vzore z minulých sezón úspešne
vstúpia do súťaže.
Pavol Stanček ml.

Obecný futbalový klub
Nitrianska Blatnica
Vás pozýva na

KD Nitrianska Blatnica
Dátum: 18.09.2010

20.00 hod.

Vstupné: 2,-€
Hudba: DOROBAND
Bohatá tombola, kultúrny program, občerstvenie

Odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu
Odvoz TKO: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12.,
15.12., 29.12., 12.1.
Odvoz papiera a ostatných plastov: 7.12., 18.1.
Odvoz PET fliaš: 27.11., 8.12., 19.1.
Odvoz skla: 17.9., 21.1.

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

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

