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Jeseň života   
     Naozaj neviem, kto alebo ktorá 
inštitúcia určila pred rokmi mesiac 
október ako Mesiac úcty k starším. 
Tento mesiac je mesiac jesenný 
a vraví sa, že staroba je jeseňou živo-
ta, takže výber bol celkom vhodný. 
     Je pekné, že aj v našej obci si kaž-
doročne v októbri starosta pozve 
starších jubilujúcich spoluobčanov 
na celkom milé a príjemné posede-
nie. Kvet, či drobný darček a milé 
občerstvenie sú samozrejmosťou, 
ktorá patrí k týmto stretnutiam. 
Hlavné je to, že tu odznejú milé slo-
vá, ktoré podčiarkujú prejav úcty 
k prítomným straším spoluobčanom. 
Každý z nich prežil život, v ktorom 
boli chvíle pekné a príjemné, ale aj 
chvíle neradostné a zložité. Taký je 
vlastne život každého z nás. 
     Mal som česť zúčastniť sa takého-
to stretnutia. Priznám sa, že mnoho 
tvárí, ktoré poznačili roky, som ne-
poznal a až keď sa spomenulo meno, 
tak človeku svitlo v hlave, že táto sta-
renka bola kedysi prvá tanečnica na 
zábavách, alebo starček patril na 
ihrisku medzi špičkových útočníkov 
a robil dobré meno svojej obci. Do-
prial by som vám započúvať sa do 
debát, ktoré na takomto stretnutí od-
znejú. Spomienky, spomienky, spo-
mienky... To zostalo z rokov, ktoré tí-
to ľudia prežili. Tu sa navzájom po-
čúvajú, lebo treba priznať, že mladí 
ľudia tých skôr narodených počúva-
jú len tak na pol ucha, ako sa ľudove 
vraví. A týmto starenkám 
a starčekom by neraz postačilo, aby 
ich mal kto vypočuť. Mávnuť rukou 
so slovami: „Dnes je iná doba!“ je 
nekultúrne, necitlivé, ale taký je ko-
lobeh života. Možno aj dnešní starší 
ľudia boli v čase svojej mladosti takí 
istí. A nie možno, ale iste! 
     Nuž, máme tu mesiac úcty 
k starším. Čo keby sme si našli ho-
dinku -dve aspoň občas na prejav tej 
úcty k našim starým rodičom, počú-
vať ich slová o prežitom živote. Aj 
keď sa tie reči budú zdať naivné, 
zbytočné. Lebo je iná doba? Ale veď 
pocity v srdci sú pre každého aj na-
priek veku, posvätné a treba si ich 
ctiť.          T. KRAHULSKÝ 

 
Vážení obyvatelia miest a obcí,  
     poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný roz-
voj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Sloven-
ska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život.  
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych 
úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú 
potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, 
bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj 
správa a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si 
žiadajú nemalé financie. Od roku 2004 platí nový model financovania, 
v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov 
v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. 
Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špe-
cifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev 
prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce, ale aj na Vaše reálne mož-
nosti ich zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na 
zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.  
     Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do Vašej spo-
ločnej pokladnice príde podstatne menej financií a zároveň budú samosprávy 
nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani 
podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model financovania, 
naviazaný na jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je ko-
rektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyššie územné cel-
ky.    
     Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich pre-
sunie na občanov miest a obcí. Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že 
samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich obyvatelia z daní, ktoré zapla-
tili.  
     Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia 
miest a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu 
a informuje občanov, že zásadne nesúhlasí s fiškálnym experimentom na 
úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krí-
zy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv 
môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať základné 
funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyva-
teľom.                  Jozef Dvonč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

List predsedu ZMOS-u 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
        Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blat-
nici na svojom 5. plánovanom zasadnutí dňa 
14. septembra 2011 prerokovalo hospodárenie 
obce za I. polrok 2011 a schválilo ho bez vý-
hrad. 
     Poslanci schválili v súvislosti s rozvojom 
turizmu založenie „Miestnej akčnej skupiny“ 
pod názvom „OZ Mikroregión Pod Marhá-
tom a účasť obce v združení. 
     V bode rôzne vzalo OZ na vedomie: 
1. prihlášku do druhého realizačného projek-
tu Programu revitalizácie krajiny a integro-
vaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, 
2. výsledok preskúmania postupu KSÚ 
v Nitre, 
3. žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku 
obce Jánovi Ceperkovi, 

OZ schválilo: 
 
1. rozpočtové opatrenia pre školu, 
2. a) priamy predaj pekárne za cenu 27 800,-€ 
stanovenú znaleckým posudkom Jánovi Ceperko-
vi 
b) predaj časti pozemkov Jozefovi Štefanákovi a 
manž. Jane rod. Vatrtovej z Nitrianskej Blatnice, 
ktorí si usporadúvajú oplotený pozemok, 
3. vyhlásenie Ponuky na prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce - budova hasičskej 
zbrojnice, formou priameho nájmu, 
4. žiadosť o schválenie prechodu do finančného 
pásma - jedálne pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica. 
 
 

RNDr. Eduard Kollár 

Zberový kalendár
Vážení občania, 
dovoľujeme si Vás týmto informovať o pripravovanej 
zmene v systéme zberu separovaných zložiek – papiera 
a plastov. 
Od 1. 1. 2012 nastane zmena, samostatne sa bude zbie-
rať papier a samostatne všetky druhy plastov, a to na-
sledovne: 
Zber papiera: 
Na zber papiera bude slúžiť 240 l nádoba, ktorá doteraz 
slúžila na zber ,,papiera + ostatných plastov“. Na verej-
ných priestranstvách budú k dispozícii ako doteraz 1100 
l kontajnery modrej farby. Aj naďalej budeme pre ZŠ 
s MŠ organizovať ,,Školský zber papiera“. 
Do nádob a kontajnerov sa v rámci zberu papiera budú 
zbierať: neznečistené a suché noviny, časopisy, brožú-
ry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zo-
znamy, lepenky, vlnité lepenky a pod. 
 

Frekvencia vývozu sa nezmení, bude 1 x za 6 týždňov. 
Zber všetkých plastov: 
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120 l vrece, ktoré 
doteraz slúžilo len na zber PET fliaš. Na verejných 
priestranstvách budú k dispozícii ako doteraz 1100 l 
kontajnery žltej farby. Do vriec a kontajnerov sa 
v rámci zberu plastov budú zberať: stlačené PET fľaše 
(môžu byť aj so zátkou a etiketou), sáčky, fólie, igelit-
ky, plastové nádoby od kozmetiky a pod. 
Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií.  
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov. 
 
Pre informáciu občanov pripravíme na obdobie 6 me-
siacov vopred Vývozné kalendáre s vyznačením termí-
nov zberu jednotlivých druhov odpadov. Zber skla 
a zmesového komunálneho odpadu ostáva nezmenený. 

Gabriela Summerová

Dymákov breh  
     Nie každý, najmä tí neskôr narodení občania 
našej obce, vie, ako vznikli názvy častí obce (Malá 
strana, Funduše, Príložky atď.), hoci ich takmer 
denne používajú. Takým názvom je aj Dymákov 
breh. 
     Dymákov breh je časť našej obce, ktorá sa na-
chádza na hlavnom cestnom ťahu Piešťany - To-
poľčany. Začína od potoka za kultúrnym domom 
a končí smerom na Vozokany pri Čiglovom kríži. 
     Od môjho starého otca, ktorý pracoval u baróna 
Kurta Leonhardiho ako „pedinter“ a neskôr ako 
„vrchný parádny kočiš“, som sa dozvedel, že pán 
Dymák bol na tomto leonhardiovskom veľkostatku 
hlavný hospodár. Po roku 1900, keď sa robila re-
konštrukcia tejto cesty, bolo dohodnuté, že veľko-
statok tiež prispeje finančne na úpravu cesty. Vy-
jednávaním poveril barón Dymáka, aby dohodol 
výšku príspevku na cestu. Dymák sa snažil 
v prospech baróna vyrokovať so staviteľmi cesty 

pokiaľ možno najnižší finančný príspevok, ale sta-
vebná firma a zástupcovia štátu požadovali viac. 
Dymák v tom čase býval v dome (Babulicov dom), 
ktorý bol pri cestnom ťahu. Naťahovačky o výšku 
príspevku došli ku kompromisu. Dymák súhlasil 
s požadovanou finančnou čiastkou pod jednou 
podmienkou: celý úsek cesty od potoka po Čiglov 
kríž bude mať jeho meno – Dymákov breh. 
     Toľko z ústneho podania. A tak ešte aj dnes 
používame tento názov Dymákov breh, hoci od tej-
to udalosti ubehlo celé storočie. Treba ešte dodať, 
že celá cesta a breh bol strmší. Postupné úpravy 
jeho strmosť eliminovali. Ako deti sme sa tu sánko-
vali (premávka áut bola malá), čo je už v dnešnej 
dobe nemysliteľné. Pán Dymák zomrel v roku 1915 
a jeho pomník je na našom cintoríne na pravej 
strane za hlavným krížom. 

Pavol Stanček st
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Farská púť  do Ríma 
    Rím – hlavné mesto Talianska. 
Leží v strednej časti Apeninské-
ho polostrova na rieke Tiber, 
vzdialené od našej obce 1 300 ki-
lometrov. Podľa povesti Rím za-
ložili v roku 753 pred Kristom 
kráľ Romulus s bratom 
Remom, ktorých údajne vy-
chovala vlčica, na siedmich 
pahorkoch na ľavom brehu rie-
ky Tiber. „Večné mesto“, 
v srdci ktorého sa nachádza 
Vatikán, sídlo pápeža 
a Katolíckej cirkvi, sa stalo cie-
ľom našej farskej púte, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 19. – 25. 
septembra 2011.  
    Púť sme začali v pondelok 
večer slávením sv. omše obe-
tovanej za všetkých pútnikov 
a za Božiu ochranu a prí-
tomnosť počas celej púte. Po 
sv. omši sme nastúpili do auto-
busu a vydali sme sa putovať. 
V utorok dopoludnia sme dora-
zili do prekrásneho mestečka 
Assisi, kde sme si prezreli 
miesta, na ktorých žili sv. 
František a sv. Klára. Navštívi-
li sme baziliky, v ktorých sú 
pochovaní a pomodlili sme sa 
pri ich hroboch. Pred odcho-
dom z Assisi sme ešte zavítali 
do Baziliky Santa Maria degli 
Angeli, v ktorej sa nachádza kos-
tol „Porciunkula“. Je to kostol, 
ktorý sv. František opravil 
a neskôr pri ňom aj zomrel. Po 
prehliadke Assisi sme vyrazili už 
rovno do Ríma, kde sme dorazili 
v utorok podvečer a poďakovali 
sa za šťastný príchod slávením 
sv. omše.  
    Naše putovanie po samotnom 
Ríme sme začali v stredu ráno. 
Po prekonaní rannej dopravnej 
špičky a fascinovaní spôsobom, 
akým v Ríme jazdia autá, sme sa 
dostali k Bazilike sv. Petra 
v okovách. Už samotný názov 
nám napovedá, že sa vo vnútri 
nachádzajú okovy, v ktorý bol 
sv. Peter väznení v Ríme. Okrem 
nich sme mohli obdivovať aj 
známu sochu Mojžiša s rohami. 
Potom sme sa popri Koloseu pre-
sunuli k Bazilike sv. Klementa. 
Táto bazilika je nám Slovákom 
zvlášť blízka, lebo v nej sa na-
chádza hrob sv. Cyrila, pri kto-

rom, sme sa modlili za náš národ. 
Našou nasledujúcou zastávkou 
boli Sväté schody, po ktorých 
Kristus vystupoval k Pilátovi. Je 
ich dvadsaťosem a môže sa po 

nich vystupovať iba po kolenách. 
Preto chcem vyjadriť obdiv a úc-

tu hlavne starším účastníkom pú-
te za to, s akou obetavosťou vyšli 
po schodoch až hore. Po absol-
vovaní Svätých schodov sme 
zamierili k Bazilike sv. Kríža, 

v ktorej sa nachádzajú 
pozostatky z kríža, na 
ktorom zomrel Ježiš Kristus 
a verná kópia Turínskeho 
plátna. Nasledovala pres-
távka určená na obed 
a kávu a po nej sme si 
prezreli Lateránsku bazi-
liku, matku všetkých 
chrámov na svete 
a poslednou zastávkou bola 
Bazilika Santa Maria 
Maggiore. Naše kroky 
ďalej smerovali do 
Slovenského pápežského 
kolégia sv. Cyrila 
a Metoda, ktoré sa stáva 
domovom pre slovenských 
kňazov počas ich štúdií 
v Ríme. Pán vicerektor nás 
oboznámil s históriou 
kolégia a jeho súčasným 
významom pre Slovákov 
a po jeho výklade sme 
slávili sv. omšu v miestnej 
kaplnke. Chceme sa 
poďakovať za príjemné 
chvíle strávené v Sloven-
skom pápežskom kolégiu, 

v ktorom sme zakončili náš prog-
ram určený na stredu. 

Sv. schody 

Pútnici v Slovenskom pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 
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Farská púť do Ríma - dokončenie zo str. 3 
    Vo štvrtok bola hlavným bo-
dom programu Bazilika sv. Petra 
vo Vatikáne. Náš pobyt vo Vati-
káne sme začali sv. omšou, ktorú 
sme slávili v kryptách pápežov, 
priamo pri hrobe prvého z nich, 
sv. apoštola Petra. Bola to neza-
slúžená milosť, za ktorú sme 
vďační. Po sv. omši sme vystúpi-
li na kupolu baziliky. Niektorí sa 
vyviezli aspoň do polovice výťa-
hom, ale aj tak ich čakalo ešte 
320 schodov. Tí, ktorí nepoužili 
výťah museli zdolať 551 scho-
dov. Ale nádherný pohľad na 
mesto Rím, ktorý sa nám nasky-
tol z výšky 138 metrov, bol viac 
ako dostatočnou odmenou za 
namáhavý výstup. Nanešťastie 
strach z výšok zabránil niekto  
rým pokochať sa týmto pohľa-
dom. Keď sme zišli z kupoly do-
le, prezreli sme si samotnú bazi-
liku, bočný oltár, kde je uložené 
telo blahoslaveného pápeža Jána 
Pavla II., a hrobky pápežov, kto-
ré sa nachádzajú pod bazilikou. 

Samozrejme nesmeli chýbať ná-
kupy pamiatok, ktoré nám budú 
pripomínať požehnaný čas strá-
vený vo Vatikáne. Po Bazilike 
sv. Petra sme vyrazili k bazilike, 
v ktorej je pochovaný druhý veľ-
ký apoštol – sv. Pavol. Bazilika 
sv. Pavla za hradbami nás priví-
tala svojou majestátnosťou 
z vonka a tajomným prítmím 
vo vnútri. Samozrejme centrom 
baziliky je hrob Apoštola náro-
dov, pri ktorom sme mali mož-
nosť sa pomodliť. Popoludní sme 
už boli zdravo unavení a preto 
sme sa tešili na ďalší bod prog-

ramu – osviežujúce kúpanie 
v mori. 
     V piatok nás čakalo centrum 

Ríma so svojimi 
pamiatkami. Dopoludnia 
sme si prezreli Pamätník 
Viktora Emanuela, Rím-
ske fórum a Koloseum. 

Po obede, káve a zmrzline sme 
pokračovali v smere Piazza Na-
vona, Pantheon, Fontana di Tre-
vi, Španielske námestie a našu 
cestu po Ríme sme ukončili na 
Piazza del popolo.  
    V sobotu ráno sme sa rozlúčili 
s Večným mestom a vyrazili sme 
na cestu domov. Spravili sme si 
ešte jednu zastávku v prekrásnej 
Florencii, ktorá nás očarila nád-
hernými chrámami vo svojom 
centre. No a po absolvovaní 
3 000 kilometrovej púte sme sa 
s Božou pomocou v nedeľu skoro 

ráno vrátili na naše milované 
Slovensko. 
    Chcem sa poďakovať všetkým 
pútnikom za vytvorenie príjem-
nej atmosféry a pekného spolo-
čenstva, ďakujem pánovi kanoni-
kovi Pavlovi Brzému, ktorý nám 
robil nenahraditeľného sprievod-

cu a pánom šoférom za bezpečnú 
jazdu. No a samo- zrejme na pr-
vom mieste som vďačný nášmu 
Nebeskému Otcovi, že nám do-
prial tento milostivý čas púte, 
krásne počasie, potrebné zdravie. 
Verím, že táto púť bola požehna-
ným časom pre každého jedného 
z nás, ktorí sme ju absolvovali 
a jej ovocie budeme ešte len po-
stupne objavovať v súkromnom 
živote ako aj v živote celej našej 
farnosti, za ktorú som sa neustále 
modlil neustále modlil. 

ThLic. Peter Štálnik 

Bazilika sv. Pavla za hradbami 

Pieta v Bazilike sv Petra Rímske fórum 
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Júl – August 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Jarmila Šimovičová 

 
60 rokov 

Miroslav Bohuš 
Florián Franek 
Anna Habajová 

Vladimír Stanček 
 

70 rokov 
Ján Kupec 

 
80 rokov 

Helena Jančovičová 
Karol Hlohovský  - máj 

Mária Kolková - máj 
Jozef Miho - máj 

 
81 rokov 

Helena Adamovičová 
Aurélia Dorocáková 

 
82 rokov  

 Mária Holcbarová 
Brigita Machová 

 
87 rokov 

Amália Polúchová 
 

89 rokov 
Anna Kubáňová 

 
Vitajte medzi nami 

Lea Hudečková 
Peter Borcha 
Filip Slezák 

Sára Hubinská 
 

Manželstvo uzatvorili 
Jana Múčková a Michal Pavelka 

 
Opustili nás 

Anna Farkašová – 84 rokov  
bývalá občianka obce 

Marián Hlavačka – 59 rokov 
Valéria Dedinská – 67 rokov 

 

 

Spracovala: Gabriela Summerová  

Blahoželáme  
     Dňa 31.7.2011 sa okrúhleho vý-
ročia 60.rokov dožil Vladimír Stan-
ček, jeden z najlepších futbalistov, 
aký kedy v Nitrianskej Blatnici pôso-
bili. S futbalom medzi dospelými za-
čal už ako 16 ročný. Aj keď bol z nás 
najmladší, od samého začiatku patril 
k najlepším hráčom mužstva, vynikal 
hlavne rýchlosťou a vedel dávať gó-
ly. Smelo sa dá povedať, že v tej do-
be patril medzi najlepších hráčov 
v okrese Topoľčany. Jeho talent si všimli v Topoľčanoch a určitú 
dobu trénoval v ligovom doraste.“ Vďaka“ špatnej konštalácii, ale 
nakoniec z účinkovania v tomto mužstve zišlo, nebola ochota zo 
strany funkcionárov Nitr. Blatnice uvoľniť ho. Po ukončení vojen-
skej služby mal možnosť skúšky v Interi Bratislava. Z rôznych dô-
vodov nakoniec z toho všetkého zišlo a tak celú futbalovú kariéru 
strávil v Nitr. Blatnici. K futbalu patria aj zranenia a nevyhol sa im 
ani on. Hneď pri jednom z prvých štartov za mužstvo dospelých 
utrpel otras mozgu, v krátkej dobe na to zlomeninu nosa, neskôr ho 
postretlo časté zranenie futbalistov-meniskus. Po ukončení hráč-
skej kariéry pokračoval ďalej ako tréner a až donedávna ako funk-
cionár OFK Nitrianska Blatnica. V jeho šľapajach pokračujú aj 
jeho traja synovia, najďalej z nich to dotiahol Martin, ktorý má 
v drese Nitry na konte viac ligových štartov. 
      V závere chcem jubilantovi v mene jeho spoluhráčov a všetkých 
priaznivcov futbalu v Nitrianskej Blatnici do ďalšieho života po-
priať veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v rodine a úspechov 
v práci. 

Ing. Rudolf Jančovič 
Aj to sa stáva!  

     Len čo sa dostalo minulé číslo 
Blatnických novín do domácnos-
tí, zazvonil telefón. Z neho sa 
ozvalo: „To ste ma ako občana 
Nitrianskej Blatnice vyradili zo 
zväzku občanov obce?“ Na otáz-
ku, prečo taká otázka, sme sa 
dozvedeli, že v rubrike jubilantov 
sa neobjavilo meno volajúceho, 
hoci sa v máji dožil úctyhodných 
80 rokov. 
     Priznávame sa, že táto nemilá 
chyba sa stala. Aj volajúci určite 
vie, že v tom nebola žiadna zlo-
myseľnosť, ale celkom obyčajné 
zlyhanie evidencie jubilantov. 

A tak sa musíme skutočne s pokorou ospravedlniť. Komu? Nášmu 
spoluobčanovi pánovi Karolovi Hlohovskému. Tento čerstvý 
osemdesiatnik patril medzi najlepších futbalistov a jeho góly 
z krídelného postu boli lahodou pre oči futbalových fanúšikov. Ve-
rejne bol činný viac rokov v Dobrovoľnom hasičskom zbore a ešte 
aj dnes je aktívny v organizácii záhradkárov. Nie náhodou mu bola 
v roku 2010 udelená Cena starostu obce pri príležitosti 825. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia futbalu v obci. Eš-
te raz sa pánovi Hlohovskému ospravedlňujeme a želáme mu do 
ďalších rokov veľa zdravia a rodinnej pohody.      Redakčná rada
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Spomíname 
     31.7.2011 sme si pripomenuli 100 výročie na-
rodenia Mons. Františka Šimeka. Sv. omša sa 
konala v Dedinke okres Nov Zámky, ktorej sa 
zúčastnili i veriaci z našej farnosti. 
     Mons. František Šimek sa narodil 31.7.1911 
v Kuklove. 
     Pôsobil ako kaplán v Bzovíku, Smoleniciach, 
Banskej Štiavnici, Piešťanoch, Trnave, ako kňaz 
v Nitrianskej Blatnici, Kútoch, Bzovíku, Rohožní-
ku,Báhoni a Dedinke. 
V našej farnosti pôsobil ako kňaz v rokoch 1951 
– 1956. Známky jeho krátkeho pôsobenia 
v našej farnosti nesú životy našich farníkov i inte-
riér farského kostola. 
     Zomrel 24.6.1998 v Dedinke, kde je i pocho-
vaný. 

LV 

 
Rozlúčili sme sa s najstaršou občiankou  

Máriou Frnčíkovou  
 
(1913- 2011) 
Na sviatok Povýšenia sv. 
Kríža zomrela naša najstaršia 
občianka pani M. Frnčiková. 
Pochádzala z Banky a s man-
želom vychovali 6 detí. Celý 
život pracovala v poľno-

hospodárstve. 
Na 90- tke sa detí, vnukov a pravnukov s rodinami 
zišlo 70.  
V našich spomienkach zostane ako milá, ochotná 
a veľmi priateľská susedka a spoluobčianka. 
Česť jej pamiatke! 
Teraz sa najstaršou občiankou Nitrianskej Blatnice 
stala jej rovesníčka p. Emília Kúdelová. 

EK 

 
 
 
 
 

 
September – Október 

 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Eva Bielená 

Mária Dominová 
 

60 rokov 
Helena Antalová 

Michal Mago 
Helena Ondrejková 
Ľubomíra Sochová 

Dušan Toman 
 

70 rokov 
Marta Bačkádyová 

Ivan Kováč 
Veronika Tomanová 

 
80 rokov 

Milan Chromý 
 

81 rokov 
Mária Bačkádyová 

Anton Krumpár 
člen redakčnej rady 

82 rokov  
 Paulína Fialová 

Ján Miartan 
86 rokov 

Magdaléna Šišková 
Pavol Stanček 
87 rokov  

 Justína Mráziková 
88 rokov  

 Zlatica Tomanová 
89 rokov 

Vojtech Daňo 
98 rokov 

Emília Kúdelová 
 

Manželstvo uzatvorili 
Dr. Phil., PhDr.Milada Schrödel a Mgr. Michal Toman 

Zuzana Funtová a Jozef Vašina 
Zuzana Škrovánková a Ing. Andrej Chromý 

 
Opustili nás 

Anna Hudecová rod. Belková – 54 rokov  
bývalá občianka obce 

Mária Frnčíková – 98 rokov 
 
 

Spracovala Gabriela Summerová 
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Kurz Manželské večery 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 
 

    Foneticky tak znie názov kríža, ktorý 
sa nachádza pri štátnej ceste smerom do 
Vozokan na najvyššom úseku tejto cesty. 
Starším občanom je toto miesto známe. 
Kedysi, keď 
nebola takmer 
žiadna pre-
mávka autami, 
sme sa na sán-
kach spúšťali 
„od Čiglovho 
kríža“ až na 
koniec dediny. 
dnešnej mladej 
generácii tento 
názov už nič 
nehovorí, lebo 
kríž je po 
úprave štátnej 
cesty skrytý 
v zeleni stro-
mov a kríkov. 
Kedysi bol pri 
ceste a tu sme 
čakávali pútni-
kov z Topoľ-
čian, lebo prie-
stor okolo kríža 
bol trávnatý 
a voľný. 
     Poprosil som 
svojho vnuka 
Vladka Stanče-
ka, aby urobil 
fotografiu tohto 
pamätného 
miesta. Bol som 
prekvapený, 
keď na fotografii vidieť túto pamiatku 
v celej svojej monumentálnej kráse. Aj 
nápis na ňom sa dá prečítať: ANDRAS 
CSIIGEAL A  EVA BACSKADY 
MANŽELKA TENTO KRIŽ 
POSTAVITI DALI ROKU 1811. 
     Nuž, milí spoluobčania, nezaslúžil by 
si tento krásny pamätník posunúť ho 
bližšie k ceste a urobiť mu priestor, aby 
sa mohli potešiť oči každého, kto pôjde 
okolo?              Pavol Stanček st. 
Pozn. Už pred napísaním tohto článku 
bolo na podnet starostu obce spoločným 
rokovaním Obecného úradu v Nitr. 
Blatnici, Farského úradu v Nitr. Blatni-
ci, PD Nitr. Blatnica a Pamiatkového 
úradu v Nitre, pracovisko Topoľčany 
rozhodnuté, že Čiglov kríž sa v rámci 
realizácie projektu „Revitalizácia cen-
trálnej zóny obce Nitrianska Blatnica“ 
zamení za železný kríž pred administra-
tívnou budovou PD. 

(MT) 

Je náhodou mať šťastné manželstvo? Vôbec nie!. Každý môže mať 
zdravé manželstvo plné lásky. Už viac ako dvadsať rokov kurz Man-
želské večery pomáha mnohým párom po celom svete budovať silné 
manželstvá. Aj vy si môžte prehĺbiť svoj vzťah. Môžte zmeniť rutinu 
na oživenie vášho vzťahu v manželstve. Môžte investovať do vášho 
vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie.  
Čo je podstatou kurzu? Kurz Manželské večery tvorí osem 
stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom po-
silniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú 
príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými 
otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, 
pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vy-
tvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer dostanete príleži-
tosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Bu-
dete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová 
diskusia nie je súčasťou kurzu, každý pár sedí za svojim stolom, čím 
je maximálne rešpektované súkromie páru. Manželské večery sa dnes 
konajú vo viac ako 28 štátoch sveta. Kurz vytvorili Nicky a Sila Lee-
ovi v roku 1996, ktorí žijú v manželstve viac ako 30 rokov a majú 
štyri deti. 
Komu je kurz určený?Kurz je určený všetkým manželským párom, 
ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. 
Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky 
alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám 
pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej stra-
ne, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zruč-
nosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Kurz je teda určený pre 
manželské páry, ktoré sa rozhodli nie svoje manželstvo nejako prežiť, 
ale svoje manželstvo naplno žiť. I keď je kurz založený na kresťan-
ských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz 
vysoko ocenili i mnohé páry z nekresťanského prostredia.  
Ako kurz prebieha?  Každý večer začína príjemnou večerou, ktorá 
ponúka príležitosť stráviť čas spolu ako pár. Po večeri nasleduje 
prednáška manželov Nickyho a Sily cez videoprojekciu. Súčasťou 
prednášky sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Je vytvorené také 
prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší po-
čuť. V pozadí hrá hudba a zdieľanie sa medzi jednotlivými pármi je 
vylúčené.  Na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, 
ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cviče-
nia nikto nekontroluje, ani nehodnotí, ich pravidelné urobenie bude 
však pre vaše dobro.  
Témy jednotlivých večerov sú: 1)Budovanie pevných základov; 
2)Umenie komunikovať; 3)Riešenie konfliktov; 4)Sila odpustenia; 
5)Rodičia a svokrovci; 6)Dobrý sex; 7)Láska v akcii; 8)Slávnostná 
večera.  
Koľko kurz stojí?  Po absolvovaní každého večera je 
k dispozícii možnosť finančne prispieť na organizovanie kurzu. Pe-
niaze sa použijú na pokrytie nákladov na večeru a materiály pre 
účastníkov kurzu. Výška príspevku je dobrovoľná. 
Každé stretnutie sa bude konať vždy v nedeľu večer  so začiatkom 
o 17.00 hod a bude trvať do 19.30 hod. Kurz sa bude konať 
v priestoroch farského úradu Nitrianska Blatnica. Nevyhnutnou pod-
mienkou je, aby sa manželia zúčastňovali jednotlivých večerov bez 
svojich detí. Kto má záujem, nech sa prihlási na farskom úrade do 
stredy 10. novembra 2011, aby sme mohli v nasledujúcu nedeľu hneď 
s kurzom začať. 
Verím, že Vás táto možnosť ako si upevniť manželstvo osloví 
a budeme sa spoločne stretávať na kurze Manželské večery. Teším sa 
na Vašu účasť.  
Peter Štálnik, správca farnosti (0908 429 211; peterstal-
nik@gmail.com)

Č ig lov  kríž  
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Remeslá a živnosti  po roku 1918 
Naša obec bola v minulosti známa 
tým, že hádam v každej druhej ro-
dine bol najmenej jeden člen do-
mácnosti remeselník. Boli to naj-
mä stavbárske profesie, ktoré do-
slova rozkvitali a šírili dobré me-
no Blatnici, kedysi s pôvodným 
názvom Šarfia. Sčasti sa o tom 
hovorí aj v nedávno vydanej mo-
nografii, ale dovolím si rozšíriť 
poznanie o tom, čím sa živili naši 
spolurodáci, pretože tu boli nielen 
remeselníci, ale aj rôzni živnostní-
ci. S týmto nesporne súvisí aj ži-
votná úroveň, rozvoj vzdelanosti 
detí, sociálne zabezpečenie 
a celková kultúra života obce. 
Murárska živnosť: Anton Stan-
ček, Vojtech Kubík, Štefan Novo-
tný, Ladislav Vašina, Teodor 
Krumpár, Rudolf Krumpár, Voj-
tech Stanček, Ján Pagačovič, Ján 
Čierny, Jozef Čierny, Eduard Fun-
ta, Michal Zdenek. 
Tesárska živnosť: Štefa Funta, 
Štefan Hradecký, Alojz Krumpár, 
Ján Belka st., Jozef Švorc, Ján 
Kúdela, Štefan Vašina, Emil Va-
šina, Ján Belka ml., Ján Krumpár 
st. 
Pokrývači (škridličiari): Jozef 
Michalík, Jozef a Viktor Jánoško-

ví, Jozef Chromý, Michal Micha-
lík. 
Treba poznamenať, že všetci títo 
živnostníci (majstri) zamestnávali 
vyučených tzv. tovarišov a mali aj 
mladých chlapcov ako učňov. Mu-
rárski a tesárski majstri museli ab-
solvovať odborné skúšky, aby im 
bolo udelené živnostenské opráv-
nenie. Aj učni dostávali výučný 
list až po preukázaní odborných 
znalostí. 
Je až na počudovanie, že v našej 
obci bolo prekvapujúco veľa ob-
chodných živností. 
Obchod s rôznym tovarom mali: 
Anton Belka, Alojz Seleš, Pavol 
Weitheimer, rodina Steinerová, 
Vendelín Stískal, Samuel Laufer. 
Pohostinstvo (hostinec): Berta 
Kubíčková, Gábor Schönfeld, Mi-
chal Toman st., Vendelín Stískal. 
Mäsiarstvo a údenárstvo: Jakub 
Trautenberger, Ján Walner, Anton 
Trautenberger, Jozef Rybanský. 
Nechýbali ani ostatné živnosti 
(remeslá), ktoré slúžili občanom. 
Krajčíri a krajčírky: Ferdinand 
Jánoška, Štefan Jančovič, Hedviga 
Babicová, Mária Summerová, 
Margita Minarovičová. 
Sedlári: Pavol Bačkády, Rudolf 
Kúdela 

Stolári: Jozef Sladký, Ján Micha-
lík 
Kolári: Alojz Frnčík, Rudolf Gaj-
došík 
Kováči: Ján Babulic, Jozef Manas 
Pekár: Ján Gavura 
Záhradník: Ján Chromý 
Obuvníci: Tomáš Chromý, Karol 
Summer, Rudolf Malek, Anton 
Burg, František Pista 
Je zaujímavé, že v obci sa uživili 
aj mláťačkári so svojimi mláťač- 
kami: Rudolf a Jozef Martonoví, 
Jozef Schedling, Rudolf Muth, F. 
a M. Rockoví, J. a E. Manas. 
Patrí sa zmieniť o podnikavosti 
a schopnostiach niektorých blat-
nických živnostníkov. Tak napr. 
bratia Štefan  a Jozef Hradeckí 
zriadili gátrovú pílu, Štefan Funta 
zriadil v Radošine drevosklad, te-
sárski majstri A. Krumpár, bratia 
Vašinovci a Štefan Hradecký zís-
kali štátnu zákazku na výstavbu 
tabakových sušiarní a takto by sa 
dalo hovoriť o šírení dobrého me-
na Blatnice aj o ďalších občanoch. 
Súčasníkom vekovo mladším ne-
hovoria viaceré mená nič, ale pre 
históriu som považoval za užitoč-
né doplniť tieto skutočnosti ako 
obraz pestrosti života v našej obci. 

Pavol Stanček st.
Reštaurátorské práce na Jurkovi pokračujú

   Koncom júla znova nastal pracovný ruch okolo 
Rotundy sv. Juraja - lešenie okolo kostolíka pútalo 
pozornosť návštevníkov našich lesov, turistov 
i hubá- rov. 
   Reštaurátorský tím pod vedením akad. maliara J. 

Doricu v tomto roku začal výskumom fasády rotun-
dy, ktorého cieľom je overenie, resp. zmapovanie 
jej stavebných fáz, rekonštrukcií a prístavieb od 
najstarších čias po súčasnosť. Samotné reštauro-
vanie fasády by sa malo realizovať v nasledujúcom 

roku. Zároveň s výskumom pokra-
čuje už druhá etapa obnovy vnú-
torných priestorov kostolíka.  
   Dňa 10. augusta 2011 sa na 
podnet p. Doricu uskutočnilo stret-
nutie odborníkov, starostu obce, 
správcu farnosti a zástupcov OZ 
Rotunda Jurko. Doterajší priebeh 
a ďalší plánovaný postup reštaurá-
torských prác hodnotila generálna 
riaditeľka Pamiatkového úradu SR  
PhDr. K. Kosová, členka odborno-
metodickej komisie PÚ SR Mgr. E. 
Ševčíková, riaditeľka Krajského 
pamiatkového úradu Nitra Ing. A. 
Valeková a ďalší. 
O pár dní neskôr zavítal na pozva-
nie nášho pána starostu k rotunde 
aj minister kultúry SR D. Krajcer, 
ktorý si sem neplánovane „odsko-
čil“ po pracovnom stretnutí na ar-
cheologickom nálezisku Bojná -
Valy.         DŠ 
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Blatnické návraty
 
To všetko bolo, je a bude aj bez nás: 
Modré nebo, oblaky i dážď, 
Slnko a oblúk dúhy 
I Foglarov biely mesiac, čo stúpa  
nad obzorom 
A odratúva naše letokruhy. 
To všetko bude, je a bolo. 
 
Len nám až príliš dlho trvá, 
kým objavíme múdrosť stromov, 
Pokoru tráv a hrdý majestát vrchov. 
Príliš lacno strácame mince dní, 
kým pochopíme, že všetko čo sme hľadali,  
Je vlastne návrat domov. 
 
A tak sa vraciame tam, kde naše detstvo boso-
nohé 
snívalo o diaľkach za obzorom, 
zvedavo nakúkalo za dvere, 
aby sme až príliš neskoro (a predsa) 
objavili všetko v spomienke na chlieb 
v rukách dobrej matere. 
 
A tak sa teda vraciame pod hrebene striech 
driemajúcich medzi konármi starých jabloní, 
ku ktorým vyšliapali chodníky naši otcovia 
a dedovia. 
Vraciame sa tam, kde je náš spásonosný breh 
plavcov unavených poblázneným svetom, 
Aby sme potom z Visiacej skaly pozerali na 
svoju rodnú 
A závideli vtákom, ktorí svojím letom 
obsiahnu z výšky tento náš malý svet 
učupený v dlani zeme 
ako len pre nás kvitnúci 
a len pre nás voňajúci kvet. 
_ _ _ 
 
A tak sa pravidelne vraciaš  
neopojený leskom miest a ich cukrovou vatou, 
a predsa bohatý a opojený, 
lebo si opäť videl len pre teba parkujúci 
a teba čakajúci 
Veľký voz nad Marhátom. 

Marec 1988 
 

     Túto báseň som napísal svojmu priateľovi 
Eduardovi Kolníkovi v čase, keď ho už hlodala 
zákerná choroba. Mladšej generácii jeho meno 
už veľa nehovorí. V našej obci ešte žijú jeho 
dvaja bratia. Ale žijú tu aj jeho žiaci, lebo bol 
v rokoch 1956 - 1964 učiteľom na tunajšej škole. 
O jeho schopnostiach a talente svedčí, že sa 
úspešne zúčastnil konkurzu na miesto redaktora 
Učiteľských novín v Bratislave a neskôr sa stal 
ich šéfredaktorom. 
     S jeho menom je spojené i založenie skautin-
gu v našej obci, o čom vydáva svedectvo skaut-
ská ľalia umiestnená na Visiacej skale, kde rád 
s priateľmi sedával a pozeral dolu na svoju rod-
nú. Dnes je toto miesto akýmsi pútnickým mies-
tom Skautov z oblasti Piešťan, Topoľčian, Báno-
viec nad Bebravou a Partizánskeho. 
Dokonca tu viacerí „nováčikovia“ skladajú 
i skautský sľub, čo je poctou pamiatke Eduarda 
Kolníka. 
     A ešte malá poznámka. Túto báseň som si 
dovolil uverejniť v Blatnických novinách pri príle-
žitosti smutného jubilea - 20. výročia úmrtia tohto 
nášho významného rodáka, ktorý zákernej cho-
robe podľahol v septembri 1991 a je pochovaný 
na našom cintoríne. Česť jeho pamiatke! 

Anton Krumpár 
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Vychádzka na Visiacu skalu
     Dňa 11.septembra 2011 sa pri 
príležitosti 20. výročia obno- 
venia skautingu a dvadsať rokov  
od úmrtia významného 
blatnického rodáka Eduarda 
Kolníka uskutočnila vychádzka 
na Visiacu skalu. Tam mu jeho 
priatelia umiestnili pamätnú 
skautskú ľaliu, ktorá sa stala 
miestom skautských sľubov 
a vychádzok. Okrem nás 
Blatničanov  bola prítomná 
i piešťanská zborová vodkyňa, 
sestra N. Oravcová (nositeľka 
Radu strieborného trojlístka -
najvyššieho skautského vyzna- 
menania pre ženy) s manželom. 
     Skauting po roku 1947 a 
osobnosť Eduarda Kolníka sme 
si pripomenuli listom jeho pria-
teľa Antona Krumpára, ktorý pri 
tejto príležitosti napísal. „Edo 
Kolník prekypoval nadšením pre 
romantiku a toto nadšenie preniesol aj napriek svojmu mladému veku- mal pri začiatkoch skautingu v našej obci 
iba 15 rokov- do sŕdc chlapcov sústredených do jeho okruhu.“ Pripomenul i mená Anton Naic, Vlado Chromý, Jo-
zef Šomodi, Rudolf Bolla, Jozef Marton, Emil Slošárik, František Kolník a ďalší.  
     Eduard Kolník sa po skončení štúdií stal učiteľom a pôsobil i na základnej škole v Nitrianskej Blatnici.  
Rozvíjal kultúru v obci, v r. 1968 sa stal šéfredaktorom Učiteľských novín, spolu s M. Markovičom presvedčili S. 
Štepku aby sa s RND presťahovalo do Bratislavy, písal poviedky zo svojej mladosti, ale predovšetkým svoju rodnú 
obec miloval. 
     Z Visiacej skaly sme sa presunuli na Slopy, kde sme pekné popoludnie zavŕšili malou „opekačkou“. EK

Letné tábory- ZMM a skauti 
V lete si naši mladí mohli vybrať z ponuky Združenia ma-
riánskej mládeže, skautskej organizácie, či komerčných 
táborov. 
     ZMM malo tradične svoje tábory v Zlatovciach pri 
Trenčíne. Mohli sa zúčastniť 3 turnusov, využili termín na 
prelome júla a augusta. Tento tábor mal rekordnú účasť 
15 blatničanov, pravdaže okrem iných skupín, čo je naj-
lepším dôkazom jeho obľúbenosti. Pestrú náplň tvorili 
stretnutia, šport, vychádzky a duchovný program.  
     Stanový skautský tábor sa konal v auguste v lokalite 
Sliače za Ješkovou Vsou na tradičnom táborisku skautov 
z Topoľčianok. Je tam krásne údolie s najčistejším ov-
zduším. Spolu s Topoľčiankami sme vybudovali tábori-
sko pre B. Bystricu. Hlavnou úlohou minitábora desiatich 
účastníkov bolo, popri hrách a táborových prácach, 
ustrážiť tábor a odovzdať táborové vybavenie Bansko-
bystričanom. Teší nás, že blatnické stany už predtým 
pomohli skautom z Výčap-Opatoviec. Najväčšou odme-
nou účastníkom, bolo prekrásne počasie a krásne pro-
stredie.  

EK
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Poďakovanie za úrodu 
     „BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA MÁRNE NAŠE 
NAMÁHANIA“ – hovorí stará ľudová múdrosť, ktorej sa 
veriaci pridržiavajú dodnes. Preto sa vždy začiatkom jesene 
koná v našom farskom kostole ďakovná svätá omša spojená 
s požehnaním úrody. 
     Aj tento rok sa vďaka poľnohospodárskemu družstvu 
a ochote farníkov, ktorí prispeli plodmi zo svojich záhrad 
a šikovným ženským i detským rukám, ktoré plody 
naaranžovali, podarilo vytvoriť pekné dekorácie a sypané 
obrazy znázorňujúce tajomstvá našej viery.  
     Počas celého týždňa, od 18.9.2011 do 23.9. 2011 mohli 
domáci, ale aj návštevníci z okolia navštíviť náš plodmi 
vyzdobený farský kostol a potešiť sa pohľadom na túto krásu 
a zároveň sa poďakovať Bohu za všetko čo nám dáva. 

Zdenka Selešová, foto Pavol Škuta

Strelecký deň
     Dňa 20. augusta 2011 sa na strelnici Poľovníc-
keho združenia MIER v Nitrianskej Blatnici a na 
Pechotnej strelnici v Lipovníku uskutočnili Maj-
strovstvá PZ v brokových a guľových disciplínach 
pre rok 2011 - v streľbe na batérii a v guľovom ma-
lokalibrovom trojboji M-300. Súťaž otvoril riaditeľ 
organizačného výboru majstrovstiev, strelecký refe-
rent PZ p. J. Králik. 
     Hlavný rozhodca majstrovstiev, poľovnícky hos-
podár p. Ing. Imrich Oravec zaželal strelcom pevnú 
ruku, presnú mušku a športové šťastie. Strelci sú-
ťažili počas celého dňa za krásneho počasia na 
dvoch strelniciach, k čomu bol prispôsobený i ná-
ročný strelecký program. Víťaza v dopoludňajšej 
disciplíne - v malokalibrovom guľovom trojboji 
(streľba na terč s obrázkom srnca, diviaka a líšky) 
určil súčet čiastkových výsledkov z jednotlivých 
strelieb a stal sa ním Ladislav Kollár ml., ktorý na-
strieľal 272 bodov z 300 možných. 259 bodov na-
strieľal druhý Juraj Pista a tretí s 256 bodmi skončil 
Ing. Jozef Turčan. Veľmi atraktívnou súťažou bola 
odpoludňajšia streľba v brokovej disciplíne batéria - 
2 x 10 terčov, kde sa hodnotila strelcom lepšia po-
ložka. Víťazom a majstrom PZ sa s 10 zásahmi stal 
už po desiaty krát (majstrovstvá sa organizujú kaž-
doročne od roku 1997) Ladislav Kollár ml., druhé 
miesto obsadil po rozstreli taktiež s 10 terčmi Pavol 

Mizerák a tretí skončil Pavol Lacika, ktorý trafil   9 
terčov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 43 súťažiacich 
strelcov. 
     Diplomy a poháre najlepším súťažiacim odo-
vzdali členovia výboru PZ na vyhodnotení strelec-
kého podujatia na kolkárni v Nitrianskej Blatnici.  

Michal Toman
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

Jeseň vo futbalových súťažiach 
     Po krátkej letnej príprave 
a stabilizovaní kádra pod vede-
ním trénera D. Bartoška začal 
úvod súťaže pre naše mužstvo 
vcelku úspešne, keď sme v prvom 
kole v derby zápase s Bojnou po-
razili súpera na domácom ihrisku 
4:1. Túto výhru sa nám podarilo 
potvrdiť na horúcej pôde na Krnči 
víťazstvom 2:1. O týždeň doma 
sme už boli spokojní aj s remízou 
1:1 s dobre hrajúcimi Tovarnik-
mi. Do Práznoviec sme išli bojo-
vať o čelo tabuľky, čo sa nám 
spočiatku aj darilo, keď sme vied-

li 1:0, ale následne súper otočil 
skóre vo svoj prospech a utrpeli 
sme prvú prehru výsledkom 3:2. 
Ešte v domácom zápase 
s Prašicami sme na ňu rýchlo za-
budli, keď sme vybojovali víťaz-
stvo 4:2. Po tomto zápase nastalo 
trápenie nášho mužstva, keď 
z piatich nasledujúcich zápasov 
sme získali len 1 bod. Na tomto 
poklese úspešnosti sa podpísali 

hlavne zranenia niektorých hrá-
čov, ale tiež strata športovej for-
my a naštrbenie psychiky muž-
stva. Netreba však predčasne re-
zignovať, ale naopak myslieť po-
zitívne a pri dostatočnom trénin-
govom procese mužstva sa dobré 
výsledky určite opäť dostavia. 
     V dorasteneckom mužstve na-
stal problém tesne pred súťažou, 
keď utrpel úraz tréner I. Korchan, 
tak na požiadanie výboru OFK ho 
zastúpil P. Soblahovský za pomo-
ci hráča „A“mužstva M. Adamo-
viča. Mužstvo pod ich vedením 

dostatočne trénovalo a získalo aj 
dobré výsledky, ktoré možno by 
boli aj lepšie, keby niektorí hráči 
nemuseli hrávať za mužov, ale 
taká je priorita, že seniorské muž-
stvo je v tejto dobe odkázané na 
týchto mladíkov z dorastu. Na 
druhej strane by mali byť doras-
tenci hrdí na to, že môžu hrávať 
za mužov a malo by ich to ešte 
viac motivovať aby sa viac presa-

dili v konkurencii ostatných hrá-
čov. Po uzdravení trénera Kor-
chana prevzal naspäť mužstvo 
a prajeme mu veľa úspechov 
a zároveň ďakujeme zastupujú-
cim trénerom za vykonanú prácu 
s mužstvom. 
     Žiaci pod vedením A. Sigeta 
a P. Soblahovského nadviazalo na 
minuloročnú úspešnú sezónu vý-
bornými výsledkami aj prácou 
s mužstvom. V niektorých zápa-
soch pri absencii hráčov mužstvo 
nedosiahlo úspech, ale taký je 
šport a preto treba ďalej intenzív-

ne pracovať 
v príprave našej mlá-
deže. 
     Od novej sezóny 
prihlásil výbor OFK 
do súťaže aj naj-
mladšiu kategóriu 
žiakov a to príprav-
ku, ktorej sa chopil 
skúsený tréner Ing. 
R. Jančovič za po-
moci P. Krajčíka 
a L. Konečného. Tá-
to práca je dosť zlo-
žitá, lebo chlapcov je 
málo, preto bolo tre-
ba mužstvo doplniť 
aj o záujemkyne 
z radu dievčat, čo tá-
to kategória umož-

ňuje. Zatiaľ v tabuľke čakáme na 
prvé body, ktoré nie sú v tejto 
chvíli až tak dôležité ako zlepše-
nie herného prejavu mužstva. Po 
dlhšej trpezlivej práci sa určite 
dostavia aj dobré výsledky. Tré-
nerom aj hráčom držíme palce 
aby mužstvo výkonnostne rástlo. 
 

Pavol Stanček ml.
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