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Zamyslenie na cintoríne PRIPOMENULI SME SI MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
     
      Vždy, keď sa dostanem na náš blat-
nický cintorín, po tichom vzdaní úcty 
mojim najbližším, prechádzam pomedzi 
hroby našich nedávnych, ale i dávnych  
spoluobčanov. Niektorí ležia pod ho-
nosnými mramorovými pomníkmi, iní 
pod skromnejšími pieskovcovými a je, 
najmä v staršej časti cintorína, veľa 
celkom skromných hrobov, neraz ozna-
čených iba jednoduchým symbolom 
kresťanstva – krížom. 
     Koľko ľudských osudov, nesplne-
ných i splnených nádejí tu leží pod 
zemou! Koľko detských životov ukonči-
lo svoju životnú púť, keď sa ani nestači-
li rozhliadnuť po svete a spoznať hod-
notu života! Tu na tomto našom cinto-
ríne stávame sa všetci rovní v jednom – 
v majestáte nevyhnutnej smrti, ktorá 
čaká na každého. I na toho, kto plným 
priehrštím užíval život a aj na toho, 
komu sa ušli iba odrobinky z bohatého 
stola života. 
     Začiatok novembra je čas spomie-
nok na našich zosnulých. Ale mal by to 
byť aj čas, ktorý nám práve na tomto 
našom blatnickom cintoríne pripomenie 
našu pominuteľnosť. Preto žime tak, 
aby sme tým, ktorí raz prídu na náš 
hrob, skutočne chýbali.    T. Krahulský 
     

VIANOČNÁ 
VÝSTAVA A DIVADLO 

 
Miestny spolok Slovenského červe-
ného kríža pod záštitou obecného 
úradu pripravil na sobotu a nedeľu 
8. a 9. decembra vianočnú výstavu a 
divadelné predstavenie „Bonifác a 
zázračný anjel“. Výstava bude otvo-
rená v kultúrnom dome v sobotu od 
13.00 hod., po nej o 16.00 hod. bude 
koncert žiakov tunajšej ZUŠ 
a o 17.00 hod. bude slávnostné roz-
svietenie vianočného stromu na ná-
mestí. Divadelné predstavenie bude 
v sobotu a nedeľu vždy o 18.00 hod. 
Výstava bude otvorená aj v nedeľu 
od 11.00 hodiny. Nebude chýbať 
tombola a vianočný bufet.           V.V. 
 

      

Každoročne v mesiaci októbri, keď 
príroda naberá krásu jesene, prejavuje-
me aj my svoju pozornosť a úctu tým 
skôr narodeným. No vzájomnú pomoc a 
úctu by sme si mali prejavovať každo-
denne všetci v rodine, v práci, všade. 
     A predsa starším občanom sa patrí 
poďakovanie a úctu prejaviť zvlášť- za 
prípravu nášho dneška. 
     20. októbra 2007 sa uskutočnila v 
kultúrnom dome celoobecná oslava pri 
príležitosti "Mesiaca - úcty k starším". 
Prítomných občanov básňou pozdravila 
Mária Hlohovská, slávnostný príhovor 
predniesol starosta obce Mgr. Michal 
Toman a priliehavý kultúrny program 
pripravili deti materskej školy a žiaci 
základnej školy a základnej umeleckej 
školy. 
     V rámci týchto osláv vedenie obce 
už tradične pozýva na spoločenské 
posedenie aj jubilujúcich občanov. V 
spoločenskej miestnosti kultúrneho 
domu sa očakávalo 35 pozvaných jubi-
lantov. Z rôznych dôvodov niektorí 
neprišli. 
V našej obci žije jedenásť  50 ročných  

 
občanov, štyria 60 roční, osem 75 roč-
ných, päť 80 ročných, päť 85 ročných 
občanov. 90 rokov sa dožíva pani Ma-
tilda Krumpárová a 95 rokov sa dožíva 
pán Rudolf Minarovič. Najstarším 
občanom Nitrianskej Blatnice je pán 
Michal Chromý so svojimi 98 rokmi. 
     Starosta obce sa prihovoril aj k jubi-
lantom a po osobných gratuláciách im 
odovzdal spomienkové darčeky. Svoju 
účasť spečatili podpisom do pamätnej 
knihy obce. 
     Medzi oslávencov zavítal pán Mgr. 
Martin Pavlovič, učiteľ hudby, ktorý 
svojou harmonikou a spevom vniesol 
medzi nich tú správnu atmosféru a 
piesne nemali konca kraja. 
     S príjemným pocitom a dobrou 
náladou sa rozchádzali v neskorých 
večerných hodinách. 
     Vám, milí jubilanti, želáme veľa 
zdravia, pohody a peknú jeseň života. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie zasa 
s vami o 5 rokov. 

Mária Hlohovská 
                       Foto:Pavol Škuta 

 

Pohľad na časť účastníkov oslavy Mesiac úcty k starším 
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Rekondičné zariadenie u nás 
 
     V súlade so zákonom o službách zamestnanosti sa uchádzal náš Obecný úrad o poskyt-
nutie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na zriadenie chránenej 
dielne - rekondičné zariadenie. Naša požiadavka bola vybavená kladne, takže dnes už 
môžeme hovoriť, že po úpravách v priestoroch školskej  telocvične bude zariadenie slúžiť 
našim občanom.  
     V tomto zariadení za primeraný poplatok podľa druhu a doby trvania služby ( od 20,-
Sk do 250,- Sk – dôchodci majú zľavu) poskytnú kvalifikovaní pracovníci masáž celého 
tela, chrbta, nôh, rúk, masáž trapéz, reflexnú masáž a masáž medovú. 

Prevádzkové hodiny sú v pondelok až štvrtok od 14.00 hod. do 19.00 hod., v piatok 
od 14.00 hod. do 20.00 hod a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Prevádzka zariadenia je otvorená od pondelka 19. novembra.         Dr. V. Vichnarová 
    

 

Za krajšiu obec 
 
V súvise s prípravou Územného plánu obce Nitrianska Blatnica chce obecný úrad využiť dobré návrhy 
a pripomienky občanov k vyriešeniu problémov  celkového vzhľadu obce. Preto prosíme občanov, aby 
poskytli svoje pripomienky a poznatky  najmä z úseku miestnych komunikácií, budovania chodníkov, 
prechodov pre chodcov, značenia ciest dopravnými značkami a pod. Pripomienky sa môžu dotýkať 
i odstránenie divokých skládok odpadu, úpravy potoka, zdevastovaných plôch (verejných priestranstiev), 
nadmernej hlučnosti a pod. Pripomienky a návrhy predložte na obecný úrad písomne, telefonicky alebo 
mailom  do konca novembra. Ďakujeme vám za spoluprácu. 
 

 
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
     Dňa 31. augusta 2007 sa konalo 
piate riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva (OZ), ktoré preroko-
valo a schválilo rozbor hospodáre-
nia obce za prvý polrok 2007 a 
schválilo úpravu rozpočtu obce 
Nitrianska Blatnica na rok 2007. 
Rozpočet obce sa upravil podľa 
aktuálnej potreby finančných pro-
striedkov pre jednotlivé kapitoly. 
OZ i občania sa oboznámili 
s činnosťou komisií obecného za-
stupiteľstva, s darovacou zmluvou 
medzi Ministerstvom obrany SR 
a obcou, ktorou obec získala rôznu 
vyradenú vojenskú techniku (vozid-
lá a pod.) a s oznámením stavebné-
ho úradu. OZ schválilo rozpočtové 
opatrenia pre ZŠ s MŠ, žiadosť 
o prenájom obecného pozemku p. 
Anne Ondrejkovej  a žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov 
p. Jánovi Ceperkovi. Obidve žia-

dosti boli schválené na základe 
stanovených zmluvných podmie-
nok. Žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku p. Ing. Jozefa Lacušku 
a manželky Ľubice Lacuškovej bola 
preložená na prerokovanie po ukon-
čení konania o stavbe. 
     Dňa 26. októbra 2007 sa konalo 
šieste riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom poslanci 
schválili všeobecne záväzné naria-
denie O ovzduší a poplatku za zne-
čisťovanie ovzdušia malými zdroj-
mi znečistenia, poslanci i občania sa 
oboznámili s výsledkami a pod-
mienkami výchovno-vzdelávacej 
činnosti ZŠ s MŠ v školskom roku 
2006/2007. OZ správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 
schválilo, ale žiada riaditeľa ZŠ s 
MŠ zverejniť správu na internete, 
výrazne zlepšiť dochádzku žiakov, 

využívať informačno-komunikačné 
technológie vo vyučovacom proce-
se, zlepšiť informovanosť rodičov 
o výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy. OZ schválilo inventarizačnú 
komisiu, rozpočtové opatrenia pre 
ZŠ s MŠ, zástupcov obce do Rady 
školy: M. Hlohovská, RNDr. E. 
Kollár, PaedDr. V. Vichnarová. OZ 
i občania sa oboznámili s príprav-
nými prácami na Územnom pláne 
obce, vzalo na vedomie výpoveď 
z nájmu nebytových priestorov (pe-
káreň) TOPEC a. s. a zároveň žia-
dosť Petra Herdu o prenájom tejto 
nehnuteľnosti. OZ schválilo od-
predaj obecného pozemku p. Ing. J. 
Lacuškovi a manželke Ľubici za 
podmienok stanovených v kúpno-
predajnej zmluve.                                       
           
              Dr. Veronika Vichnarová 

 
 
Máš herecký talent ? 
 
Z iniciatívy niekoľkých nadšencov divadelného ochotníctva sa pripravuje založenie divadelného súboru „Šarfian“. 
Prihlásiť sa môžu deti všetkých vekových kategórií, ale radi medzi sebou budúci divadelní ochotníci privítajú aj 
starších milovníkov a nadšencov ochotníckeho divadla. Prihlásiť sa možno u p. vychovávateľky Evy Pavelkovej 
v školskej družine do 30. novembra. Tešíme sa na vás.  
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Jubileá základnej školy s materskou školou 
 
 
     Základná škola s materskou ško-
lou v Nitrianskej Blatnici usporiadala 
slávnostnú akadémiu pri príležitosti 
30. výročia postavenia materskej 
školy a 45. výročia postavenia budo-
vy základnej školy. Na slávnostnej 
akadémii sa stretli predstavitelia ob-
ce, bývalí a dnešní zamestnanci, zá-
stupkyňa z krajského školského úra-
du v Nitre Mgr. Rozália Bezáková 
a prednosta Okresného úradu 
v Topoľčanoch Ing. Jozef Vančo.  
     Otvorenie slávnostnej akadémie 
sa uskutočnilo v materskej škole. 
Všetkých prítomných privítala zá-
stupkyňa pre MŠ p. Mária Hlohov-
ská a predniesla priliehavú báseň.  
     Slávnostný príhovor predniesol 
riaditeľ školy PaedDr. Pavol Van-
čo. Starosta obce Mgr. Michal To-
man  vo svojom príhovore ocenil prácu               Z vystúpenia detí materskej školy 
učiteľov a zamestnancov školy, poukázal 
 na talent a schopnosti našich detí. Pri tejto príležitosti udelil CENU STAROSTU OBCE, ktorú si prevza-
li: Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica, za dlhoročnú pedagogickú prácu a osobný prí-
nos v rozvoji vzdelávania p. Viliam Kolka, p. Mária Kolníková, p. Rozália Selešová – in memoriam, za 
osobný prínos pri príprave a výstavbe školských zariadení a dlhoročnú prácu v územnej samospráve bola 
udelená p. Pavlovi Stančekovi. 

    Riaditeľ školy odovzdal všetkým 
prítomným hosťom PAMÄTNÝ LIST. 
V očiach niektorých prítomných sa 
zaligotala aj slzička dojatia 
a spomienok. 
Prítomných pozdravili  deti z mater-
skej a základnej školy veľmi pekným 
kultúrnym programom. Deti materskej 
školy a žiaci základnej školy obdaro-
vali hostí spomienkovým darčekom. 
Hostia si so záujmom prehliadli vy-
zdobené priestory materskej 
a základnej školy, ŠKD, kde ich zau-
jali výtvarné práce najmenších, ale aj 
školské práce a úspechy žiakov. 
Slávnostná akadémia pokračova-
la spoločenským posedením v priesto-
roch jedálne.  
              

                 Pohľad na účastníkov slávnostnej akadémie                 
 
Tu sa k prítomným prihovorila Mgr. R.Bezáková, ktorá kladne zhodnotila prácu pedagógov pre rozvoj 
školy. Slávnostný prípitok predniesol Mgr. Ondrej Turan. Pohostenie pre všetkých hostí pripravili naše 
šikovné pani kuchárky. A potom sa už len debatovalo a spomínalo. 
   Bývalí kolegovia a zamestnanci si mali čo povedať a šťastie sa odzrkadlovalo najmä na tvárach dô-
chodcov. Na záver zaželajme našim školám ďalších aspoň 30 rokov úspešnej a tvorivej práce, aby boli 
budúce roky pre našich žiakov a ich učiteľov nezabudnuteľne krásne a úspešné. 
   Sponzori, ktorí podporili akciu:  TOPEC Topoľčany, IB Mäso Vozokany,, p.Jancová, Jednota Topoľča-
ny, TEKOO Topoľčany. Sponzorom veľmi pekne ďakujeme.                             Mgr. Iveta Remenárová 
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OSLÁVILI SME 80. VÝROČIE  
DOBROVOĽNÉHO HASIČSTVA V OBCI 

Hodová sobota ako deň osláv 80. 
výročia vzniku Dobrovoľného 
hasičského zboru v Nitrianskej 

Blatnici vzbudzovala obavy, že 
občania si nenájdu čas prísť 
pozdraviť svojich hasičov pri ich 
jubileu. Prekvapenie bolo milé – 
desiatky dospelých, ale najmä 
veľa mladých ľudí na oslave po-
tvrdili, že hasiči sú v povedomí 
občanov zapísaní dobre. 
     Oslavy začali  na námestí, 
kde sa stretli okrem domácich 
hasičov i zbory z Blesoviec, Boj-
nej, Lipovníka a Lužian. Za zvu-
kov dychovej hudby odpochodo-
vali do parku, kde sa podstatná 
časť osláv konala. Hasičské zbo-
ry hostí i prítomných občanov 
privítal starosta Mgr. Michal 
Toman. Potom nasledovala po-
sviacka novej zástavy DHZ 
miestnym kňazom Mgr. Jozefom 
Hužovičom. 

     Slávnostný prejav predniesol 
predseda DHZ Radoslav Tóth. 
(Znenie prejavu prinášame 
v plnom znení.) Potom boli odo-
vzdané vyznamenania zaslúžilým 
pracovníkom DHZ a tým, ktorí 
sa inou formou podieľali na roz-
voji hasičstva v obci.   
        S veľkým záujmom sa stretli 
u prítomných ukážky cvičenia 
hasičských zborov a potlesk zo-
žali najmä mladí hasiči 
z Nitrianskej Blatnice, ktorým sa 
podarilo v primeranom čase do-
stať vodu do hadíc. 
     Pri dobrom guláši, vínku 
a pive a za účinkovania dychovej 
hudby Nadličanka pokračovali 
oslavy do neskorých večerných 
hodín. 

 
Z PREJAVU PREDSEDU DHZ RADOSLAVA TÓTHA 

 

NADVÄZUJEME NA NAŠICH PREDCHODCOV 
 
     Vážení hostia, členovia DPZ, milí mladí požiarnici, vážení prítomní! 
     V dávnej minulosti nebola ochrana majetku a životov občanov organizovaná a občania si pomáhali svojpomoc-
ne najmä pri požiaroch a povodniach. Chýbala protipožiarna technika a stráženie majetku občanov bolo najmä na 
dedinách na hlave obecného hlásnika. 
     Zlepšenie situácie nastalo až na sklonku 18. storočia. Zodpovednú úlohu mali najmä cechy a po ich zániku za-
čali vznikať aj na území terajšieho Slovenska prvé dobrovoľné hasičské  zbory.Ak do roku 1918 organizoval po-
žiarnu ochranu Uhorský krajinský hasičský zväz, po vzniku Československa začali vznikať vo väčších mestách 

a obciach hasičské jednoty. V roku 1927 vznikol 
aj v našej obci Dobrovoľný hasičský zbor. 
      Medzi zakladateľov patrili najmä nezabud-
nuteľní členovia hasičského zboru, a to Jozef  
Turan, ktorý pôsobil niekoľko desiatok rokov 
ako veliteľ, ďalej Anton Hermann, Jozef Mrá-
zik, František Klčo, Rudolf  Kúdela, Jozef Ma-
srna, Michal Michalík a ďalší. Stali sa vlastne 
priekopníkmi organizovaného hasičstva v našej 
obci. 
     Ak spomínam menovite týchto zakladateľov, 
nemožno nespomenúť, že v roku 1927 bola ob-
cou zakúpená aj ručná striekačka a výzbroj 
v cene 3. 074,- vtedajších korún, ktorá je ešte 
i dnes plne funkčná.  

Horný rad zľava: Jozef Mrázik, František Klčo, Michal Štefík,  
Ján Bílený, Jozef Masrna, Ján Uhlík, najstarší hasiči. 
Dolný rad zprava: Ivan Krajčík, Eduard Žitňanský, Jozef Chromý.                                             Dokončenie na str.5 
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Ocenenie za prácu v DHZ             
 
Pri príležitosti osláv 80. výročia DHZ 
odovzdali zástupcovia okresného        
výboru dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny – okresný veliteľ Pavol Gerhát 
a podpredseda Pavol Hermann vy-
znamenania za záslužnú prácu 
v dobrovoľnom hasičstve Elemírovi 
Bistákovi, Floriánovi Franekovi, Jo-
zefovi Hopjakovi a Michalovi Toma-
novi.  
     Cenu starostu obce udelil Mgr. 
Michal Toman veliteľovi DHZ Elemí-
rovi Bistákovi. 
     Pamätný list pri príležitosti osláv 
udelilo obecné zastupiteľstvo a DHZ 
v Nitrianskej Blatnici dvadsiatimpia-
tim súčasným členom zboru a ďalším 
zaslúžilým hasičom. Pamätný list 
dostali aj sponzori oslavy, ktorí pri-
speli k úspešnému priebehu.  
 

NADVÄZUJEME NA NAŠICH  
 

PREDCHODCOV 
 

Dokončenie zo str.4 
      
     Hasiči mali aj spoločenskú funkciu. Zú-
častňovali sa na významných náboženských 
obradoch i ako poriadatelia na rôznych zá-
bavách a kultúrnych podujatiach, ba dokonca 
v našej obci boli veľmi populárne hasičské 
zábavy a divadelné ochotnícke predstavenia 
hasičského zboru. 
     Cez  rady dobrovoľného hasičského zboru 
prešli stovky mladých i starších občanov, 
vznikali krúžky mladých požiarnikov. 
     Vážení priatelia! Iste mi prepáčite, že 
nemôžem vymenovať  všetky tie desiatky ob-
čanov našej obce, ktorí prešli – niektorí krat-
ší, iní dlhší čas radmi našej dobrovoľnej 
hasičskej organizácie. Všetkým patrí vďaka 
a uznanie za svoj podiel na ochrane zdravia, 
živote a majetku spoluobčanov. Je potešiteľ-
né, že v súčasnom období sa viac-menej ak-
tívne zapája do činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru okolo 25 zväčša činných členov. 
To dáva predpoklad, že činnosť dobrovoľné-
ho hasičského zboru v našej obci bude aj 
v ďalšom nadväzovať na úspechy našich 
predchodcov. Radosť máme aj z aktívneho 
družstva detí. 
     Na záver by som chcel úprimne poďako-
vať i rodinným príslušníkom, priateľom, 
priaznivcom a podporovateľom, Okresnému 
výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v 
Topoľčanoch, Okresnému riaditeľstvu Hasič-
ského a záchranného zboru v Topoľčanoch, 
starostovi obce a poslancom obecného zastu-
piteľstva za ich podporu a pomoc v našej 
činnosti.                                    T. Krahulský 

 
 

Fotoreportáž z osláv 
 Autor fotografií: Pavol Škuta 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 

Hovoríme s naším kňazom dp. Mgr. Jozefom Hužovičom 
 

PRIPRAVUJE SA OPRAVA KOSTOLA 
     Naši občania a zvlášť tí, čo pravidelne navštevujú boho-
služby, si povšimli, že v tomto období sa na stavbe nášho 
kostola uskutočňujú práce na zhotovenia izolačnej omietky 
soklového muriva.  
     Soklové murivo bolo zhotovené z pálených tehál 
a lomového kameňa. Spojovacia malta bola z čerstvého 
haseného vápna. Dnes sa na takéto konštrukcie  používa 
železobetón. 
     Teda chýbajúca izolácia a nedostatočne odvedená daž-
ďová voda sú kľúčový problém, ktorý vlhkosť spôsobuje 
a v  nadväznosti i opadávanie omietky, malieb a celý rad 
iných chýb v estetike vonku i vnútri kostola. 
     Dôstojný pán farár Mgr. Jozef Hužovič i s kolektívom 
občanov sa krátko po svojom príchode pustil do prvých 
prác. Ochotne nám odpovedal na naše otázky. 
*Dôstojný pán farár, iba krátko, čo ste prevzali vedenie 
našej farnosti, už ste sa podujali realizovať takúto nároč-
nú prácu. Čomu môže vďačiť naša verejnosť za takú 
aktivitu? 
     Chrám je dom Boží, je to stánok Boha. Preto sa odjakživa 
veriaci, ale aj tí menej praktizujúci – pretože veriaci sme 
všetci, každý v niečo verí – snažili o to, aby kostol bol dôs-
tojným a veľkolepým stánkom pre nášho Pána, prípadne, aby 
aspoň reprezentoval obec.  
     Chrám potrebujú veriaci a  prispievajú svojimi milodarmi 
naň, ale ja si myslím, že chrám potrebujeme absolútne všetci, 
veď aj tí nepraktizujúci majú malé deti, ktoré chcú pokrstiť, 
chcú sa sobášiť, slúžiť sv. omše za zomrelých. Preto si mys-
lím, že každému občanovi Blatnice, ale aj okolitých filiálok 
Vozokán a Krtoviec, by malo na svojom farskom chráme 
záležať.  
     Netreba ani vysokú školu stavebnú, aby si aj laik povši-
mol, že tento blatnický „chudáčik“ chrám pomaličky prestáva 
byť dominantou obce, ale bohužiaľ aj dôstojným stánkom 
Božím ako zvonka, tak i zvnútra. 
     To by som považoval za príčinu, prečo sme začali 
s opravou nášho chrámu Povýšenia sv. Kríža. 
 Keď ste už  začali s touto opravou kostola, určite aj٭
s analyzovaním príčin súčasného stavu. Aký je podľa 
odborníkov stav tejto vzácnej pamiatky? 
Budem sa možno opakovať, ale každý človek, čo má trochu 
cítenia so stavbami, musí si byť vedomý, že na tomto chráme 
sa malo začať nie teraz, ale aspoň pred možno 10 –20 rokmi. 
A robiť postupne a nie teraz všetko naraz, keď nám to už 
obrazne povedané „horí“. 
     Názor odborníkov je v podstate taký, ako som povedal: 
malo to už byť hotové. Ako hlavnú príčinu považovali daž-
ďovú vodu, čo sa nám aj podarilo zvládnuť ešte do zimy. 
Veľmi chcem poďakovať Obecnému zastupiteľstvu a pánovi 
starostovi Michalovi Tomanovi, že mi veľmi vyšli v ústrety 
a prácu v hodnote asi 60.000 Sk –na odvodnení celého kosto-
la, zaplatil Obecný úrad. Treba však pokračovať.  
      Pridám ešte aj svoj názor tak jednoduchšie: mnohé veci 
sú tu v havarijnom stave a mnohé, bohužiaľ, sú už zhavaro-
vané. 
-Snáď bude všetkých našich občanov a farníkov zaují٭
mať, či sa pustíte do ďalších prác, aké sú predpokladané           

Milo prekvapila nášho nového a iniciatívneho pána           
farára ochota občanov pomôcť pri svojom kostole. 

 

rozpočtové náklady a aké zdroje sa použijú na financova-
nie? 
     No tak to by zaujímalo aj mňa. Čo sa týka práce, som 
zástancom toho, aby to, čo vieme urobiť sami, nemusela 
robiť dajaká firma a draho sme jej to potom zaplatili. Teda 
veľa prác budeme určite robiť svojpomocne, aj keď bude aj 
veľa odborných prác. S tými sa obrátime potom na firmy. 
Otázka kedy, je tiež dobrá, pretože zišlo by sa s mnohými 
prácami veľmi rýchlo začať, ibaže to tak rýchlo nepôjde. Už 
viem, že tu žije veľa stavebných odborníkov, ale aj tí už majú 
roky.  
     V prvom rade si uvedomujem ja, a určite aj celá občianska 
a farská verejnosť, že som prebral obrovský, doslova nespla-
titeľný dlh vo výške bezmála dva milióny korún. Teda všetky 
práce sa budú odvíjať aj od tohto dlhu, čo s ním. Bude ho 
treba riešiť a nám by teraz tie dva milióny boli treba a nie ich 
mať na krku ako splátku. 
     A kto to všetko bude financovať? Väčšinou sa kostoly 
stavajú a opravujú z milodarov veriacich, darov miestnych 
podnikateľov, dobrodincov, za spolupráce obecných úradov, 
družstiev atď., ktorých sa určite pokúsim osloviť. Dá sa obrá-
tiť aj na rozličné fondy, ibaže tu je to vždy na veľmi dlho, 
a úspešnosť býva často veľmi malá. 
     Všeobecná moja zásada je: „Urob veľa, ale urob iba to, na 
čo máš, a nerob na dlh!“ Teda tohto sa určite budeme držať.  
Čo by ste prostredníctvom našich novín chceli odkázať 
našim občanom v súvislosti s týmto náročným zámerom? 
Aká pomoc by bola v tomto období najdôležitejšia? 
Čo by som odkázal? V prvom rade to, čo som už aj povedal. 
Aby si každý človek, či muž, či žena či dieťa, či starec uve-
domili, že to nie je farárov kostol, nech sa stará, ale práve 
naopak, je to kostol náš, môj! Ja ako kňaz som tu len poslaný 
biskupom, aby som tento kostol spravoval a staral sa oň, 
prípadne ak treba, tak ho aj opravoval, aby som vám všetkým 
pomáhal tento Boží dom zveľaďovať.     A aká pomoc by 
bola najdôležitejšia? V podstate asi všetka, teda kto čo vie 
urobiť! Od manuálnej práce pri brigádach, cez modlitby tých, 
ktorí sú už starí a nevládzu pridať ruku k dielu, až po tých, 
ktorí budú, dúfam, prispievať finančne.  Dokončenie na str.7 
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September - Október 
 

Naši jubilanti 
 

60 rokov 
Anton Ladický 

Paulína Škutová 
 
 
 
 

82 rokov 
Magdaléna Šišková 

Pavol Stanček  
83 rokov 

Justína Mráziková 
84 rokov 

Zlatica Tomanová  
85 rokov 

Vojtech Daňo 
86 rokov 

Mária Klčová 
94 rokov 

Emília Kúdelová 
98 rokov 

Michal Chromý 
 

77 rokov 
Anton Krumpár – člen redakčnej rady 

 
Vitaj medzi nami 

 
Sandra Pavlovičová 

 
Manželstvo uzatvorili 

 
Iveta Bačkadyová a Tomáš Kollár 

 
Opustili nás 

 

Jozefína Selecká – 76 rokov 
Anna Kopačiková – 81 rokov 

 
  

   Spracovala:Gabriela Summerová 

Spomíname na našu významnú rodáčku 
Jej tisíc detí 

 
     Som vo veku, keď sa už veľmi 
ponáhľam. To čo som dnes napísal, 
bolo potrebné urobiť o niekoľko 
desiatok rokov skôr. A dnes sa už 
skutočne musím ponáhľať, lebo 
nás pamätníkov na pani Máriu 
Pecháčovú, rodenú Malíkovú 
(1892 – 1981), v ktorej rukách sme 
prvýkrát uzreli tento svet, každým 
rokom ubúda. Bola pôrodnou asis-
tentkou v našej obci i vo Vozoka-
noch (občas vypomáhala 
i v ďalších priľahlých obciach). 
     Pani Mária Pecháčová bola 
vzácna osobnosť našej obce 
a doby, v ktorej žila .Jej život bol                          
nielen pracovne, ale i súkromne          
spätý s deťmi. Vychovala deväť  
vlastných detí a „odrodila  v  do-
mácnostiach rodičiek“ (počas jej          Mária Pecháčová s vnučkou 
pôsobenia sa deti rodili doma) vyše 
1000 detí. Mnohé jej pamätníčky na ňu spomínajú s láskou i dnes po 
rokoch. Boli vtedy časy, keď bieda sedela v skromných domácnostiach 
za jedným stolom. Neraz nebolo novorodenca do čoho obliecť a aj 
vtedy pomohla. I z tej najchudobnejšej rodiny dieťatko prijalo krst 
dôstojne oblečené. Dávala aj z toho mála, čo mala vo svojej početnej 
rodine. 
     O jej hlboko humánnom cítení svedčia slová jednej z matiek pani 
Rozálie G.: „ Nielenže sa postarala o šťastný pôrod a opatrila dieťatko 
i mňa, ale nemôžem zabudnúť na to, ako na moje slová, že mám 
v krmníku kačice a nemá ich kto nakŕmiť, sa usmiala, vyšla von 
a vrátila sa so slovami: Už si môžeš Rózka spokojne pospať.“ 
     Od čias, keď v roku 1918 absolvovala polročný kurz pre pôrodné 
asistentky v Košiciach, uplynulo veľa času. V tomto roku si pripomí-
name 115 výročie jej narodenia. S úctou a vďakou si spomíname naj-
mä my, čo sme ju poznali, ale mali by si ju pripomínať aj naše deti 
prostredníctvom nás.  
Na takýchto ľudí sa nesmie zabudnúť. Sú súčasťou histórie našej obce 
a v tomto novembrovom čase nech sú tieto riadky symbolickou kyti-
cou na jej hrobe.                                                                P. Stanček st. 

 

PRIPRAVUJE SA OPRAVA KOSTOLA 
     Dokončenie zo str. 6  
 .Snáď už teraz je vám známy časový predpoklad prác na oprave kostola٭
Kedy rátate s ich dokončením? 
Kedy budú práce ukončené, to si netrúfnem ani tipnúť. S pánom starostom 
sme sa rozprávali, že bude mať obec, pokiaľ si dobre pamätám, asi o 3 roky 
výročie, tak sa pokúsime dovtedy dačo stihnúť. No ako som už povedal, všet-
ko bude záležať od všetkých, čo vo farnosti žijeme. Ešte mimo vašich otázok  
doložím, že ešte do Vianoc by sa malo pracovať aj vo vnútri, a to na bohos-
tánku, ktorý má byť dominantou v našich katolíckych chrámoch, pretože tam 
prebýva Boh. Táto časť je vinou vlhkosti v zhavarovanom stave. A tak isto by 
sa malo dačo robiť aj s osvetlením kostola. Oba projekty už mám na stole. 
     Na záver si dovolím prostredníctvom Blatnických novín poďakovať ešte 
raz všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri prvej časti opravy chrámu, a to pri 
odvádzaní dažďovej vody. Nebudem menovať, dobre viete, kto už pridal ruku 
k dielu. Pán Boh vám zaplať. Na ďalších ešte len čakáme. 
     V zastúpení našej redakcie ďakujem vám, dôstojný pán farár, za 
ochotu pre uskutočnenie tohto rozhovoru. V ďalšom napredovaní pri 
realizácii zámeru, ale i v ostatnej práci vám želáme pevné zdravie a veľa 
síl.                                                      Zhováral sa:  Pavel Stanček st.
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Dedinka pod Jurkom 
 
Pod týmto názvom sa ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici úspešne prezentovala výtvarnými prácami svojich žiakov na 
výstave v Tríbečskom osvetovom stredisku. Slávnostné otvorenie v Topoľčanoch dňa 7. 9. 2007 bolo oživené kul-
túrnym vystúpením našich žiakov. Výstavku výtvarných prác pod názvom „ Z dedinky  pod Jurkom “ mali mož-
nosť vidieť návštevníci až do 28. septembra.                                                                                                           I.R. 
 

Ocenenie z rúk ministra 
     
 Na deň  4. júla 2007 nezabudne naša žiačka Paulínka Bártová (na snímke vľavo),  ktorá si 
v tento deň prevzala z  rúk ministra školstva diplom. Paulínka sa umiestnila na 4. mieste celo-
slovenskej výtvarnej súťaže žiakov základných škôl „Cestou dvoch bratov“, na ktorú ju pripra-
vovala p. vychovávateľka Pavelková. Oceňovanie najlepších prác v jednotlivých kategóriách 
sa uskutočnilo v Nitrianskej synagóge v Nitre za účasti predstaviteľov mesta Nitra 
a pozvaných hostí a médií. Medzi vystavovanými prácami boli aj práce Dominiky Lacikovej 
a Denisa Vajdečku, žiakov našej školy.                                                                                   I.R. 
 

Poďakovanie za úrodu 
 
V uplynulých týždňoch sa náš kostol zaskvel nezvyčajnou výzdobou a vôňou. Cieľom tejto výstavy bolo poďako-
vanie za všetky dobrodenia, ktoré sme počas celého roka od Boha dostali. Sypané obrazy, kvetinové aranžmá, či 
rôzne ovocné a zeleninové zátišia boli oslavou Boha a potešením ľudského srdca. 
Úprimné poďakovanie patrí Poľnohospodárskemu družstvu, ktoré poskytlo množstvo plodov a rozličných semien, 
taktiež všetkým ľuďom, ktorí darovali, alebo zapožičali plody zo svojich záhrad a nemožno zabudnúť ani na všet-
kých ochotných ľudí, ktorí obetovali svoj čas a s láskou pripravili pastvu pre oči i srdce.         Mgr. M. Turanová 

FUTBALISTI  O  BODY – JESEŇ 2007 
 

MUŽSTVO ,,A“- Majstrovstvá okresu       
 
7. kolo – 9.9. Ludanice B – N. Blatnica 0:2, góly: B. Hudeček, 
J. Stanček. 8. kolo – 16.9. N. Blatnica – V. Dvorany 3:1, Barto-
šek 2, J. Stanček. 9. kolo - 23.9. Krnča – N. Blatnica 2:1 Barto-
šek. 10. kolo – 30.9. N. Blatnica – Preseľany 2:2, J. Stanček 2. 
11. kolo – 7.10. H. Obdokovce – N. Blatnica 1:4, J. Stanček 2, 
Bartošek, J. Hudeček. 12. kolo – 14.10. N. Blatnica – Čermany 
4:2, J. Stanček 2, Bartošek, Selecký. 13. kolo – 20.10. TO B/N. 
Streda – N. Blatnica 7:0. 14. kolo – 28.10. N. Blatnica – Ne-
mčice, 2:3, J. Stanček, Bartošek. 15. kolo – 4.11. Krtovce – N. 
Blatnica 4:2, Hollan, B. Hudeček.. 1. kolo – 11.11. N. Blatnica 
– Urmince – nehralo sa pre nespôsobilý terén.   
     Nitr. Blatnica je na ôsmom mieste tabuľky MO s 22 bodmi. 
J. Stanček  je so 14 gólmi druhý najlepší strelec MO. 

 
Žiaci - Majstrovstvá okresu skupina B 

 
5. kolo – 8.9. Krtovce – N. Blatnica 0:7, B. Baňák 3, Ľ. Stan-
ček 2, V. Grznár, D. Bartošek. 6. kolo . 15.9. N. Blatnica – V. 
Ripňany 0:2. 7. kolo – 22.9. Jacovce – N. Blatnica 7:0. 8. kolo 
– 29.9. Tesáre – N. Blatnica 3:2, B. Baňák 2. 9. kolo – 6.10. N 
Blatnica – Urmince 1:12, B. Baňák. 10. kolo – 13.10. Radošina 
– N. Blatnica 14:0. 11. kolo – 20.10. N. Blatnica – Kuzmice 
20:1, B. Baňák 9, Ľ. Stanček 5, M. Frťala 3, V. Grznár, 
D. Bartošek, M. Grznár.

 
MUŽSTVO ,,B“- II.Trieda 

 
6. kolo – 9.9. Práznovce – N. Blatnica B 1:0. 7. kolo – 15.9. 
N. Blatnica B – Tesáre 4:1, J. Hudeček, P. Obšivan, P. 
Krajčík, M. Obšivan. 8. kolo – 23.9. Rajčany – N. Blatnica 
B 1:0. 9. kolo – 29.9. N. Blatnica B – Kamanová 1:3, P. 
Obšivan. 10. kolo – 7.10. V. Ripňany – N. Blatnica B 4:1, 
M. Obšivan. 11. kolo – 13.10. N. Blatnica B – Čeľadince 
1:3, M. Obšivan. 12. kolo – 20.10. N. Blatnica B – Bojná 
OMD 1:2, Jankech. 13. kolo – 28.10. Chrabrany – N. Blat-
nica B 2:0. 14. kolo – 3.11. N. Blatnica B – Závada 3:3, V. 
Stanček, Konštiak 2. 

Dorast - Majstrovstvá okresu 

 
7. kolo – 9.9. Ludanice B – N. Blatnica 8:0. 8. kolo – 16.9. 
N. Blatnica – V. Dvorany 4:2, Roman 2, L. Baňák, Rolinec. 
9. kolo - 23.9. Krnča – N. Blatnica 0:2 L. Baňák, R. Franko. 
10. kolo – 30.9. N. Blatnica – Chrabrany 1:3, Mička.  12. 
kolo – 14.10. N. Blatnica – Čermany 1:3, Mička.13. kolo – 
20.10. TO B/N. Streda – N. Blatnica 3:0. 14. kolo – 28.10. 
N. Blatnica – Nemčice, 2:4. 15. kolo – 3.11. H. Štitáre – N. 
Blatnica 9:0. 1. kolo – 11.11. N. Blatnica – Urmince – ne-
hralo sa pre nespôsobilý terén.  

Pavol Stanček ml. 
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