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Ísť č i neísť? 
 

Voľby. My starší si pamätáme aj také 
voľby, že po prevzatí hlasovacích lístkov 
od komisie sme ich bez úpravy (a neraz 
i bez prečítania mien kandidátov) vhodi-
li do urny. Vraj manifestačne, pretože 
kandidátmi boli tí najlepší z najlepších 
(!!!) a nepatrilo sa čosi na tom meniť. 
Bol to formalizmus ako vyšitý 
a s demokraciou to nemalo nič spoločné. 

Za niekoľko dní tu máme opäť voľ-
by. Tentoraz do obecnej samosprávy. 
Zvolíme si poslancov obecného zastupi-
teľstva a starostu na ďalšie štvorročné 
obdobie. A keďže žijeme v inom politic-
kom systéme, bez obáv si každý upraví 
svoje hlasovacie lístky v priestore na to 
vyhradenom a zakrúžkuje tých, ktorých 
považuje za jemu vyhovujúcich. 

Treba zdôrazniť, že voľby do obecnej 
samosprávy sú pre každého, kto v tejto 
našej obci žije a záleží mu na kvalite ži-
vota v nej, príležitosťou, aby sa volieb 
zúčastnil. Teda nie otázka, či ísť alebo 
neísť, ale využiť svoje právo voliť. Slo-
vá o tom, že je to občianska povinnosť, 
sú frázou z minulosti. Nie je to povin-
nosť (žijeme v demokracii), ale právo 
ísť voliť. A toto právo má každý využiť. 

O demokracii, v ktorej žijeme a na 
ktorej je založený súčasný politický sys-
tém, sa dá diskutovať, polemizovať. Aj 
demokracia má svoje nedostatky, lebo ju 
vytvárajú ľudia. Lenže, ako povedal kto-
si múdry, nik ešte zatiaľ lepší systém ne-
vymyslel. A tak aj v súčasných demokra-
tických voľbách do samosprávy obce 
rozhodneme o tom, kto bude riadiť ďal-
šie napredovanie, demokratická väčšina. 
Jednoducho povedané – kto dostane 
najviac hlasov, bude poslancom alebo 
starostom. 

Všetci sa tu navzájom poznáme, takže 
môžeme uvažovať podľa svojho názoru, 
komu dáme svoj hlas. Aby nám 
v ďalších štyroch rokoch viedli obec na-
ozaj najlepší. Preto voliť treba ísť. 

ANTON KRUMPÁR 

Volíme samosprávu obce 
     Sobota 27. novembra 2010 bude patriť komunálnym voľ-
bám. V čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. si zvolíme na nové vo-
lebné obdobie rokov 2011 - 2014 starostu a poslancov obec-
ného zastupiteľstva. Voliť sa bude len 1 deň v čase od 7.00 do 
20.00 hod. 
     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 
23.09.2010 uznesením č. 175 určilo, že podľa § 9 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 
znení neskorších predpisov, Obecné zastupiteľstvo v Nitrian-
skej Blatnici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvo-
lení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 
     So sebou do volebnej miestnosti si prineste platný preukaz 
totožnosti. Budú vám odovzdané dva hlasovacie lístky, kto-
rých úprava – vyberanie kandidátov zakrúžkovaním ich po-
radového čísla – sa môže vykonávať len na mieste na to ur-
čenom. Aby boli hlasovacie lístky platné, tak na hlasovacom 
lístku pre starostu sa vyznačí len 1 kandidát a na hlasovacom 
lístku pre poslancov vyznačíte najmenej 1 a najviac 9 kandi-
dátov.  
     Na lístky nič nedopisujte, neškrtajte, neprepisujte, lebo 
budú neplatné. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov 
môžete požiadať volebnú komisiu o hlasovanie mimo voleb-
nej miestnosti.  
     Členovia Miestnej volebnej komisie v zložení Mgr. Ondrej 
Turan (predseda, SMER),  Slávka Králiková (podpredseda, 
KDH), Elemír Bisták (vymenovaný starostom obce), Magda-
léna Chromá (vymenovaná starostom obce), Michal Vavrda 
(vymenovaný starostom obce) a zapisovateľka Helena Hor-
váthová  na svojom prvom zasadnutí dňa 06.10.2010 zložili 
sľub v zmysle § 11, ods. 5 zák. č. 346/1990 Zb., zvolili  pred-
sedu a podpredsedu komisie, preskúmali a zaregistrovali 
všetkých kandidátov na predložených kandidátnych listi-
nách.                                                                                       (BN) 

 

 
         Budova Obecnej hasičskej zbrojnice pred dokončením 
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Z ROKOVANIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

     Dňa 23. septembra 2010 sa konalo dvadsiate 
štvrté plánované zasadnutie obecného zastupi-
teľstva (OZ). Poslanci prerokovali a schválili 
Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2010, 
a 1. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica 
na rok 2010. 
     V ďalšom bode prerokovali a schválili Sprá-
vu o výsledkoch   a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Základnej školy s mater-
skou školou v školskom roku 2009/2010 a dele-
govanie správcu farnosti - Mgr. ThLic. Petra 
Štálnika   ako zástupcu zriaďovateľa - Obce
 Nitrianska Blatnica do Rady školy pri ZŠ s MŠ. 
OZ uložilo  riaditeľovi ZŠ s MŠ do 30.11.2010 
zverejniť správu na internetovej stránke školy a 
v školskom roku 2010/2011 realizovať projekt 
implementácie kultúrnych pamiatok obce do 
vyučovania príslušných predmetov 1. a 2. stup-
ňa ZŠ  formou operačného programu "Vzdelá-
vanie" - premena tradičnej školy na modernú. 
     OZ ešte prerokovalo a schválilo  Rokovací 
poriadok Obecného zastupiteľstva   v Nitrian-
skej Blatnici a určilo, že podľa § 9 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo-
správy obcí v znení neskorších predpisov   
Obecné  zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvo-
lení v jednom volebnom obvode utvorenom pre 
celú obec.   
    V bode Rôzne sa poslanci OZ a občania sa 
oboznámili   so zápisnicou z vyhodnotenia po-
núk vo verejnej súťaži - podlimitná zákazka - 
stavebné práce vyhlásenej vo VVO č. 85/2010 zo 
dňa 06.05.2010 č. 03045-MSP „Rekonštrukcia 
parku  v Nitrianskej Blatnici konaného dňa 
13.08.2010 na Obecnom úrade v Nitrianskej 
Blatnici, s rozpočtom na Dni obce 2010 a so zá-
znamom z miestnej obhliadky vykonanej 
v rámci štátneho pamiatkového dohľadu pri 
obnove NKP Rotunda sv. Juraja. 
     V diskusii poslanec Ján Krajčík sa informo-
val o dôvode premiestnenia kontajnerov na se-
parovaný zber - iné plasty, papier a sklo 
z miestnej časti „Mexiko“, poslanec RNDr. 
Eduard Kollár poukázal na potrebu doriešenia   
pozemkov na rozšírenie chodníka od kostola na 
„Štompárku“, poslankyňa Mária Hlohovská sa 
informovala o možnosti podania žiadosti na En-
vironmentálny fond - výmena výplní a zateple-
nie MŠ. 
     OZ schválilo i rozpočtové opatrenia č. 19 – 
26/2010 pre ZŠ s MŠ, návrh na predloženie žia-
dosti Obce Nitrianska Blatnica Environmentál-
nemu fondu o poskytnutie dotácie na  rozšírenie 
vodovodu a vybudovanie technickej vybavenosti 
NBD 22 b. j.  a výmenu výplní a zateplenie bu-
dov ŠKD a telocvične ZŠ s MŠ  v obci Nitrian-
ska Blatnica, návrh na odpredaj nehnuteľného 
majetku obce - predajňa potravín s. č. 454 na 
parc. č. 485/66 - 122 m2, zastavané plochy a ná-
dvoria a pozemku parc. č. 485/17 - 576 m2 zá-
hrady za najvyššiu, resp. najvýhodnejšiu ponu-
ku minimálne stanovenú znaleckým posudkom 
formou verejnej obchodnej súťaže  a zoznámilo 
sa so znaleckým posudkom - nehnuteľný maje-
tok obce - dom s. č. 274 na parc. č. 77/1 - 395 m2, 
zastavané plochy a nádvoria (Pohostinstvo Tur-
čan), stanovená cena - 27 400,-€ .  

DR. VERONIKA VICHNAROVÁ 

Prehľad schválených NFP a dotácií za obdobie 2007 - 2010 
 € Sk Poskytovateľ 
Rok 2007    
Na jazykovú učebňu a 
knižnicu ZŠ s MŠ 11 617,87 350 000,00 MŠ SR 

Na chránenú dielňu - Re-
kondičné zariadenie 13 916,88 419 260,00 UPSVaR TO 

Na výmenu okien  obec-
ného úradu 2 655,51 80 000,00 MF SR 

Na podporu kultúry 497,91 15 000,00 VÚC Nitra 
S p o l u :  28 688,18 864 260,00  
 
Rok 2008    
Na elektronizáciu školskej 
jedálne 6 638,78 200 000,00 MŠ SR 

Na havarijný stav rozvodu 
vody v budove ZŠ 4 746,73 143 000,00 MŠ SR 

Na projekt otvorená škola 8 298,48 250 000,00 MŠ SR 
Na  výstavbu prístrešku a 
opravu strechy DS 33 193,92 1 000 000,00 MF SR 

Na rekonštrukciu obecného 
rozhlasu 11 451,90 345 000,00 MF SR 

Na územný plán 8 232,09 248 000,00 MVaRR SR 
Na rekonštrukciu stredo-
vekej bašty - PD 5 311,03 160 000,00 MK SR 

Na aktívnu politiku práce 1 778,46 53 577,89 ÚPSVaR TO 
Na rekondičné zariadenie 8 666,59 261 089,69 ÚPSVaR TO 
Na podporu kultúry 497,91 15 000,00 VÚC Nitra 
Na výstavbu detských a 
športových ihrísk 188 175,29 5 668 968,85 MH SR - 

SACR 
Na Dni obce 4 763,33 143 500,00 sponzori 
S p o l u :  281 754,52 8 488 136,43  
 
Rok 2009    
Na výmenu okien budovy 
ZŠ 53 508,60 1 612 000,08 MŠ SR 

Na rekonštrukciu stredo-
vekej bašty - 1. etapa 16 700,00 503 104,20 MK SR 

Na reštaurátorský výskum 
Rotundy sv. Juraja 10 500,00 316 323,00 MK SR 

Na rekonštrukciu spevne-
ných plôch DS 6 600,00 198 831,60 MF SR 

Na aktívnu politiku práce 888,25 26 759,42 ÚPSVaR TO 
Na rekondičné zariadenie - 
CHD 4 552,65 137 153,13 ÚPSVaR TO 

Na zakúpenie zariadení na 
zhodnocovanie 
biologického odpadu 

119 546,84 3 601 468,10 
Environfond – 
MŽP SR 

Na záchranu NKP 2 700,00 81 340,20 VÚC Nitra 
Na podporu kultúry 400,00 12 050,40 VÚC Nitra 
Na podporu športu 300,00 9 037,80 VÚC Nitra 
S p o l u :  215 696,34 6 498 067,94  
 
Rok 2010    
Hasičské auto IVECO 
DAILY 

86 304,19 2 600 000,03 HaZZ SR  

Na monografiu obce 4 000,00 120 504,00 MK SR 
Na reštaurovanie Rotundy 
sv. Juraja -1. etapa 

22 000,00 662 772,00 MK SR 

Na rekonštrukciu stredo-
vekej bašty - 2. etapa 

5 000,00 150 630,00 MK SR 

Na stavebné úpravy obec. 
hasičskej zbrojnice 

243 223,19 7 327 341,82 MVaRR SR 

Na rekonštrukciu parku 625 705,00 18 849 988,83 MVaRR SR 
Na rekonštrukciu a moder-
nizáciu VO 

236 722,00 7 131 486,97 MH SR 

Na revitalizáciu centrálnej 
zóny obce 

434 275,07 13 082 970,76 MVaRR SR 

Na aktívnu politiku práce 8 924,67 268 864,61 ÚPSVaR TO 
Na rekondičné zariadenie - 
CHD 

6 365,96 191 780,91 ÚPSVaR TO 

Na podporu kultúry 400,00 12 050,40 VÚC Nitra 
Na podporu športu 300,00 9 037,80 VÚC Nitra 
Na Dni obce 6 375,00 192 053,25 sponzori 
S p o l u :  1 593 290,89 47 999 481,35  
R E K A P I T U L Á C I A  2 119 429,92 63 849 945,87  
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Kandidáti na funkciu starostu obce 

 

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mária Hlohovská 
50 rokov, učiteľka 

SMER - sociálna demokracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Králik 
 65 rokov, dôchodca 

SMER - sociálna  demokracia 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ing. Dagmar Pátrovičová  
 44 rokov, opatrovateľka , 

 KDH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Stančeková 
 49 rokov, vedúca školskej jedálne 

SMER -  sociálna demokracia 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Juraj Rybnikár 
59 rokov, konateľ spoločnosti 

nezávislý kandidát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Hudeček 
33 rokov, stavebný podnikateľ 
SMER - sociálna demokracia 

 
 
 
 
  
 
 
  
 

Jozef Králik 
 41 rokov, obchodný zástupca 

KDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PhDr. Jozef Porubský 

62 rokov, dôchodca 
SMER - sociálna  demokracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavol Stanček 
 45 rokov,  stavebný podnikateľ 
SMER - sociálna  demokracia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Slávik 
34 rokov, nezamestnaný 

nezávislý kandidát 
 

 

RNDr. Eduard Kollár 
50 rokov, učiteľ, KDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Daniela Páleníková 
  43 rokov, učiteľka 

SMER - sociálna  demokracia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Michal Socha 
 65 rokov, dôchodca 

SMER - sociálna  demokracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Lucia Vichnarová  

34 rokov, učiteľka, KDH 
 
 
 
 
 
  
 
 
PaedDr. Veronika Vichnarová 

35 rokov, učiteľka,  KDH 
 

Mgr. Michal Toman 
54 rokov, starosta obce 

SMER - sociálna  demokracia 
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Štyri roky práce v samospráve 
     Vážení spoluobčania, 
onedlho uplynú štyri roky, odkedy ste nám v komunálnych voľbách 
v decembri 2006 dali dôveru a zverili zodpovednosť za správu vecí verejných 
v obci Nitrianska Blatnica.           
Človek je veľký tým, že cíti zodpovednosť za životy blízkych ľudí, ktorých sa 
jeho činy dotýkajú. Spoločne vieme, že ten najpevnejší bod je náš domov, na-
ša obec a práca v nej. Svoje rozhodnutia sme vždy prijímali uvážlivo a so zre-
teľom na zlepšovanie kvality života obyvateľov, ekonomickú prosperitu a ži-
votné prostredie Nitrianskej Blatnice. Okrem vlastného ľudského potenciálu 
sme hľadali aj ďalšie zdroje v štátnom rozpočte a štrukturálnych fondoch Eu-
rópskej únie. Vďaka kvalitným projektom sme získali financie na zvyšovanie 
kvality života v obci, zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a zabezpeče-
nie trvalo udržateľného rozvoja obce. Nie vždy to bolo jednoduché. Museli 
sme prekonať mnohé prekážky, ale aj sklamania z neúspešných projektov 
a neschválených žiadostí. Mnoho vecí sa podarilo. Zároveň treba sebakriticky 
povedať, že sú aj   oblasti života v obci, ktorých riešenie si   pre svoju nároč-
nosť vyžaduje dlhší čas. Veríme, že vidíte to podstatné – že obec Nitrianska 
Blatnica napreduje a rozvíja sa vo všetkých oblastiach jej života. Je za tým aj 
kus našej práce.  
Na začiatku volebného obdobia bolo potrebné v súlade so zákonom 
o regionálnom rozvoji vypracovať chýbajúce strategické dokumenty potrebné 
pre ďalší rozvoj obce -Územný plán  a Program hospodárskeho a sociálneho                Kaplnka sv. Urbana                                                                                               

 rozvoja obce do roku 2013. Priority zakotvené v týchto 
dokumentoch boli smerodajné pre realizáciu všetkých roz-
vojových aktivít v obci. V priebehu volebného obdobia sme 
v úplnom znení novelizovali štatút obce, rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva, organizačný poriadok Obecného úradu 
a schválili ďalších 24 nových všeobecne záväzných nariadení 
a obecných noriem dotýkajúcich sa všetkých oblastí života obce.  
V záujme informovania občanov obce a slobodného prístupu 
k informáciám obecné zastupiteľstvo hneď na začiatku svojho 
volebného obdobia schválilo zriadenie internetovej stránky obce 
a vydávanie Blatnických novín. Tieto nové médiá sú pozitívne 
vnímané obyvateľmi a rodákmi obce i odbornou verejnosťou. 
Internetová stránka obce bola v rokoch 2008 – 2010 ocenená 
v celoslovenskej súťaži „Zlatý erb“ v kategórii Najlepšia stránka 
obcí.      
Dôležitým faktorom pri zabezpečovaní rozvojových aktivít obce  

                    Viacúčelové ihrisko            je vývoj jej finančného hospodárenia a tvorba rozpočtových 
a mimorozpočtových zdrojov. Podľa hodnotenia nezávislého audítora   je hospodárenie obce dlhoročne stabilné 
a účtovné závierky za jednotlivé roky poskytujú pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce v súlade so 
Zákonom o učtovníctve. Veď od objemu rozpočtu 630 tisíc eur v roku 2007 sme sa roku 2010 po ostatnej zmene 
rozpočtu dostali k sume 1 mil.130 tisíc eur. Podielové dane za roky 2007, 2008a vyhlásené výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
umožnili  naštartovať  rozvoj obce vo výstavbe, ktorá je súčasťou tzv. kapitalizačného rozpočtu obce. Škoda len, že 
sľubný vývoj podielových daní zabrzdila hospodárska kríza koncom roku 2008. Napriek tomu kvalita, rozsah a po-
čet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a realizovaných stavieb alebo   rekonštrukcií  v tomto vo-
lebnom období,  nemá v histórii obce obdobu.                                                                         Pokračovanie na str. 5 

 
Cintorín po rekonštrukcii 
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Dokončenie zo str. 4  
Prehľad uverejňujeme v inej časti našich novín a stojí za povšimnutie. Pozrime sa však na sumárne údaje. Príjmy   
dosiahli za roky 2007 – 2010 výšku 4 mil. 570 tisíc eur. V piatom volebnom období boli realizované stavby, rekon-

štrukcie a obstaraný dlhodobý hmotný majetok 
obce v celkovej hodnote cca 2 mil. 340 tisíc 
eur.To netreba vôbec komentovať. Iba 
poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto procese 
zúčastňovali. Od zamestnancov obce, 
architektov, cez projektantov, stavebných 
dozorov, dodávateľov, spolupracujúce 
inštitúcie, menovaných i nemenovaných part-
nerov. A to je iba jedna oblasť nášho pôsobenia. 
Všetko, čo máme, obstaráme a postavíme, 
potrebuje   administrovanie, evidenciu, 
doklady, predpisy, prevádzku, údržbu, 
monitoring, plánovanie vstupov, výstupov, 
médií, ľudských zdrojov.... V rozpočtovom 
procese sa naviac stretajú všetky ostatné povin-
nosti obce dané množstvom zákonov od 
kultúry, vzdelania, sociálnej politiky, ochrany 
životného prostredia, civilnej ochrany a ďalších 
originálnych a prenesených kompetencií, až po 
šport, podporu spolkov a organizácií. Za 
každým výstupom sa skrýva množstvo povin-
ností, práce a zodpovednosti, rokovaní komisií,   
obecnej rady a zastupiteľstva, výrobných porád,        

                   Obnovená Stredoveká bašta                                      pravidelných aj nepravidelných súťaží, návštev, 
osláv, tradičných i mimoriadnych kultúrnospoločenských podujatí. Všetky poznáte, stretli ste sa s nimi, lebo tvoria 
život našej obce. Naša úcta a poďakovanie patrí za hodnotené obdobie a vykonanú prácu i funkcionárom a členom 
dobrovoľného hasičského zboru, miestnemu spolku Slovenského červeného kríža, obecnému futbalovému klubu a 
jednotlivým družstvám od   žiakov cez dorastencov až 
po A mužstvo, ich vedúcim družstiev a trénerom, 
občianskemu združeniu Rotunda Jurko, poľovníckemu 
združeniu MIER, základnej organizácii Jednoty 
dôchodcov Slovenska, základnej organizácii 
Slovenského zväzu záhradkárov, Slovenskému 
skautingu, kolkárom i    nadšencom šachu, 
pohybového cvičenia, turistiky a mnohým ďalším.  
     Osobitné miesto má naša základná škola s mater-
skou školou a pobočka Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Lukáša v Topoľčanoch. Oceňujeme ich prí-
spevok do bohatého koša verejného života obce. 
K nemu nepochybne patria rôzne cirkevné obrady 
a sviatky,   predovšetkým  tradičná päťstoročná   púť 
k Rotunde sv. Juraja. Vzťahy s farským úradom majú 
vysoký štandard i zásluhou osobností vdp. Petra Štál-
nika i jeho predchodcu Mgr. Jozefa Hužoviča pre ich 
porozumenie   pre tradície a kultúru. Vážime si, že na-
ša obec bola poctená návštevou nitrianskeho   biskupa  
Mons. Viliama Judáka  a ďakujeme mu za jeho prí-
spevok do obecnej monografie.  
Naše poďakovanie patrí i   čestnému občanovi                                       Nový chodník a osvetlenie v parku 
Nitrianskej Blatnice prof. A. Ruttkayovi a vedúcemu reštaurátorovi Rotundy sv. Juraja Akad. maliarovi Jozefovi 
Doricovi za ich neutíchajúce úsilie o zviditeľňovanie obce a Rotundy sv. Juraja na základe nových zistení reštaurá-
torských  objavov    a písomných prameňov. V neposlednom rade ďakujeme za spoluprácu a zabezpečenie priebež-
ného aktuálneho informovania vás všetkých o živote a dianí v obci administrátorom internetovej stránky obce, čle-
nom redakčnej rady Blatnických novín a autorskému kolektívu novej obecnej monografie.   
     Vzdelanie, šport a kultúra sa nezaobídu bez podporovateľov a sponzorov. Chceme sa poďakovať tým najvý-
znamnejším z nich, spoločnostiam KROŠLÁK, a.s., KV-PLAST, s.r.o., PD Nitrianska Blatnica, Firma Schlick, 
Kamenárstvo J. Ceperko, JAVYS, a.s., VÚJE, a.s.,ZSE Energia, a.s., a mnohým ďalším. Veríme, že obec Nitrianska 
Blatnica nestratí ich priazeň ani v budúcnosti. 
     Na záver hodnotenia piateho volebného obdobia je možné povedať: v individuálnych potrebách a záujmoch sa 
možno nedalo vyhovieť všetkým. Všetkým však slúži ale to, čo sa v obci doteraz dosiahlo. Veríme, že občania chá-
pu daňovú i rozpočtovú politiku obce, ktorá umožňuje zníženie dane z nehnuteľností občanom s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, alebo polovičné poplatky za likvidáciu splaškových vôd. K tomu čistú, osvetlenú a udržiavanú 
obec, s možnosťou bezplatného alebo zlacneného kultúrneho a športového vyžitia v KD i v amfiteátri v parku a   na 
športoviskách obce. Táto poplatková a daňová politika obce vytvára potrebné podmienky na ďalší zaujímavý rozvoj 
nášho sídla a jeho územia. A to je dobre pre súčasnosť i pre budúcnosť. 

Mgr. Michal Toman,starosta obce 
PaedDr. Veronika Vichnarová, zástupkyňa starostu, 

poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

Kresťanské tradície a súčasnosť 

     Bohaté a vývinovo pestré sú deji-
ny Nitrianskej Blatnice. Za všetkými 
jej premenami: prírodnými, sociál-
nymi, kultúrnymi, cirkevnými stojí 
človek. Ten dobový: praveký, stre-
doveký, historický, novoveký. Aký 
bol ?  – pýta sa archeológ, historik, 
mediavelista, moderný kultúrny pra-
covník, bežný človek, súčasný ob-
čan, sebavedomý i  dnešný Blatni-
čan. Zaiste to bol človek úžasnej vô-
le, horlivosti a tvorivosti,   človek 
spoločenský, človek rodiny, osady 
i spoločenstva dediny, mestečka, 
poddaný i slobodný sedliak, našinec 
i prišelec, dolujúci v hlbinách zeme, 
presídlenec hľadajúci obživu, usade-
ný sedliak-roľník, správca zeme i jej 
majiteľ, gazda s neobyčajným reme-
selníckym nadaním, žena – matka, 
ochrankyňa rodinného krbu, vycho-
vávateľka zdravých pokolení,  žena 
tvorivých schopností pri pestovaní 
krásy: obydlia, detí...  
     Celé okolie Nitrianskej Blatnice 
dýcha bohatými dejinami, čoho 
svedkom sú archeologické nálezy, 
odkryté osídlenia, pochovávania 
mŕtvych a slávenia života, stavebné 
pamiatky, historické písomnosti -
dokumenty. Teda materiálne hodno-
ty, prepojené kultúrno-duchovnými 
hodnotami, príroda zošľachtená 
a zasiahnutá ľudským záujmom, 
zveľadenou pôdou, cestami 
i chodníkmi, slovesná a ľudová kul-

túra, preniknutá túžbami i pravdou 
citlivého rodáka Nitrianskej Blatni-
ce. 
     Pri tomto historickom pohľade 
nemôžeme obísť starobylú Rotundu 
sv. Juraja, kostolík, pútnické miesto.  
Nemôžeme takto obísť počiatky 
a rozvoj christianizácie tohto regió-
nu, ba  celého Slovenska, teda po-
čiatky kresťanstva na našom a na 
konkrétnom území regiónu Nitrian-
skej Blatnice. A v tejto súvislosti 
musíme priznať, že všetky rozvojové 
architektonické, sídliskové, poľno-
hospodárske, sociálne, rodové 
(šľachtické) a rodinné i osobné akti-
vity sú následné, alebo priamo súvi-
siace s náboženskou, obradovou 
i zvykovou kultúrou.  
     Cirkevný kalendár osobitne za-
siahol ľudový život, lebo rešpekto-
val roľníkov i prácu a prirodzený 
rytmus ročných období. Úcta 
k svätým vychádzala z ich príklad-
ného cnostného a hrdinského života 
a smrti. Úcta k relikviám svätých 
a vzývanie svätých sa šírilo aj 
v začiatkoch christianizácie našich 
predkov a osobitne v ranom stredo-
veku.  Kult sv. Juraja, mučeníka, vo-
jaka zo 4. storočia sa rozšíril 
a prišiel k nám z Východu.  
     Sviatok sv. Juraja v našej nábo-
ženskej kultúre sa spája s jarou, so 
vzkriesením prírody. Právom, veď 
samotné meno vo svojej etymológii  
(z gréc. geos -  zem a orge - stavať;  
georgos – roľník) to vyjadruje. 
Známe je na sv. Juraja posväcovanie 
ozimín, budúcej úrody. Aj  „juríčky“ 
- lastovičky odvodzujú svoje pome-
novanie od sv. Juraja, sú zvestova-
teľkami jari 
     Rotunda, kostolík sv. Juraja, 
označený ako významná archeolo-
gická pamiatka, ľudovo nazývaný 
„Jurko,“ vzdialený  pár kilometrov 
od Nitrianskej Blatnice, sa architek-
tonicky radí medzi veľkomoravské 
stavby, ako to vidieť  aj 
v neďalekom Ducovom. Naozaj, 
najnovšie vykopávky z blízkej Boj-
nej ešte z čias Pribinových  priam 
historickosť tohto miesta predurčujú.    
     Historici a archeológovia presne 
identifikujú fázy výstavby a opravy 
kostolíka od 9. storočia po 13. storo-
čie, potom do 17. storočia (1655), 
18. storočia – po najnovšie úpravy. 
Historici hovoria aj o prístavbe  pus-

tovne, opisujú stredoveké osídlenie 
okolo kostolíka. Uvádzajú záujem 
o kostolík sv. Juraja zo strany Cir-
kvi, zo strany šľachty ako donátorov 
kostola, zo strany františkánskej re-
hole a i. A čo skoro všetci historici 
pripomínajú je to, že ide o sakrálny 
priestor, o tradičné púte, teda 
o verejný prejav náboženskej úcty 
a slávenia. Práve tento sakrálny prie-
stor je typický a neoddeliteľne pat-
riaci k Nitrianskej Blatnici. Ne-
chcem rozvíjať sociálno-kultúrny 
dosah tohto kultu sv. Juraja. O tom 
viac hovoria stredoveké chrámy 
a kláštory, ktoré sa podieľali na ve-
domostnom i hmotnom vzostupe na-
šich predkov. Aj záujem Bratstva sv. 
Františka z Hlohovca o pôsobenie 
v priestoroch kostolíka sv. Juraja je 
prejavom úprimného šírenia stálej 
duchovnej obnovy a vzostupu nábo-
ženského života. Lenže tradícia 
a úcta k sv. Jurajovi hovorí aj o tom, 
že ľudová zbožnosť aj v podobe pútí 
a spoločných a verejných modlitieb 
vytvárala existenciálnu istotu veria-
cich ľudí, lebo im dávala duchovnú 
silu, nádej a útechu aj v zložitých 
a často zúfalých životných situá-
ciách (vojen, chorôb, neúrody, hla-
du). Ľudová zbožnosť (ktorú neoby-
čajne oceňoval pápež Ján Pavol II., 
a ktorú terajší Svätý Otec Benedikt 
XVI. považuje za osobitnú spirituali-
tu), sa javí ako autentický prejav to-
ho, že Kristova zvesť a učenie Cir-
kvi, ktoré nadobúdalo rôzne prejavy 
a formy, zapustilo hlboké korene 
a pretváralo vedomie našich predkov 
a viedlo ich k dobru a kráse. Tak to 
robí aj dnes. V istom zmysle je pote-
šiteľné  aj to, že svätojurská tradícia 
pútí sa dopĺňa a nadstavuje aj kul-
tom solúnskych bratov, sv. Cyrila 
a Metoda, ich kresťanskej misie. 
     Bohaté a pestré sú dejiny Nitrian-
skej Blatnice. Jej dejinami sa vinie 
osobitným spôsobom pôsobenie 
„posvätna“ - pôsobenie Kristovej  
Cirkvi. Nie je to iba pridaný podiel, 
ale podstatná, regulujúca sila du-
chovnosti a kultúrnosti človeka 
a obyvateľov  Nitrianskej Blatnice, 
ktorým žičím, aby si tieto hodnoty  
verne zachovali, a by ich sprevádza-
lo Božie požehnanie v ich úsiliach.  

Mons. Viliam Judák,  
nitriansky biskup 
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September – Október 
 

Naši jubilanti 
 

60 rokov 
Irena Chromá 

 

80 rokov 
Mária Bačkádyová 

Anton Krumpár 
 člen redakčnej rady 

 

81 rokov  
Paulína Fialová 

Ján Miartan 
 

85 rokov  
Magdaléna Šišková 

Pavol Stanček 
 

86 rokov 
Justína Mráziková 

 

87 rokov 
Zlatica Tomanová 

 

88 rokov 
Vojtech Daňo 

 

89 rokov 
Mária Klčová 

 

97 rokov 
Emília Kúdelová 

 
Vitaj medzi nami 

Viktória Gašparová 
 

Manželstvo uzatvorili 
Annamária Záležáková a Peter Herák 
Kristína Štefkovičová a Michal Bakoš 

Mgr. Dana  Šišjaková a Ing. Patrik  Kolka 
 

Opustili nás 
Katarína Svetliaková – 84 rokov  
Gabriela Krumpárová – 77 rokov 
Mgr. Marta Neradná – 54 rokov 

Vojtech Funta – 81 rokov 
 

 
Spracovala: Gabriela Summerová 

ČLOVEK V JESENI ŽIVOTA 
     Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna pale-
ta.Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval 
a formoval ho majster "život" svojimi skúškami, radosťami ale aj starosťami. 
     Každoročne v mesiaci október prejavujeme úctu k tým skor narodeným, 
pretože október je mesiacom úcty k starším. Lenže prejavovať úctu a vďaku 
starším občanom len v októbri je naozaj málo. Zaslúžili sa o náš dnešok. Pre-
to: "Majme ich v úcte neustále " . 

Pohľad na účastníkov stretnutia seniorov 
23.októbra 2010 sa uskutočnila v kultúrnom dome verejná oslava pri príleži-
tosti "Úcty k starším", čomu predchádzala slávnostná svatá omša. Spoluob-
čanom sa slávnostne prihovoril starosta obce. Žiaci 1.ročníka ZŠ a žiaci ZUŠ 
sa predstavili priliehavým kultúrnym programom. 
     Pri tejto príležitosti prijali pozvanie na slávnostné posedenie jubilujúci ob-
čania. V tomto roku sa dožili alebo dožijú okrúhleho jubileá 34 spoluobčania, 
z toho 85 r. - štyria, 80 r. - siedmi, 75 r. - traja, 70 r. - šiesti a 60 r. - štrnásti. 
Devätnásť z nich sa zúčastnilo slávnostného posedenia.Nechýbalo občer-
stvenie,spomienkové darčeky a dobrá nálada,ktorú medzi prítomných rozsie-
val harmonikár Mgr. Martin Paulovič. 
     Jeseň má svoje čaro, hoci jej tieseň sa nám vkráda do sŕdc. V jeseni sú 
plody - krása. Nech Vám v jeseni života srdce plesá – jasá.                       MH 

Názov investičnej akcie Rok Hodnota v € 
Vybudovanie jazykovej učebne a knižnice v ZŠ 
s MŠ 2007  11 617,87 
Vybudovanie Rekondičného zariadenia v telo-
cvični ZŠ 2007       5 694,75 
Rekonštrukcia WC, zateplenie kotolne, oprava 
strechy KD 2007    15 711,21 
Rekonštrukcia MK -Pod gaštanmi 2007     6 239,11 
Výstavba chodníka v parku s osvetlením, par-
kové a terénne úpravy 2007     9 249,00 
Výmena okien na budove obecného úradu 2008     8 929,16 
Elektronizácia ŠJ ZŠ s MŠ 2008     6 638,78 
Oprava rozvodov vody v budove ZŠ 2008     4 746,73 
Zriadenie multifunkčnej učebne v ZŠ s MŠ 2008     8 298,48 
Zakúpenie zariadenia na stavanie kolkov 
a vybavenia kolkárne 2008     8 298,48 
Rekonštrukcia parku - Výstavba detských a 
športových ihrísk 2008 198 079,25 
Rekonštrukcia kaplnky sv. Urbana, MK a spev-
nenej plochy 2008/09     4 611,04 
Výmena okien budovy ZŠ 2009   53 508,60 
Rekonštrukcia stredovekej bašty 2009/10   27 011,03 
Reštaurátorský výskum Rotundy sv. Juraja 2009   10 500,00 
Rekonštrukcia Domu smútku a spevnených 
plôch cintorína 2009   70 054,00 
Rekonštrukcia obecného rozhlasu 2009   15 057,00 
Zakúpenie traktora, vlečky, kosačky a zariadení 
na likvidáciu BO 2009 125 524,25 
Terénne úpravy park + bašta 2009    6 822,14 
Vybudovanie sektoru skoku do diaľky  a spev-
nených plôch okolo univerzálneho ihriska 2009   11 474,80 
Zakúpenie mikrobusu VW Transporter 2009     7 302,66 
Hasičské zásahové auto IVECO DAILY 2010   86 304,19 
I. etapa reštaurovania Rotundy sv. Juraja 2010   22 000,00 
Rekonštrukcia Obecnej hasičskej zbrojnice 2010 316 492,43 
Rekonštrukcia parku 2010 625 705,00 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvet-
lenia 2010 249 180,53 
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Futbal po jesennej časti  sezóny 2010/2011 
     Prišiel čas polčasovej prestávky futbalovej sezóny, kedy prehodnocujeme vzniknutú situáciu v jednotlivých mužstvách náš-
ho futbalového klubu. Žiaľ v „A“ mužstve je už tretí rok po sebe obdobná pozícia, keď sa musíme pripraviť opäť na záchranár-
ske práce o udržanie sa v najvyššej súťaži. V jeseni sme získali len 13 bodov za tri výhry a štyri remízy a zimujeme na 
14.mieste. Mohli sme sa tešiť z rekordnej výhry 8:1 nad Krnčou, z obratu v domácom zápase s Ludanicami na 3:2 i z víťazstva 
v Práznovciach 1:0. Nedostatočnú výkonnosť mužstva  som ako tréner riešil vlastnou rezignáciou po domácom prehratom ho-
dovom zápase a potupnej prehre v Urminciach. Tu pretiekla všetka moja trpezlivosť s mužstvom, ktoré je veľmi zraniteľné 
a nedostatočne plní tréningový proces. Stratil som potrebnú motiváciu a mužstvu už nemám čo vštepiť, tak musel prísť určitý 
impulz zmeny, ktorý nabudí mužstvo k lepšiemu. Po vzájomnej dohode ho prevzal   po 8. kole tréner dorastu D. Bartošek. Vý-
bor OFK sa zhodol v tom, že práve on pozná mužstvo najlepšie a je v jeho plnej kompetencii riešiť zloženie mužstva 
a nasadenie na určité posty. Počas celej jesene nemáme vyriešený brankársky post. Väčšiu časť zápasov odchytal M. Ochot-
nický, ktorý nedosahuje výkony brankárskej jednotky aj keď snahu mu odoprieť nemôžeme. Výstrahou pre mužstvo musí byť 
domáca prehra 0:3 s Čermanmi, keď sme si nevypracovali ani jednu vyloženú šancu! Naopak povzbudením, že futbal naozaj 
vieme hrať sú výkony mužstva v Rajčanoch, Oponiciach, Hrušovanoch a Práznovciach aj keď nie vždy s bodovým efektom. 
Najlepším strelcom je M. Adamovič s 10 gólmi, nasleduje I. Šimovič  - 4 góly a S. Hollan - 3 góly. 
     Béčko za celú jeseň získalo len 7 bodov v III. triede a zimuje na predposlednom 10.mieste po minuloročnom vypadnutí je to 
obrovský prepadák. Tréner Susko ukončil po jeseni pôsobenie pri mužstve, ktoré nedosiahlo predpokladanú výkonnosť. Osud 
zostáva na kompetentných vo Vozokanoch, ako sa s touto skutočnosťou vysporiadajú. 
Dorast začal sezónu nad očakávanie dobre a prezentoval sa dobrou hrou, ktorá priniesla viaceré víťazstvá a bodové zisky aj 
z vonkajších zápasov. V druhej polovici akoby mužstvu dochádzal dych a prehral posledné 4 zápasy čo ho posunulo na 6. 
miesto v tabuľke so 16 bodmi. Kostru mužstva tvoril Ľ. Stanček 6 gólov, L. Valter 4góly, D. Dunka 3góly, V. Grznár 2 góly 
a v úvode sezóny M. Frťala 4 góly kým neprešiel úplne do „áčka“. Treba oceniť snahu aj ostatných hráčov, ktorí poctivo plnili 
tréningový proces, lebo len tak môžu napredovať. Po odchode trénera D. Bartoška káder prebral I. Korchan, ktorého v zime 
čaká práca z mužstvom, v ktorom je potenciál pre seniorské mužstvá. Záleží však aj na hráčoch akým spôsobom budú pristu-
povať k pripravenosti na jarnú časť sezóny a raste vlastnej výkonnosti. 
     „Výkladnou skriňou“ blatnického futbalu sa na prekvapenie stali naši žiaci, ktorí pod vedením A .Sigeta a P. Soblahovské-
ho „valcovali“ súpera za súperom a zastavila ich vo víťazstvách až Bojná, kde remizovali. Porazili také futbalové bašty ako 
Radošinu, Prašice, Jacovce a Tovarníky čoho výsledkom je 1.miesto a mužstvo suverénne kraľuje v súťaži s 25 bodmi. Naši 
chlapci kraľujú aj súťaži strelcov, keď Adrian Toman nastrieľal 15 gólov a Michal Grznár 14 gólov a na 8. mieste je aj náš de-
fenzívny hráč Daniel Mago s 8 gólmi. Dobré výkony podával aj N. Soblahovský, M. Miho ale aj ďalší mladí chlapci, o ktorých 
ešte budeme počuť. Nezostáva mi nič iné, len hráčom a trénerom pogratulovať a zaželať úspešné pokračovanie v začatej práci. 
Netreba sa však uspokojiť, pretože vždy je čo ešte zlepšovať.                                                                           Pavol Stanček ml.

 

           III. TRIEDA 
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1. TJ Krušovce B 10 10 0 0 47 : 10 30 
2. OFK Malé Ripňany 10 8 0 2 35 : 13 24 
3. TJ Sokol Šalgovce 10 6 2 2 38 : 24 20 
4. TJ Horné Chlebany 10 5 2 3 21 : 15 17 
5. TJ Hajná Nová Ves 10 4 2 4 17 : 23 14 
6. TJ  Behynce 10 2 4 4 17 : 24 10 
7. OFK Krnča B 10 3 1 6 15 : 26 10 
8. OFK Blesovce 10 3 1 6 23 : 39 10 
9. FK Orešany 10 2 2 6 23 : 32 8 
10. OFK Nitr. Blatnica B 10 2 1 7 19 : 26 7 
11. TJ  Lipovník 10 2 1 7 13 : 36 7 

1. OFK Krtovce 15 13 1 1 52 : 11 40 
2. TJ Oponice 15 10 2 3 34 : 16 32 
3. OFK Tovarníky 15 9 1 5 36 : 20 28 
4. TJ Preseľany 15 9 1 5 18 : 14 28 
5. TJ Slovan Bojná 15 7 4 4 35 : 20 25 
6. TJ Nemčice 15 6 5 4 29 : 22 23 
7. OFK Práznovce 15 7 2 6 25 : 19 23 
8. TJ  Krušovce 15 7 2 6 24 : 23 23 
9. TJ V. Dvorany 15 6 1 8 17 : 31 19 
10. TJ Rajčany 15 5 3 7 25 : 34 18 
11. TJ Urmince 15 5 2 8 27 : 35 17 
12. OFK Ludanice B 15 4 3 8 20 : 34 15 
13. OFK Hrušovany 15 4 2 9 20 : 37 14 
14. OFK N. Blatnica 15 3 4 8 23 : 37 13 
15. TJ  Čermany 15 4 1 10 15 : 29 13 
16. OFK Krnča 15 3 2 10 17 : 35 11 
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