
                 BLATNICKÉ NOVINY 
Dvojmesačník občanov Nitrianskej Blatnice ∗Ročník 3∗ Číslo 6∗ December 2009     

 

Ča s  v ia no čn ý  
     Sme opäť v adventnom období, v predvia-
nočnom čase a v očakávaní sviatkov, ktoré sú 
skutočnými sviatkami rodiny, vnímania dobra 
a pokoja. Duch kresťanstva je v  nás Slová-
koch doslova zakódovaný, či už sme takzvaní 
hlboko veriaci, alebo kresťanstvo vnímame len 
okrajovo, ľahostajne ako čosi, čo potrebujeme 
iba občas. Je totiž pohodlné neriadiť sa žiad-
nymi príkazmi a zákazmi, najmä ak sú tieto 
v akomsi fiktívnom Desatore. Ale stačí sa za-
myslieť a prídeme na to, že tým Desatorom sa 
podvedome riadime. Vieme ( a je to v nás ), že 
nezabiješ, nepokradneš atď. sú samozrejmé 
princípy nažívania ľudstva navzájom, človeka 
s človekom. Sme však svedkami toho, že 
v živote národov a štátov sa tieto základné 
princípy porušujú a neraz sa uplatňuje právo 
silnejšieho. Charta ľudských práv Organizácie 
spojených národov je pre niektoré silné štáty 
iba kusom papiera. Po príklady netreba ísť 
ďaleko. 
     Zdalo by sa, že nemá veľký význam dvíhať 
prst a upozorňovať, protestovať. Je to však len 
prvý dojem. Vo svojom vnútri, sami v sebe by 
sme mali vysloviť protest, ak sa deje nespra-
vodlivosť inému, či už národu, štátu, skupine 
osôb, jednotlivcovi. Toto naše vnútorné Desa-
toro nás vytvára zodpovednejšími a lepšími. 
A dáva nám právo ukázať prstom na skrivod-
livosť, neprávosť. A dáva nám aj pocit, že nie 
sme na strane zla, ale na strane dobra. Toho 
dobra, o ktorom je vlastne aj tento vianočný 
čas. 
     Nedávno som bol v kancelárii nášho staros-
tu, ktorý musel na chvíľu odísť. Vtedy zazvo-
nil telefón. Zdvihol som ho, predstavil som sa 
a volajúcej oznámil, že starosta sa o chvíľu 
vráti, aby zavolala neskôr. Volajúca však pro-
sila, aby som starostovi povedal, že jej sused od 
rána nevyšiel z domu. Bola pri jeho dverách    
( niesla mu čosi k obedu ), búchala na dvere, 
ale sused, ktorý žije dlho sám, sa neozval. Má 
obavu, aby sa mu niečo nestalo. Skrátim prí-
hodu: Všetko dopadlo dobre, sused žije a našli 
ho v poriadku. Pointa príbehu: Pani, ktorá te-
lefonovala, ukázala, že v našej obci žijú ľudia, 
ktorí nie sú ľahostajní k tomu, čo sa okolo 
nich deje. A to je to dobro, ktoré by malo byť 
v každom z nás. A verím, že aj je, aj keď 
v niekom iba podvedome. 
     Atmosféra Vianoc na nás vplýva tak, že vše-
tci sme, niekto viac a niekto menej, ovplyvnení 
prevahou snahy konať dobro. Bolo by však 
správne, keby to tak bolo nie iba v tomto čase, 
ale po celý rok. Aj ten skutok, ktorý vykonala 
spomínaná pani, zdanlivo nenápadný, patrí 
medzi tie, ktoré vplývajú na spolunažívanie 
v našej obci. A patrí pod obecný vianočný 
stromček našej občianskej spolupatričnosti.              

T. Krahulský 

Všetkým spoluobčanom želáme pekné 
a pokojné Vianoce a veľa zdravia  
a rodinnej pohody v roku 2010. 

Obecné zastupiteľstvo,  
Mgr. M. Toman, starosta obce 

 

Predvianočné tradície žijú 

 
     5. december bol dňom, ktorý s veľkou túžbou očakávali 
všetky deti. Príchod Mikuláša v našej obci sme oslávili pred 
pastoračným centrom za účasti našich najmenších, ich rodičov 
a ostatných občanov. Mikuláš so svojím sprievodom rozsvietil 
vianočný stromček a zároveň zaznela prvý raz krásna zvonkoh-
ra. V kultúrnom programe vystúpil cirkevný spevokol a deti 
z materskej školy. Potom Mikuláš rozdával balíčky. Urobil de-
ťom veľkú radosť, začo mu patrilo veľké ďakujem a prísľub, že 
budú po celý rok poslúchať. Mikulášsky naladení občania 
a deti sa presunuli do kultúrneho domu, kde sa im v kultúrnom 
programe predstavili deti zo základnej školy. 
     V ten istý deň bola slávnostne otvorená tradičná „Vianočná 
výstava“ za účasti starostu obce Mgr. Michala Tomana 
a predsedu SČK v Topoľčanoch Ing. Jozefa Hasáka.  
     Kultúrny dom bol preoblečený do vianočného šatu. Hlav-
ným aktérom výzdoby bol p. Dušan Štefčík. Krásne aranžmá 
vianočného prestierania a celkové vytvorenie vianočnej atmo-
sféry si zaslúžia obdiv a pochvalu. Vo vianočnej kaviarni ne-
chýbala chutná vianočná kapustnica a pečivo. Spestrením celej 
výstavy bola bohatá tombola. 
     V nedeľu v priestoroch kultúrneho domu vystúpili žiaci  
ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch. Vianočné piesne a skladby 
boli pretkávané vianočnou poéziou od našej rodáčky Kataríny 
Hudecovej.      Poďakovanie patrí organizátorom tohoto podu-
jatia  - MsSČK,  Obecnému úradu a všetkým sponzorom, ktorí 
prispeli do tomboly.                                            M. Hlohovská
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
     Dňa 26. októbra 2009 sa konalo piate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ( OZ ).Zástupcovia 
spoločnosti DEVELOP GROUP, a.s. oboznámili  OZ s plošným riešením a kapacitnými údajmi nájomného 
bytového domu. 
     OZ prerokovalo a schválilo investičný zámer - výstavbu nájomných bytových domov - šesť bytových do-
mov po šesť bytových jednotiek na pozemkoch parc. č. 230/3, 231/1 a 1280 v kat. území Nitrianska Blatnica. 
Súhlasilo s predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB podľa podmienok zákonných 
predpisov a nariadení na výstavbu 6 X „Nájomný bytový dom 6 b. j.“ na pozemkoch parc. č. 230/3, 231/1 a 
1280  v kat. území Nitrianska Blatnica s tým, že rozdiel nákladov medzi dotáciou MVaRR SR a podporou 
z prostriedkov ŠFRB bude financovaný z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Nitrianska Blatnica. OZ taktiež 
schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s Výnosom MV a RR SR z 28.11.2007 č. V-
1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVaRR SR zo 7.12.2006  č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj 
bývania do výšky 70 % oprávnených nákladov na výstavbu Technickej vybavenosti pre 6 X NBD 6 b. j. 
v obci Nitrianska Blatnica, s tým že zostatok  nákladov bude financovaných z vlastných zdrojov z rozpočtu 
obce Nitrianska Blatnica.  
     Dňa 11. decembra 2009 sa konalo dvadsiate riadne zasadnutie OZ, ktoré prerokovalo a schválilo druhú 
úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2009 so stavom k 31. 12. 2009, rozpočet obce Nitrianska 
Blatnica na rok 2010. OZ a občania sa oboznámili s výhľadovým rozpočtom obce Nitrianska Blatnica na ro-
ky 2011 - 2012 a so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2010 - 
2012  a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010. 
     OZ schválilo Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Nitrianska Blatnica.  
     OZ sa  uznieslo  na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia ( VZN ) č. 6/2009 O miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na rok 2010 a VZN č. 7/2009 O určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v Nit-
rianskej Blatnici. 
     OZ i občania sa oboznámili s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 
2010, so žiadosť o poskytnutie dotácie - MP SR, so žiadosťami o poskytnutie dotácií na podporu kultúry 
a športu NSK na Dni obce, Monografiu a Deň detí. 
     OZ schválilo Rozpočtové opatrenia obce č. 27 – 37/2009 pre ZŠ s MŠ, poskytnutie finančného príspevku 
na rok 2010 OZ Rotunda Jurko vo výške 500€ , ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo výške 350€, úradný zá-
znam Obce Nitrianska Blatnica č. 1/2009 - Súpis majetku na vyradenie, podanie žiadosti o poskytnutie dotá-
cie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality - spoluúčasť 20%, podanie 
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 - MK SR - monografia obce - spoluúčasť 
5%, podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 - MK SR -NKP Stredoveká baš-
ta - spoluúčasť 5%, podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 - MK SR -NKP 
Rotunda sv. Juraja - spoluúčasť 5%. 
     OZ schválilo odmenu za rok 2009 poslancom OZ nasledovne: predsedníčke Komisie OZ pre školstvo, 
šport, mládež a kultúru odmenu vo výške 150,- €; členom obecnej rady, predsedom komisií OZ odmenu vo 
výške 100,- €; poslancom OZ a členom komisií odmenu vo výške 50,- €; zástupkyňa starostu sa vzdala svojej 
odmeny v prospech obce a starostovi obce schválili odmenu za rok 2009 vo výške 50 % súčtu platov vyplate-
ných za obdobie október, november, december 2009 a vyplatenie náhrady mzdy starostovi obce  za časť ne-
vyčerpanej dovolenky za rok 2008.                                                                  DR. VERONIKA VICHNAROVÁ
 

Ako sme volili 
     Volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho 
kraja v našej obci sa zúčastnilo 179 voličov 
z celkového počtu 965 oprávnených voličov. Naj-
viac hlasov dostali kandidáti na poslancov: Jozef 
Vančo 97, Pavol Goga 86, Karol Gerhát 82, Ľubo-
mír Bošanský 68, Ján Paulík 68, Juraj Soboňa 54, 
Albert Hačko a Peter Baláž 50. Z kandidátov na 
predsedu NSK získal Milan Belica 159 hlasov. 
 

Zvozový kalendár zberu 
Tuhý komunálny odpad: 13., 27. januára, 
24. februára, 10., 24. marca, 7., 21. apríla, 5., 
19. mája, 2., 16. a 30. júna. 
PET fľaše: 11. februára, 25. marca, 6. mája, 
17. júna. 

Papier a ostatné plasty: 16. februára, 30. 
marca, 11. mája, 22. júna.  
Sklo: 19. februára, 2. apríla, 14. mája, 25. júna. 
 

 
Tony papiera v zbere 

 
     V posledný júnový týždeň uplynulého školského roku 
2008/2009 sa žiaci ZŠ s MŠ zapojili do súťaže v zbere sta-
rého papiera. Škola odovzdala 4 510 kg papiera za sumu 
90,20 Eur. Oproti minulým rokom sa výkupná cena za 1 kg 
starého papiera znížila takmer o polovicu. 
     Vedenie školy odmenilo knižnými cenami prvých päť 
najaktívnejších žiakov. Boli  to títo žiaci: Peter Viater – 472 
kg, Michelle Kertészová – 355 kg, Stanislav Bašista – 207 
kg, Andrej Andrašovič – 168 kg, Matúš Grolmus – 161kg. 
     Ďakujeme žiakom, ich rodičom,  obecnému úradu 
a obyvateľom obce za pomoc a spoluprácu pri zbere. Ďalší 
zber papiera plánujeme uskutočniť v apríli 2009.  Zároveň 
vyzývame občanov, aby starý a nepotrebný papier i naďalej 
odkladali.                                                                           IR 
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Blatnické Vianoce môjho detstva 
     December je prvým zim-
ným mesiacom. Vtedy v na-
šich zemepisných šírkach 
matička Zem po celoročnom 
výkone sa schúli k odpočin-
ku pod bielu perinu, kde z 
vesmíru naberá novú ener-
giu pre jarné zmŕtvychvsta-
nie. 
     Ospanlivosť zimného ob-
dobia možno odjakživa  aj 
ľuďom  prinášala snenie po-
vier, čarov a vypestovaných  
zvykov najmä vo vidieckom 
prostredí. V jednom z nich, 
v ktorom som vyrastala, 
v dedinke rozloženej na úpä-
tí Marháta s názvom Nit-
rianska Blatnica, od čias, 
kam siaha moja pamäť, ar-
chivujem v nej zažité udalos-
ti. Vzrušujúce bývali najmä 
zvyky predvianočné a via-
nočné. V tých časoch ich 
materiálna stránka  bola 
takmer zanedbateľná. Väč-
šina jednoduchých ľudí ne-
mala na jej naplnenie mimo-
riadne nároky, tak ho ani ne-
potrebovala. O to bohatšie bo-
lo  duchovné chápanie času 
radosti a veselosti  pred záve-
rom roka.  
     Spomínam si na pamätný 
deň svätej Barbory, keď diev-
čatá a ženy poobliekané do 
miestneho kroja a s maskou 
na tvári vo večerných hodi-
nách ako Barbory navštevo-
vali domy, v ktorých sa práve 
driapalo perie alebo hodovalo 
pri dobrotách  po  ukončenej 
zabíjačke prasiatka. Kde sa 
nedalo  kýchnuť do peria, tam 
Barbory nastavili kastról 
s varechou, čo  znamenalo 
nadelenie jaterničkou alebo 
žobračou kašou.  
     Taktiež na Luciu z domu 
do domu chodili do bielych 
plachiet zahalené  postavy 
žien a dievčat. Tie husacími 
krídlami  z domov vymetali 
zlých duchov, svár a biedu, za 
čo si odnášali nádielku. No 
ako deti najviac sme sa tešie-
vali na predvečer svätého Mi-
kuláša. Ten aj so svojou sui-
tou anjela a čerta  nás na-
vštevoval aj v triedach školy. 
Anjel dobré deti pohladil po 
vláskoch a čert metlou alebo 
svojím chvostom vyšibal ne-
zbedníkov. Vo večerných ho-
dinách pred šiestym decem-
brom zväčša celý kraj býval 
pohrúžený do bielej atmosfé-
ry. Skupinky väčších detí, ale 
aj dospelých v kostýmoch bis-

kupa, anjela a čerta, ktoré si 
sami zhotovovali, navštevovali 
hlavne domy s deťmi. Tie, aj 
sa tešiac na tieto vzrušujúce 
zážitky, pred čertom sa scho-
vávali pod stôl alebo pod pos-
tele. Nepamätám sa, že by tie-
to mikulášske návštevy boli 
niekomu niečo rozdávali. Na-
opak, samé si  v košíkoch od-
nášali výslužku z toho, čo kto  
pre nich mal nachystané. My 
deti v Mikulášsky predvečer 
sme si kládli do okien vyčis-
tenú obuv – ráno sme si v nej 
našli sušené slivky, hrušky, 
jablká  a orechy, ktoré sa 
urodili v našich záhradách. 
Iba deti v bohatších rodinách 
si našli po čokoládke alebo 
pár saloniek, ktoré si odložili 
na vianočný stromček. 
     A čo Vianoce?! Na tie sme 
sa tešili po celý advent. Nie-
ktorí spolužiaci si z dreva vy-
strúhali figúrky Jezuliatka, 
Panny Márie, svätého Jozefa, 
oslíkov, ovečiek a zostrojili 
prenosný betlehem. Ako bet-
lehemci chodili po domoch, 
oznamujúc, že sa práve naro-
dil Kristus Pán. Všade zaspie-
vali inú koledu. Vzadu sa 
okúňal sadzami začiernený 
Kubo v baranici a huni po 
dedkovi. Málokto ich  neobda-
roval aspoň šestáčikom.    
     Na štedrý deň už od rána 
rozvoniavali v domoch kysnu-
té koláče s rôznymi plnkami. 
O zákuskoch, tortách, vypra-
žených kaproch či majonézo-
vom šaláte nik nemal ani po-

tuchy. U nás sme varievali 
hubovú polievku na kyslo 
a makom posypané a medom 
poliate pupáčiky. Na stole 
nechýbali oblátky s medom, 
cesnak, jablká a orechy. Po 
kúsku oplátky sme zaniesli 
aj do kurína a do chlieva ko-
ze a prasati, aby boli aj zvie-
ratká účastné Božieho hodu. 
Vtedy nebolo zvykom rozdá-
vať si navzájom darčeky. 
Každý z nás sa tešil z radosti 
celej rodiny. Vianočné strom-
čeky zväčša nebývali ponore-
né do striebrozlatistého ligo-
tu. Zdobili sme ich červenými 
jabĺčkami, vlašskými ore-
chami, ozdôbkami zo slamy 
a nastrihaným farebným pa-
pierom. Sviečočky boli origi-
nálne, z vosku či parafínu. 
Zapaľovali sme ich iba pri 
večeri z opatrnosti, aby sa  
od nich nechytilo horieť 
v dome.  
     Po štedrej večeri nás rodi-
čia pustili do ulíc, kde sa 
chodilo spievať koledy popod 
obloky a vinšovať veselé Via-
noce. Všade nás niečím, aj 
keď skromne obdarovali. Naj-
vzrušujúcejšie bolo vyzváňa-
nie všetkých zvonov na zvolá-
vanie účastníkov polnočnej 
omše. V hustom snežení zo 
všetkých kútov dediny, aj 
cezpoľní z ďalších dedín far-
nosti,  zababušení, v rukách 
so starodávnymi lampášmi 
s rozsvietenou sviecou trúsili 
sa hore dedinou do vyzdobe-
ného a ihličím voňajúceho 
kostola. Už vtedy v ňom žiarili 
krištáľové lustre a radostný 
spev sa ozýval na celú dedi-
nu. Kto by na to zabudol?! 
     Dnes, po večerných tele-
víznych správach, bezohľad-
ných na prípravu najsvätej-
ších dní pokoja ľuďom dobrej 
vôle, nastúpi stupídna rekla-
ma. Na obrazovku sa vyrojí  
akoby červené mračno Santa 
Klausov, v náručiach s veľ-
kými balíkmi darčekov. Chcú 
nás zahrnúť vecami od vý-
myslu sveta a tým fantasticky 
zvýšiť zisky svojim sponzo-
rom. Chcú nám zahatať cestu 
k spokojnosti, skromnosti 
a pokore. 
     Nedajme si zobrať tú 
ozajstnú krásu Vianoc v ich 
duchovnej podstate komer-
čnosťou súčasnosti. 

 Katarína Hudecová
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Miestne dane a poplatky  v roku 2010  
     V našej obci v roku 2010 zaplatí-
me za vysielanie oznamov v obec-
nom rozhlase komerčného charakteru 
2,50 €, vyhlásenie gratulácie život-
ného jubilea a smútočné vyhlásenie 
je oslobodené od poplatkov. Za pre-
nájom kultúrneho domu pri predaji 
tovarov podnikatelia platia 60  €, za 
prednášky spojené s predajom  (sva-
dobka,  zasadačka) v lete 30  €, 
v zime 60  €, za účelom tanečnej zá-
bavy 100  €, za účelom svadby, osla-
vy a pod. - veľká sála, svadobka 
a kuchyňa 100  €, svadba, oslavy 
a pod. (svadobka + kuchyňa) 30  €, 
zapožičanie inventáru 10 €, organi-
zácie v obci schôdze, výstavy 
a smútočné posedenia sú oslobodené 
od poplatku.  Za prenájom kolkárne 
30  € na prevádzkové náklady a 10 € 
za zapožičanie inventáru. Za použí-
vanie verejného priestoru pri predaji 
2,50 €/hodina. Poplatky za služby 
strojových a dopravných zariadení: 
doprava traktorom 7 €/1 hod.+ pre-
jazd 1,5€/km, traktor + štiepkovač 15 
€/1 hod.+ prejazd 1,5€/km, traktor + 
priekopový mulčovač 15 €/1 hod.+ 
prejazd 1,5€/km, traktor + disková 
kosačka 15 €/1 hod.+ prejazd 
1,5€/km, traktorová kosačka 20 €/1 
hod.+ prejazd 1,5€/km, služba V3S v 
obci fekál v obci (ťahanie žumpy, 
poplatok ČOV) 10  €/1 odvoz, služba 
V3S v obci podnikatelia (ťahanie 
žumpy, poplatok ČOV) 20 €/1 od-
voz, služba V3S v obci fekál mimo 
obce (ťahanie žumpy, poplatok 
ČOV) 20  €/1 odvoz+ prejazd 
1,5€/km. Za prenájom nebytových 
priestorov na účely služieb, obchodu 
a výroby 10 €/1 m2, nebytový prie-
stor na účely reštauračné a bufety 15 
€/1 m2, za prenajatie pozemku 0,10 
€/1 m2. 
     Daň za ornú pôdu je 0,6303 €/m2  
a za trvalé trávne porasty 0,0630 
€/m2. za lesné pozemky, na ktorých 
sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a za ostatné hospodár-
sky využívané vodné plochy zapla-
tíme 0,0464 €/m2, za stavebné po-
zemky 18,58 €/m2, za záhrady, za-
stavané plochy a nádvoria a ostatné 
plochy 1,85 €/m2. Ročná sadzba dane 
z pozemkov je nasledovná: orná pô-
da, chmeľnice, vinice, ovocné sady 
0,35 %, trvalé trávne porasty 0,50 %, 
záhrady 0,35 %, lesné pozemky na 
ktorých sú hospodárske lesy 1,00 %, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hos-

podársky využívané vodné plochy 
0,70 %, zastavané plochy  a nádvoria 
0,35 %, stavebné pozemky 0,25 %, 
ostatné plochy okrem stavebných 
pozemkov 0,50 %. 
     Ročná sadzba dane na zo stavieb 
za každý  m2 zastavanej plochy je 
nasledovná: stavby na bývanie 
a drobné stavby, ktoré majú dopln-
kovú funkciu pre hlavnú stavbu 
0,060 €, za stavby na pôdohospodár-
sku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné, hospodárstvo, využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodár-
skej produkcie a stavieb na vlastnú  
administratívu 0,100 €, za stavby re-
kreačných a záhradkárskych chát 
a domčekov na individuálnu rekreá-
ciu 0,200 €, za samostatne stojace 
garáže a samostatné stavby hromad-
ných garáží a stavby určené alebo 
požívané na tieto účely, postavené 
mimo bytových domov 0,200 €, za 
priemyselné stavby a stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace staveb-
níctvu  okrem stavieb na skladovanie 
a administratívu 1,000  €, za stavby 
na ostatné podnikanie a zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratí-
vu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a zárobkovou činnosťou 1,000  € , za 
ostatné stavby 0,200 €. Pri viacpod-
lažných stavbách je pre všetky druhy 
stavieb príplatok za podlažie 0,033 €  
za každé ďalšie podlažie okrem pr-
vého nadzemného podlažia. 
     Ročná sadzba dane z bytov 
a nebytových priestorov na území 
obce Nitrianska Blatnica je 0,060 € 
za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru. 
     Od dane z pozemkov sú oslobo-
dené pozemky , na ktorých sú cinto-
ríny, pozemky verejne prístupných 
parkov, priestorov a športovísk, po-
zemky vo vlastníctve právnických 
osôb, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na podnikanie, pozemky 
užívané školskými zariadeniami, 
močiare.  Od dane zo stavieb  sú 
oslobodené stavby vo vlastníctve 
právnických osôb, ktoré nie sú zalo-
žené alebo zriadené na podnikanie. 
     Zníženie dane zo stavieb a dane 
z bytov vo výške 50% z daňovej po-
vinnosti pre stavby a byty vo vlast-
níctve občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným pos-
tihnutím,  ktoré   slúžia na trvalé bý-
vanie a 50 % z daňovej povinnosti 

pre garáže vo vlastníctve občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo 
používané na ich dopravu. 
     Za psa staršieho ako 6 mesiacov 
zaplatíme 2,- € na kalendárny rok. Za 
užívanie verejného priestranstva za-
platíme 0,033 € za každý aj začatý  
m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva za siedmy a za každý 
ďalší aj začatý deň.Za jadrové zaria-
denie 0,0006  € / m2. 
     Za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady zaplatíme nasle-
dovne: fyzické  osoby 10,- € na oso-
bu a rok, fyzické osoby – podnikateľ 
45,- €, právnické osoby – podnikateľ 
45,- €, chalupári alebo vlastníci – 
užívatelia nehnuteľností v obci 5,- €. 
Za uvedený poplatok získa fyzická 
osoba 5 ks žetónov, fyzická osoba – 
podnikateľ 12 ks žetónov, právnická 
osoba – podnikateľ 12 ks žetónov a 
chalupári alebo vlastníci – užívatelia 
nehnuteľností v obci (rodinného do-
mu, nebytového  priestoru, pozemku 
na rekreáciu) 2 ks žetónov. 
V priebehu roka si môžeme dokúpiť 
žetóny v cene 1€/1 žetón. Zberná ná-
doba na komunálny odpad je vlast-
níctvom obce, preto fyzická osoba, 
právnická osoba,  resp. fyzická osoba 
podnikateľ, chalupár zaplatí za novú 
zbernú nádobu 110 l poplatok vo 
výške   15,- €.   

    Dr. Veronika Vichnarová 
 
 

Stret nem e sa  
na  Si lvestra  

 
     Stalo sa dobrým zvy-
kom, že každý rok sa stre-
távame na Silvestra na 
námestí, aby sme pri vat-
re privítali spoločne nový 
rok 2010 a oslávili výročie 
vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky, teraz 
už sedemnáste. 
     Vatra bude zapálená 
o 23.00 hodine. O polnoci 
zaznie štátna hymna SR 
a k občanom sa prihovorí 
starosta obce. Nebude 
chýbať slávnostný ohňo-
stroj a občerstvenie. 
     Príďte privítať nový rok 
2010! 

RNDr. E. Kollár 
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Sladká medaila do Blatnice 
      
     V našich novinách v apríli t.r. sme priniesli 
rozhovor s Jozefom Štefaňákom, ktorý žije 
v našej obci a úspešne sa venuje popri svojom 
zamestnaní včelárstvu. Už ten rozhovor s ním 
potvrdil, že včeláreniu venuje všetok svoj 
voľný čas. On však nie je iba obyčajný člen 
14- tisícovej rodiny slovenských včelárov, 
pretože on tomuto náročnému koníčku dáva 
čosi naviac. Štúdiom odbornej literatúry, stre-
távaním sa so skúsenými včelármi a účasťou 
na rôznych včelárskych sympóziách získava 
impulzy skvalitňovať svoju prácu so včel-
stvami, „iba brať, čo včela nanosila do úľa je 
síce pohodlné, ale krátkozraké,“ hovorí. Áno, 
človek potrebuje včely, ale človek im musí aj  
pomáhať pri rôznych chorobách a iných prob-
lémoch. 

     Dnes, keď sa stretávame najmä v rôznych 
hypermarketoch s lacným medom, ktorý má 
zväčša veľmi ďaleko od kvality včelieho medu 
(potvrdili to nedávne kontroly štátneho potra-
vinárskeho dozoru) a dokonca spolovice ide o 
falšovaný med, musíme si o to viac vážiť vče-
lárov typu p. Štefaňáka.( A aj ďalších, ktorí sa 
venujú včeláreniu v našej obci a nespreneverili 
sa zásade Ivana Beňu, včelára, ktorého si váži 
aj p. Štefaňák: Včela ťa neoklame, keď ju ne-
oklameš ty. ) Nie je žiadnou náhodou 2. mies-
to za pastovaný med v r. 2006, ako aj 2. mies-
to v r. 2009 v kategórii medovina na nitrian-
skom Agrokomplexe a najmä certifikát, ktorý 
oprávňuje p. Štefaňáka po laboratórnych ana-
lýzach  jeho medu používať označenie 
SLOVENSKÝ MED. Jeho med, citujem z cer-
tifikátu, má vynikajúce kvalitatívne parametre 
zodpovedajúce zväzovej norme kvality. 
     Dobre sa to píše. Ale čerešničkou na torte 
včelárskej úspešnosti Jozefa Štefaňáka je jeho 
septembrová účasť na 41. svetovom kongrese 
včelárov v Montpellier (Francúzsko). V silnej 
konkurencii mu bola udelená zlatá medaila za 
medovinu ! Do malebnej dedinky pod Marhá-
tom doputovala až z ďalekého Francúzska. 
     Priznám sa ,že som tú medovinu ochutnal. 
Najprv s obavou, lebo na púti pri Jurkovi som 
bol neznámym výrobcom sklamaný. Lenže, 
priatelia, táto chutila vynikajúco, doslova me-
dailovo. Cítiť v nej bolo nielen med, ale aj by-
linky slovenskej prírody. 
Gratulujem, p. Štefaňák !       

             T. Krahulský 

Žijú medzi nami 
     Denne čítame v novinách, počujeme v rozhlase či vidíme 
v televízii o problematike života Rómov (Cigánov, ako ich správne 
označujú vo väčšine európskych štátov). 
Iba zriedka sa hovorí o ich spolunažívaní s majoritnou väčšinou, 
o ich snahe či nezáujme prispôsobiť svoj životný štýl majoritnej 
väčšine. Práve naopak! V ich životnom štýle prevládajú javy, ktoré 
sú pomerne vzdialené civilizovanému spôsobu života. Neporiadok, 
nezodpovednosť a snaha uplatňovať si iba nároky bez snahy plniť 
si občianske povinnosti, to sú prvky všeobecne známe v živote Ró-
mov. 
     A predsa nemožno, ako sa ľudovo vraví, hádzať všetkých Ró-
mov do jedného vreca. Po príklady nemusíme ísť ďaleko, lebo ich 
máme priamo v našej obci. Kedysi v prvej polovici minulého sto-
ročia bola v časti obce Stočky cigánska osada pozostávajúca 
z takmer desiatky domčekov. Žili v nej cigánske rodiny, vychová-
vali svoje deti a žili ako súčasť našej obce a jej obyvateľov. 
     Čím sa živili? Predstavte si, že väčšina sa živila skutočne prá-
cou. Nikto im vtedy nedal žiadnu podporu (ani ostatným sociálne 
slabším občanom). Zriedka sa vyskytli krádeže, zato pomerne čas-
to najmä ženy – matky chodili po domoch gazdov či remeselníkov 
poprosiť, áno poprosiť, o kus chleba či inej poživne. 
     Aké práce vykonávali blatnickí Rómovia v minulosti? Tu je ich 
stručný výpočet:  
     Už od skorých jarných mesiacov takmer všetky rodiny (aj 
s odrastenejšími deťmi) vyrábali surovú tehlu. Zakupovali si ju 
ostatní občania, veď v minulosti takmer všetky rodinné domy 
i hospodárske budovy (maštale, šopy) boli v našej obci zo surovej 
tehly, alebo v lepšom , ale ojedinelom prípade, miešanina pálenej 
a surovej tehly. 
     V letnom období muži pracovali pri mlátení obilia ako „špajze-
ri“ (vkladali snopy obilia do mláťačky) a pri mlatbe pracovali aj 
ich manželky a odrastlejšie dievčatá.    
      Známymi „špajzermi“  boli najmä Klement Herák, Anton Šlo-
sár a ďalší. Z mladších Rómov Michal Šlosár dokonca pracoval 
ako strojník a neskôr traktorista na poľnohospodárskom družstve. 
Ako prvý si postavil medzi „bielymi“ rodinný dom v časti zvanej 
Okopávka. 
     V zimnom období sa naši Rómovia venovali zberu vŕbového 
prútia a robili z neho koše, klonky a iné predmety potrebné 
v gazdovstvách. Robili aj brezové metly a niektorí šikovnejší 
i drevené korytá. Niektorí sa venovali výkupu kožiek a taktiež robi-
li rôzne predmety z kováčskeho remesla (klince,  podkovy, skoby 
a iné), v čom vynikali Adam Rihál a Herákovci, či Šlosárovci. 
     Treba spomenúť dôležitú skutočnosť, že viacerí sa natrvalo za-
mestnali v miestnom JRD, ako napr. už spomínaný Michal Šlosár 
s manželkou, Jozef Herák s manželkou a iní.  
     Významným faktom je, že deti posielali do školy, aby sa naučili 
čítať i písať a z osobnej skúsenosti viem, že s dochádzkou detí do 
školy neboli problémy. 
     Na sklonku tohho storočia už z osady na Stočku zostal iba ná-
zov Cigárna. Rómovia už dnes bývajú medzi ostatnými občanmi. 
Ako príklad hodný nasledovania môže byť rodina dnes už nebohé-
ho Ernesta Dunku a jeho manželky Jozefíny. Ernest bol vyučený 
murár a šofér z povolania a spolu s manželkou si kúpili v strede 
obce rodinný dom, ktorý sa vôbec neodlišuje od ostatných okolo. 
Vychovali tri deti, ktoré získali primerané vzdelanie a začlenili sa 
do nášho spoločenského života. 
     V každej komunite sa vyskytujú prípady vybočenia z ustálených 
pravidiel. Dokázať však to, čo dokázali rómske rodiny v našej ob-
ci, je nanajvýš uznania hodné. Ale sSvedčí to aj o tom, že rómsky 
problém na Slovensku je riešiteľný iba vtedy, keď sa o to pričinia 
samotní Rómovia. Príklad blatnických Rómov je toho dôkazom. 

  Pavol Stanček st. 
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Stredoveká bašta a  kašt ieľ  sa  dočkal i  obnovy 
     Pretieklo veľa vody v našom 
blatnickom potoku a stratená nádej  
konečne dostala akú - takú šancu vo 
forme obnovy pamiatok, ktoré sa 
nachádzajú na území našej obce.  
Možno sme si  ani dostatočne ne-
uvedomovali, čo  vlastne história 
zanechala na tak malom území. Je 
to skutočne kultúrne dedičstvo mi-
nulých generácii, ktoré tu žili, pra-
covali, tešili sa i smútili a prežívali 
slnečné i drsné dni svojho života. 
Prostredie, ktoré vnímame v súčas-
nej dobe, bolo kedysi iné, možno 
viac panenské a prirodzenejšie. Aj 
táto doba mala svojich mecénov, 
ktorí vytvárali vzácne hodnoty na 
viacerých úsekoch života. 
     História a spôsob vtedajšieho ži-
vota pre naše generácie zanechali 
plody veľmi vzácne, neopakovateľ-
né, nenahraditeľné vo forme skrom-
nosti, pracovitosti, čestnosti, pohos-
tinnosti, nezištnosti a možno pove-
dať, že toto sú nosné piliere našich 
dnešných ľudí, ktorý tu žijú podnes. 
     Kraj pod krásnym pohorím Po-
važského Inovca si náš človek veľ-
mi zamiloval a zároveň sa snúbi s 
hodnotami, ktoré tu zanechala dáv-
na i nedávna minulosť, ktorá je zá-
kladom pokračovania toho všetké-
ho, čím žijeme a žiť budeme. Treba 
spomenúť jednu vzácnosť, ktorá sa 
v našom katastri nachádza, a to je 
Rotunda sv. Juraja. Má korene až v 
9. storočí nášho letopočtu a pamätá 
si aj Veľkú Moravu, ktorá mala 
a má pre nás Slovákov obrovský 
význam. Toto obdobie položilo zá-
klady pre budúcnosť Slovákov. 
     Nie každá obec má na svojom 
území také staviteľské skvosty ako 
naša obec. Z tohto pohľadu zároveň 
preciťujeme určitú hrdosť a možno 

aj pýchu, že sa zachovala stredove-
ká bašta v pomerne dobrom  sta-
vebno technickom stave   a objekt 
kaštieľa, ktorý bol v minulosti pred-
sa len viac poškodený  ľudskou ne-
dbalosťou a vplyvom  prírodných 
živlov, ktoré sa prejavili  na naruše-
ní  stavebných konštrukcií, čo mož-
no porovnávať v niektorých prípa-
doch až s havarijným  stavom. 
     Obec Nitrianska Blatnica  v roku 
2008 sa rozhodla zamerať svoju po-
zornosť na  opravu stredovekej baš-
ty, ktorá je v jej vlastníctve a bola 
a bola používaná ako hrobka Leon-
hardiovcov. Veľmi racionálne sa 
postupovalo pri spracovaní  reali-
začného projektu, ktorý vyhotovila  
Ing. Zuzana Šparcová z Rajeckých 
Teplíc, ktorá má skúsenosti  s pa-
miatkovými  historickými a sakrál-
nymi  objektmi. Projekt  bol vypra-
covaný vo veľmi dobrej kvalite 
a zároveň mohol byť použitý 
k žiadosti  o poskytnutie finančnej 
dotácie od ministerstva kultúry SR. 
Obec dostala finančnú dotáciu 
14.000 EUR. Z týchto prostriedkov 
sa zabezpečili stavebnomontážne 
práce na výmene strešnej krytiny, 
výmene poškodenej krovovej časti, 
rozvody elektriky, vnútorné a von-
kajšie omietky a odstránenie poško-
denej omietky. Práce boli vykonané 
našimi remeselníkmi, ktorým patrí 
poďakovanie za kvalitné vykonanie 
prác. V roku 2010 bude potrebné 
vykonať na tomto objekte zbývajú-
ce práce na fasáde, položení dlažby, 
elektrickej prípojke, výmene stolár-
skych  výrobkov, odvodnenií ob-
jektu bašty, terénne a sadové úpra-
vy.     
     Obec opätovne požiadala o fi-
nančnú dotáciu, pretože dotácia 

v roku 2009 nám nebola akceptova-
ná. Ak nám bude vyhovené, uvede-
ný objekt by bol daný do užívania 
v roku 2010 ako obecné múzeum 
     Dominanta kaštieľa popri pek-
nom kostole, fare a iných menších 
objektoch patrí vzácnemu staveb-
nému  a kultúrnemu fondu v našej 
obci. 
     Osud  kaštieľa nebol vôbec v po-
sledných rokoch nijako jednoduchý, 
pretože veľa rokov chátral. Na prí-
čine bola neochota zabezpečiť op-
ravu zo strany vtedajších majiteľov, 
ktorí na viacero výziev  obce nerea-
govali. Kaštieľ prešiel do rúk iných 
vlastníkov, ktorí sú nadšencami 
a milovníkmi historických pamiat-
kových objektov a sú znalcami a 
odborníkmi peknej architektúry, 
pretože  vyštudovali tento obor a 
získali aj kus lásky k týmto  hodno-
tám. Veľa ľudí v našej obci si všim-
lo a všíma  aj tento objekt, ako sa 
počas roka 2009 zmenil a začali ve-
riť, že sa dostal do dobrých rúk a 
zároveň sa tešia, že bude 
v budúcnosti daný do pôvodného 
stavu. Ide o veľmi náročnú opravu 
tohto diela, pretože veľký rozsah 
poškodenia stavby si vyžaduje 
značný stavebný náklad. Pre sta-
vebné práce nebolo jednoduché za-
bezpečiť odborníkov tesárov, preto-
že náročnosť prác na drevenom 
krove bola veľká a vyžadovala si 
skúsenosti v tomto odbore.  Vlast-
níkovi kaštieľa záležalo na oprave 
tohto objektu, ale zohnať tých pra-
vých odborníkov nebolo jednodu-
ché. Viacerí záujemcovia odskočili, 
keď si stavbu kaštieľa pozreli. Už sa 
zdalo, že budova je odsúdená na dl-
hodobé chátranie, no stal sa malý 
zázrak. Otec vlastníka kaštieľa Ing. 
Martin Podstavek  st. sa nevzdával a 
našiel veľmi zdatnú partiu tesárov 
až od Vranova nad Topľou, ktorí sa 
podujali na opravu strechy. Skupinu 
viedol veľmi dobrý odborník Sla-
vomír Minár, ktorý má za sebou 
veľmi náročné opravy striech 
v Bratislave, Žiline a aj ďalších 
mestách na historických objektoch 
a chránených pamiatkach. 
     V súčasnej dobe sa  robia klam-
piarske práce a uloženie strešnej 
krytiny. Podstatné bude, že stavba 
bude už chránená pred  prírodnými  
živlami a nebude chátrať.  
 

Pokračovanie na str. 7 
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O be c ná  kn iž n ica  –  s tu d nic a  po z na nia  
Motto: Ten, kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ 
                                                                                                                                                               J. A. Komenský  
     Knižnica v našej obci má dlhoročnú tradíciu. Prvé požičiavanie kníh podľa pamätníčky pani I.Bílennej v našej 
obci existovalo už na starej škole pri kostole, kde si ako dieťa  v rokoch 1935-1939 chodievala požičiavať knihy od 
vtedajšieho učiteľa a organistu pána Ferdinanda Oravca. Pre zaujímavosť - v tom čase knižnicu navštevovala aj pa-
ni Chromá -  pôvodom z Ukrajiny,  ktorá sa čítaním slovenských kníh zdokonaľovala v slovenčine a ktorá bola 
matkou pani Kataríny Hudecovej- súčasnej spisovateľky a autorky krásnych básní a spomienok na Nitriansku Blat-
nicu a krajinu pod Marhátom.  
     Ľudová knižnica v Nitrianskej Blatnici bola oficiálne otvorená v kaštieli v roku 1963 pod vedením dobrovoľnej 
knihovníčky pani Irenky Bílennej. Prvý prírastkový zoznam sa datuje zo 7. 10. 1963. Pani Bílenná viedla ľudovú 
knižnicu 10 rokov. V roku 197.... sa knižnica presťahovala do nových priestorov v novom kultúrnom dome, kde 
víta svojich čitateľov a návštevníkov až do dnešných dní. Obecnú knižnicu už 22 rokov (od roku 1987) vedie pani 
Marta Trebatická. Z kroniky knižnice sa dozvedáme, že ju navštívili mnohé známe osobnosti  ako Elena Čepčeko-
vá, Ján Beňo, Ľubomír Feldek, Rudolf Sloboda, p. Katarína Hudecová a iní. Poriadali sa tu rôzne kultúrne poduja-
tia a besedy o prečítaných knihách, beseda s lekárkou, stretnutia čitateľov a pod.  
     V knižnici je zriadená čitáreň a internetové centrum - 5 počítačov, ktoré aktívne využívajú hlavne deti a mládež 
z obce. Vedenie knižnice vyvíja spoluprácu so ZŠ a MŠ v Nitrianskej Blatnici. Pravidelne, každý rok žiaci 
s učiteľmi v mesiaci marci navštevujú knižnicu a  besedujú s pani knihovníčkou o prečítaných rozprávkach 
a knihách. Deti majú veľmi radi, keď im pani knihovníčka prečíta peknú rozprávku.  
     Dnes vo všeobecnosti prevláda trend „nečítania“ kníh. Knižnica však získava na popularite, mládež sa popri po-
čítačoch začína zaujímať aj o knihy a literatúru a to aj vďaka výchovnej práci a prístupu vedenia knižnice. 
     Knižnicu navštevuje 274 čitateľov z toho je 147 čitateľov do 14 rokov , od 15 do 19 rokov je 48 čitateľov  
a dospelých čitateľov je 79.  
     Knižničný fond obsahuje 7 719 titulov. Literatúra je rozdelená na: Literatúru pre deti a mládež – náučná 
a krásna a Literatúru pre dospelých - prírodovedecká, poľnohospodárska, technická, iná náučná a krásna. Práve 
o krásnu literatúru je najväčší čitateľský záujem.  Bez povšimnutia nezostanú encyklopédie, Kronika ľudstva, Al-
manach záhad a iné. V čitárni si tiež môžeme zalistovať v časopisoch. 
     Každé tri mesiace z finančných prostriedkov Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici sa zakupujú do knižnice 
nové knihy a knižné novinky. 
     Čo by si želala pani knihovníčka do budúcnosti? Pomohlo by viac peňazí na nákup kníh a na rôzne akcie, ktoré 
by prilákali aj viac čitateľov. V jesennom a zimnom období, kedy je čas na čítanie, čitateľov a frekvencia návštev-
nosti sa znižuje z dôvodu nedostatočného kúrenia a chladu v priestoroch knižnice. V letnom období  však návštev-
nosť stúpa, knižnicu navštevujú nielen domáci, ale aj deti s rodičmi, ktorí sú tu na prázdninách. Zbožným želaním 
vedúcej knižnice je mať stále viac a viac aktívnych čitateľov, ktorí by aspoň dvakrát mesačne navštívili knižnicu. 
     Najaktívnejší čitatelia z radov detí: Ľubomír Šiška, Soňa Šišková, Kristína Škutová, Veronika Rosičková, Mar-
tina Jančovičová, Paulína Bártová 
Z radov dospelých: p. Oľga Škutová –vzorná čitateľka, p.Eva Bollová, p. Daniela Bartošková,  p. Ľubica Uhliari-
ková, p. Hana Turčanová. 
Obecná knižnica je otvorená v pondelok, stredu a piatok od 13.40. – 17.00hod., v zimnom období od 13.00 hod.- 
16.00hod.   
     I keď naša knižnica nemá taký bohatý knižničný fond, ako majú knižnice v mestách, dáva dobrý základ mladej 
generácii na pestovanie vzťahu k literatúre. Určite nikto nezapochybuje o význame Obecnej knižnice ako 
o dôležitej zložke vytvárania kultúry a vzdelanosti v obci. 

Na základe rozhovorov s p. I. Bílennou a p. M.. Trebatickou  spracovala a napísala Mgr. I. Remenárová 
 

Stredoveká bašta a  kašt ieľ  sa  dočkal i  
Dokončenie zo str. 6 
Ukončením strechy bude ukončená aj prvá etapa prác, 
ktoré boli vykonané v súlade s právoplatným stavebným 
povolením a projektovou dokumentáciou  statického za-
bezpečenia krovu.Je veľmi pozitívne, že  spoluvlastníci 
kaštieľa sa nebáli pristúpiť na tak značnú opravu 
a prejavili zároveň svoj vzťah k hodnotám, ktoré nás ob-
klopujú. Veľmi by sme si želali a zároveň aj priali vlast-
níkom, aby sa im podarilo zámer realizovať podľa ich 
predstáv a využili  svoje odborné skúsenosti a úspešne 
dokončili svoje poslanie. Využitie tohto objektu 
v budúcnosti  bude závisieť  od mnohých okolností, kto-
ré budú určite spoluvlastníci objektu riešiť a majú aj na-
šu podporu. Doterajšia spolupráca obce a vlastníkov ob-
jektu bola veľmi dobrá a hlavne, že sme si vzájomné po-
rozumeli. 
                                                                 Jozef Králik st. 
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Koľko reč í  vieš . . .  
 

     V našej základnej škole je výuke cudzích jazykov 
venovaný veľký priestor – nielen pokiaľ ide o počet 
vyučovacích hodín, ale aj materiálno – technické vy-
bavenie. Školský vzdelávací program vychádza zo 
skutočnosti,  že škola má kvalifikované učiteľky ang-
lického a nemeckého jazyka, preto sa  angličtina vyu-
čuje už v 1. a 2. ročníku ako povinný a v nasledujúcich 
dvoch ročníkoch ako nepovinný predmet. Piataci 
a šiestaci sa tiež učia angličtinu ako prvý cudzí jazyk, 
žiakom 6. ročníka pribudla v tomto školskom roku 
nemčina ako druhý cudzí jazyk. Žiaci vyšších ročníkov 
majú podľa starej koncepcie jeden svetový jazyk. 
     Žiak by mal vnímať a učiť sa cudzí jazyk „všetkými 
zmyslami“ a na tento účel nestačí iba klasická učebni-
ca či pracovný zošit. Cieľom je rozvíjať u učiacich sa 
všetky štyri jazykové kompetencie – hovorenie, počú-
vanie s porozumením, čítanie a písanie. Na hodinách 
počúvame rôzne nahrávky: dialógy, piesne, básne, bo-
hato využívame obrazový materiál a internet. Veľkým 
pomocníkom je tzv. interaktívna tabuľa, ktorá je pre 
žiakov atraktívnejšia ako klasická, pretože učiteľ na ňu 
cez počítač „premietne“ obrázky, texty alebo  výukový 
CD-ROM. K dispozícii máme i kvalitné CD-
prehrávače a magnetofóny, gramatické tabule a sady 
obrázkov na magnetickú tabuľu. Namiesto klasických 
slohových  prác využívame tvorbu projektov, kde žiaci 
tvorivo píšu o sebe, svojej rodine, záľubách, o svojom 
okolí. Motiváciou je aj nový krúžok „Angličtina hra-
vo“ pre žiakov 2. stupňa. 
     Kameňom úrazu okrem nekvalifikovaných jazyká-
rov v minulosti je i nesystematická príprava žiakov na 
hodinu, podobne ako vo všetkých predmetoch. Keď sa 
učím cudzí jazyk, akoby som staval dom – ak vyko-
pem iba polovicu základov a ukladám iba každú tretiu 
tehlu, prípadne sa mi nechce dokončiť múr – všetko sa 
mi zrúti a výsledok žiadny. Úspešní sú iba pracovití 
a svedomití žiaci. Ostatní môžu začínať stále odznova. 
Doplácajú na to najmä vo vyšších ročníkoch , keď tých 
„dier“ v dome narobili už strašne veľa a nevedia, ako 
pokračovať, čo skôr zachraňovať. Neuvedomujú si, že 
ak sa budú raz chcieť uplatniť vo svete práce, či už ako 
remeselníci alebo aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, 
budú musieť ovládať svetový jazyk. Vtedy pochopia  
pravdivosť  výroku známeho rakúskeho filozofa Lud-
wiga Wittgensteina: „ Hranice môjho jazyka znamena-
jú hranice môjho sveta. “  

                                                 Mgr. D. Ševčíková 

Pagaštany konské v našom parku 
Smutný bol pohľad na stromoradie pagaštana konského 
na prístupovej ceste do parku, keď ich lístie už v priebehu 
augusta a septembra začalo hnednúť, uschýnať a opadá-
vať. Na svedomí to má húsenička malého motýľa ploská-
čika pagaštanového. Tento škodca sa k nám dostal z Ma-
cedónie (bývalá Juhoslávia), kde bol prvýkrát popísaný v 
roku 1986 na alejach pagaštanov pri jazere Ohrid. Od-
tiaľ sa škodca začal veľmi rýchle rozširovať do strednej 
Európy, takže v súčasnosti je jeho výskyt potvrdený v 
Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, južnom Poľsku, na celom 
západnom Slovensku a na juhu stredného a východného 
Slovenska. Samičky motýlika začínajú klásť vajíčka na 
vrchnú stranu listov už v druhej polovici apríla a začiat-
kom mája. Liahnúce sa húseničky sa zavŕtavajú z vajíčka 
priamo do listu a vyžierajú jeho vnútorné pletivá, vytvá-
rajúc tzv. míny, pričom spodnú ani vrchnú pokožku listu 
nepoškodia. Keďže škodca má v našich podmienkach až 
tri generácie, za sezónu je schopný sa na mieste výskytu 
veľmi rýchle rozmnožiť. Vzhľad poškodených stromov 
vzbudzuje obavy, či takto postihnuté stromy pri opakova-
nom predčasnom opade lístia nezahynú. Predčasná stra-
ta listov stromy samozrejme oslabuje, ale doterajšie po-
znatky výskumu ukazujú, že ani opakované niekoľkoročné 
straty listov nespôsobili odumieranie stromov. Táto dre-
vina si dokáže vytvoriť dostatočné množstvo zásobných 
látok už na jar a začiatkom leta, kým sú listy mladé. Pre-
to strata listov v neskorom lete ju už nemôže vážne ohro-
ziť. Pracovníci výskumných ústavov úspešne vyskúšali 
tieto spôsoby ochrany: 
1. Zhrabovanie opadaného lístia s kuklami a jeho spaľo-
vanie, prípadne kompostovanie najneskoršie do konca 
marca. 
2. Použitie vhodných a správne načasovaných postrekov 
(prvý v období plného kvitnutia, druhý v polovici júla). 
Použiť sa môžu len prípravky pre včely neškodné. 
3. Okrem spomenutých zásahov odporúča sa aj podporné 
zvyšovanie vitality stromov hnojením a v suchom období 
aj zavlažovaním. 
Úlohou tejto informácie je oboznámiť našich občanov o 
tom, čo sa deje s pagaštanom konským a zároveň mobili-
zovať k účinným zásahom proti jeho škodcovi už v jarnom 
období roku 2010.                                                      ( bn ) 

 

Poďakovanie 
     Rada školy si dovoľuje srdečne poďakovať firme 
Krošlák a ostatným podnikateľom za poukázanie 2% 
z dane.  
     Z týchto prostriedkov sme uhradili rozbehovú 
dráhu a doskočisko medzi telocvičňou a viacúčelovým 
ihriskom. Ďakejeme!                              EK 
 
 

Naša obec piata 
Únia miest Slovenska v rámci súťaže Zlatý erb.sk udelila 
5. miesto za najlepšiu internetovú stránku obcí obci Nit-
rianska Blatnica. Týmto sme obhájili  vlaňajšie pekné 
umiestnenie spomedzi miest a obcí Slovenska. Doteraz 
navštívilo našu Internetovú stránku 
www.nitrianskablatnica.sk vyše 200 tisíc záujemcov.                                                                
                                                                                     (bn) 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

„Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ 
LK 2,11 

 
     Vianoce – zvláštny a krásny čas. Pre niekoho čas zhonu, pe-
čenia, varenia, stresu, pre iných čas pokoja, odpočinku, obdaro-
vávania sa, stromčeka, snehu, návštev... .  
     Je to čas radosti a porozumenia, ale pri všetkom krásnom 
a lákavom nesmieme zabudnúť na podstatu Vianoc. Na gesto 
lásky Boha k ľuďom, na najväčší dar – príchod Ježiša Krista, Bo-
žieho Syna, medzi nás. Tento čas nie je len spomienkou na uda-
losť spred mnohých rokov. Opäť prichádza a čaká na prijatie. 
Neprichádza iba pre krátku chvíľu Vianoc, ale chce s nami žiť 
a rásť  v našich srdciach.  
     Práve prebiehajúci advent má pripraviť naše srdcia na túto 
významnú udalosť vtelenia Boha. 
     Vianoce sú časom kedy máme prežiť a precítiť lásku Boha 
k nám ľuďom, prijať ho ale nie len na okamih ale na celý svoj 
život. Nechať sa prestúpiť jeho svetlom a láskou, aby cez nás 
a naše skutky každý poznával, že sme božie deti. 
     Ja vám v tomto milostivom čase želám, aby sa Božie Dieťa 
zrodilo a rástlo v každom z nás a Jeho láska pretvorila naše srdcia 
a životy. 
     Zjednoťme sa ako jedna veľká rodina a spoločne slávme na-
rodenie Božieho Syna účasťou na sv. omšiach v našom farskom 
chráme.                                                                                      LV
 

O b z r e t i e  s a  z a  l e t o m  
     Leto pre našu mládež sa začína prázdninami  a s nimi i ponuka letných táborov. Rovnako ako vlani boli okrem 
komerčných táborov špeciálne pre mládež z Nitrianskej Blatnice pripravené tri tábory. 
     Prvý, ktorý zorganizoval náš duchovný otec Mgr. J. Hužovič, sa uskutočnil v Oravskej Lesnej od 2. do 9. júna 
2009. Bul to určite najväčší tábor, lebo sa ho zúčastnilo 25 detí. Účastníci cestovali vlakom až na Oravu, tam ok-
rem prekrásnej prírody v mieste pobytu, hier, súťaží a karnevalu, ich čakali i výlety do Jánošíkových dier a Múzea 
kysuckej dediny v Novej Bystrici - Výchylovke. Ubytovaní boli za obcou v dvoch chatách, rozdelení na mladších 
a starších. Treba zdôrazniť, že tento tábor bol odmenou deťom, ktoré hrali nám všetkým známe divadelné predsta-
venie Veľká noc s Bonifácom. Predstavením si zarobili peniaze a celý tábor ich stál desať eur! Okrem nášho správ-
cu farnosti sa o účastníkov starali Zdenka Selešová, Miroslav Viater a prišla i Katka Stískalová, teda tí, ktorí po-
máhali i s divadlom.  
     Druhý tábor uskutočnili  blatnickí skauti na lúke 
Púšť  pri rotunde sv. Juraja. Bol to krátky trojdňový 
stanový tábor, ktorého vyše dvadsiati účastníci boli v 
skautskom tábore väčšinou prvý raz. Absolvovali pobyt 
v tábore od nakladania materiálu, cez stavbu stanov, 
kuchyne, vychádzky do prírody, rannú rozcvičku či ve-
černé posedenie pri ohníku. Najviac ich právom zauja-
li skautské hry, pri ktorých pomáhali skúsené tábor-
níčky Eva a Lucia Schlosárikové. Niektorí prekvapili 
tým, že sa po výlete na Marhát ešte prihlásili i na noč-
ný výstup na ten istý vrch. Odmenou im bola nočná 
panoráma Ponitria a Považia. 
     Keďže sa nádejní skauti stravovali z vlastných zá-
sob, tábor mali zdarma a to i vďaka  pomoci nášho 
obecného úradu, ktorý zabezpečil dopravu. Na budúce 
leto možno vyrazia ďalej, veď ich táborová romantika iste zaujala.  
     Tretí tábor pre našich žiakov a študentov zorganizovalo Združenie mariánskej mládeže a uskutočnil sa 
v auguste v Zlatovciach pri Trenčíne. Dvanásti mladí blatničania, 5 chlapcov a 7 dievčat, ktorí absolvovali tento 
tábor,  sa tešili z krásnych zážitkov v spoločnosti rehoľných sestier sv. Vincenta de Paul, kňazov misionárov, ktorí 
boli na misiách i v našej obci, a mladých z Nitry a celého kraja. Tábor bol ladený duchovne a jeho hlavným cieľom 
je sprostredkovať duchovnú radosť a blízkosť nášho Pána spolu s poznávaním krásnych ľudí. Čo viac možno mla-
dým do života popriať? 
     Tešíme sa, že mládež z našej obce leto prežila obohacujúco, oddýchla si a dnes môže povedať: “Bolo to pekné 
leto!“                                                                                                                                         RNDr. Eduard Kollár
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Betlehemské svetlo v Nitrianskej Blatnici  
     Blatnickí skauti prevzali svetlo z Betlehema13. decembra na slávnostnej 
svätej omši v Katedrále sv. Emeráma v Nitre na hrade, ktorú slúžil nitriansky 
diecézny biskup J. E. Mons. Viliam Judák a koncelebroval aj náš dekan Pa-
edDr. Ľubomír Havran.  
     My si môžeme svetielko prevziať na Štedrý deň 24. decembra od 15.- tej do 
16.-tej hodiny v našom farskom kostole.                                                    EK

 
 

Z č innosti  JDS 
     Jednota dôchodcov v našej obci 
organizuje rôzne podujatia. Okrem 
zájazdov náboženského charakteru, 
termálnych kúpalísk, venuje sa aj 
v turistickej oblasti. Náš krásne oko-
lie nás vylákalo do prírody dňa 16. 
septembra 2009 na Slopy, kde sa 14 
členov stretlo na opekačke. Na pod-
net členov, sme takúto akciu zopa-
kovali 8. októbra 2009 s tým rozdie-
lom, že 10 členov strávilo pekný 
deň na Slopoch a druhá výdatnejšia 
8. členná skupina sa vydala na vý-
stup na Marhát. V príjemnom počasí 
na vrchu Marhátu strávili tri hodiny. 
Nádherný výhľad je z novopostave-
nej rozhľadne, ktorá práve oslávila 
1. výročie. 
     Naspäť sme zvolili druhú stranu 
Marhátu cez Trhočnú lúku, kde bola 
ďalšia a posledná občerstvovacia 
stanica. Poďakovanie patrí nášmu 
vodcovi Mirkovi Oravcovi. Návrat 
domov bolo o 17,00 hod. Účastníci 
oboch skupín to hodnotili veľmi 
dobre a ďakujú organizátorom za 
pekný, prežitý deň v prírode. Dňa 
21. októbra 2009 sa zišli naši členo-
via vo väčšom počte z príležitosti 
Mesiaca – úcty k starším. Niektoré 
naše členky napiekli zákusky a pri 
malom občerstvení a dobrej nálade 
sme  besedovali, žartovali a hrali 
spoločenské hry. V dňoch 5. a 6. 
decembra 2009 Slovenský  Červený 
kríž usporiadal Vianočnú výstavu 
aranžovania kvetov, výšiviek 
a medovníkového pečiva, na ktorej 
sa podieľali aj naše členky. 
     Keďže sa pomaly končí rok 2009 
a chceme privítať nový rok 2010, 
pozývame všetkých členov na Sil-
vestrovské posedenie v našom klube 
o 21,00 hod. a potom pôjdeme spo-
ločne k vatre a privítame Nový rok. 
Som presvedčená, že staroba je jed-
nou z etáp ľudského života, ktorú 
možno prežiť aktívne, preto prídite 
medzi nás.  
                    Mgr. Elena Sláviková 

 

Venujme chvíľku času  zdraviu 
Čím je doba uponáhľanejšia, tým viac túžime po relaxácii. Každý človek hľadá svoj 
spôsob odpočinku, metódu, ako uvoľniť telo i myseľ. Masáž je považovaná za najstar-
ší,najprirodzenejší spôsob liečby. Je tou najpríjemnejšou metódou pre zlepšenie celko-
vého stavu organizmu. Masáž je prostriedok zmierňujúci bolesť, lieči následky zranení, 
priaznivoovplyvňuje chorobný proces. Je osviežujúca a odstraňuje celkovú telesnú 
únavu. Posilňuje zdravie, má celkový povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť, 
spánok a stav centrálneho nervového systému. Klasická masáž  zlepšuje prekrvenie 
pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé  svaly  a podieľa  
sa  na lepšom vyplavovaní odpadových látok z  organizmu. Čiže vďaka pravidelnej 
klasickej masáži sa pokožka na vašom tele môže stať pružnejšou a môžete predísť bo-
lestiam, ktoré bývajú dôsledkom stuhnutého svalstva - napr. v oblasti šije, medzi lopat-
kami a v krížoch. Klasická masáž pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po 
dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny alebo iného zranenia.Naše rekondičné  zaria-
denie, ktoré sa  nachádza  v budove  telocvične ZŠ v parku, ponúka  nasledovné  služ-
by: 
                              dôchodcovia 
- masáž celého tela  50 min.           10 €                  5 € 
- masáž chrbta   20 min.    5 €                 2,5 € 
- masáž trapéz   20 min.          4€                   2€ 
- masáž nôh                         15 min.          2€                   1€ 
- masáž rúk                          15 min.          2€                   1€ 
- reflexná masáž                  20 min.         6€                   3 € 
- medová masáž                   20 min.          6€                   3 € 
- detoxikačná vanička          15 min.          2€                   2 € 
- masasážna poduška            15 min.          2€                   2 € 
- parafínový zábal                  15 min.          3€                   3 € 
- bioptronova lampa                     2 min.           1€                   1 € 
- farebné spektrá                          2 min.           1€                   1 € 
- elektroakupunktúra                    5 min.            1€                   1 € 
V ponuke je zakúpenie permanentky na 5 procedúr s 15 % zľavou. 
V prípade záujmu o niektoré z ponúkaných rehabilitačných procedúr sa môžete telefo-
nicky objednať na č. telefónu  038/5399112, alebo priamo u maséra p. Milana Turčana 
na  č. mobilu 0908123225
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November – December 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Daniela Krumpárová 

 
60 rokov 

Miroslav Antala 
Vladimír Bednár 

Štefan Habaj 
 

70 rokov 
Mária Jančovičová 

Ján Rusko 
Anna Soblahovská 

 
82 rokov 

Mária Oravcová 
84 rokov  

Jozef Rybánsky 
85 rokov  

Vojtech Kolka 
86 rokov 

Anton Kúdela 
Zuzana Bačkadyová 

87 rokov 
Emília Rybnikárová 

97 rokov 
Rudolf Minarovič 

 
Vitajte medzi nami 

Tomáš Ďuriška  
Nella Hudečková 
Lukáš Grolmus 

 
Spracovala: Gabriela Summerová 

 
 

Upozornenie:  
Táto rubrika mala uzávierku 15. de-
cembra, takže nie je možné v nej 
uverejniť narodenia a úmrtia našich 
spoluobčanov z decembra po tomto 
termíne. Tým sa stalo, že 
v augustovom čísle sme nezazna-
menali narodenie Tomáša Ďurišku. 
O to radostnejšie ho vítame, aj keď 
dodatočne.  

HUMORESKY SPOD MARHÁTA 

Únava z kina 
     Keď sa po stalingradskej porážke začali v II. svetovej vojne Hitlerovi 
rúcať fronty a do vojenských uniforiem začal obliekať starcov, invalidov 
a deti, začali chýbať pracovné sily v Nemecku, takže museli hľadať pra-
covníkov v takzvaných spojeneckých krajinách. Takou bolo i Slovensko, 
a preto i z našej obce odišli „na roboty“ do Nemecka skupiny predovšet-
kým murárov a tesárov. Doma  totiž práce nebolo a na živobytie rodín boli 
treba peniaze.  
     Stavbári z našej obce tvorili v Nemecku kamarátsku partiu. Všetko to 
boli skúsení ľudia, pracovití a ostrieľaní „svetáci“. Výnimkou bol medzi 
nimi Ondro Skokan, ktorý bol tak trochu čudák, na rozume mierne „zavia-
ty“ hoci nemožno o ňom povedať, že by bol hlupák. Zverovali mu rôzne 
pomocné práce, pri ktorých sa nemusel jeho mozog príliš namáhať. Skrátka 
– podať, podržať, priniesť, odniesť a pod. Každý ho už poznal a nikomu to 
neprekážalo.  
     Raz v nedeľu s partia spoločne vybrala do kina. V kine dávali akýsi 
film, ktorý mal i zvuk (mnohí poznali vtedy iba tzv. nemé filmy). Pridal sa 
aj Ondro. Do kina prišli trochu neskôr, takže uvádzač ich uviedol na miesta 
potme. Posadali si. Po skončení predstavenia si vymieňali zážitky, len On-
dro bol akýsi namrzený. Ktorýsi s partie sa ho opýtal na dojmy, ale Ondro 
len mávol rukou: 
     „Chlapci ja som taký ustatý, jak kebych prišov ze šichty. Jak ste mohli 
vydržať –kvočat dve hodiny?!“ 
     Chlapci až vtedy pochopili, že Ondro si nesklopil sedadlo, ale že celý 
film kvočal zavesený rukami na operadle a tak pretrpel svoju prvú návštevu 
kina.                                                                 Eduard . Kolník  
Poznámka redakcie:  Autor Eduard Kolník (1932-1991) je náš rodák. Bol 
učiteľom a neskôr šéfredaktorom Učiteľských novín. Ním spísané humore-
sky nám poskytla jeho manželka p. Jolana Kolníková. 

 
Jeseň, pani bohatá 

     Jesenný čas vládne v týchto dňoch nie len v prírode, ale atmosféra je-
sene zavládla aj v materskej škole. 
     S pedagogickým taktom  pani učiteľky približujú deťom príchod jesene a 
jej čaro spojené s bohatou úrodou.Už tradične v spolupráci s rodičmi a 
deťmi zhotovujeme výstavku ovocia a zeleniny v areáli materskej školy pod 
názvom " Jeseň, pani bohatá". I tento rok boli rodičia aktívny a pre radosť 
detí, ale tiež pre svoj dobrý pocit znášali do našej školky ovocie a zeleninu, 
ktoré obohatili výstavku. Plody jesene sú zdrojom poznatkov detí. 
Oboznamujú sa s nimi a tiež spoznávajú ich význam pre naše zdravie. 
     Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým rodičom. Zvlášť sa chcem 
poďakovať mamičke pani Katke Scholzovej, ktorá priniesla do materskej 
školy najvačšie exempláre "mega jablká a hrušky", ktoré sa na nás vycie-
rajú z najvyššej police. Len škoda, že nie sú skutočnými plodmi jesene, ale 
výplodom Katkinej fantázie a zručností.  
     Vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové nápady.                MH 
 
 

Štefanská zábava 
     Náš občan Igor Dorocák a jeho skupinaa Doro baud srdečne po-
zývajú vštkých, čo sa chcú prežiť pekné chvíle na Štefanskú zábavu, 
ktorá sa uskutoční 26. decembra v našom kultúrnom dome. Vstupné 
je 15€. 
     O občerstvenie je postarané, tak prajeme príjemnú zábavu! 
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Po jesennej časti futbalových súťaží 
     Za posledné 
roky je asi toto 
bilancovanie 
najhoršie konšta-
tovanie, lebo na-
še tri celky skon-
čili vo svojich 
tabuľkách na po-
sledných  mies-
tach. Len žiaci 
skončili na 
3.mieste, čím sa 
kvalifikovali v 
jarnej časti do 
skupiny 
o majstra okresu. 
     „A“mužstvo 
začalo súťaž peknou remízou v derby zápase s Radošinou 1:1, keď od víťazstva nás delilo len pár minút, 
no v závere sa podarilo súperovi vyrovnať asi na spravodlivú remízu. Hneď v prvom vonkajšom zápase 
v Nemčiciach sme ešte 20 minút pred koncom prekvapivo viedli 2:0, ale záverečný uragán domácich 
v podobe piatich gólov nás obral o všetky body. Žiaľ tieto naše dva strelené góly zostali až do konca jese-
ne posledné dosiahnuté na súperových ihriskách . Ako chceme získavať body, keď chýbajú góly! Vonku 
sme nezískali ani bod, čo sa už dávno nestalo. Keď k tomu pridáme dve domáce prehry a dve remízy, 
zostáva nám 14 získaných bodov z domácich zápasov, podľa ktorých sme obsadili posledné miesto 
o skóre, ktoré máme najhoršie 19:40! V skóre je vidieť hlavný problém doterajšieho neúspechu. Mužstvo 
nedáva góly a naopak veľa inkasuje. Príčina, že dávame málo gólov je nielen nepremieňanie šancí, ale aj 
ich príprava a podpora zo zadných línií. Naopak, že veľa inkasujeme je taktiež príčina nedostatočného 
bránenia celého mužstva, veď samotná obrana so stopérom I. Lacuškom nehrala najhoršie, aj brankár 
M.Pavlovič bol pre mužstvo výraznou oporou.  
     Snažíme sa nájsť príčiny zlých výsledkov mužstva, ale je to hlavne v samotných hráčoch, ktorí nedos-
tatočne trénujú, vynechávajú tréningy a väčšinou sa stretnú s loptou za celý týždeň len v samotnom zápa-
se. Keď chceme hrať najvyššiu okresnú súťaž, bez tréningov sa to jednoducho nedá. Teraz nás čaká na jar 
boj o záchranu, čo je dosť chúlostivá vec v tejto dobe klientelizmu a korupcie niektorých ohrozených 
mužstiev zostupom. My musíme vsadiť na skvalitnenie kádra a zvýšenie tréningovej intenzity a veríme, 
že tým mužstvo dosiahne dostatočný počet bodov na zotrvanie v súťaži. 
     V „B“ mužstve je situácia kádra ešte horšia a tomu nasvedčujú aj dosiahnuté výsledky. Veď mužstvo 
získalo len 5 bodov a celú jesennú časť bolo a zostalo na poslednom mieste tabuľky. V niektorých zápa-
soch vypomohli aj hráči z áčka, ale ani to nepomohlo k lepšiemu umiestneniu. 
     Najhoršie výsledky dosiahol náš dorast, keď s jedným dosiahnutým bodom za celú jeseň je suverénne 
na poslednom mieste! Často hralo mužstvo nekompletné a prakticky netrénuje vôbec. Výrazne mužstvo 
oslabil odchod M .Frťalu a D. Dunku na hosťovanie do Moravian nad Váhom . Nechceme brániť hrať 
vyššiu súťaž našim najlepším hráčom, ale potom čo tí ostatní, ako môžu vytvoriť dobré mužstvo? Dobrá 
práca v žiackom mužstve pre nás vyjde nazmar, keď vychovávame hráčov pre iné mužstvá. 
     Ako som spomínal, žiaci v jeseni milo prekvapili, keď opätovne po roku  pod vedením trénera D. Bar-
toška si vybojovali 3.miesto zaručujúce hrať na jar o majstra okresu. A to aj po odchode výrazných opôr 
Ľ. Stančeka, V. Grznára a R. Adamusa. Lídrom mužstva sa stal D. Bartošek, ktorý teraz skúša vyššiu sú-
ťaž v Topoľčanoch. 
     Do jarnej časti nás čaká veľa práce na skvalitnenie hry vo všetkých mužstvách. Začali sme hneď 
v decembri organizovaním minifutbalového turnaja na novom viacúčelovom ihrisku s umelou trávou, kde 
hrá pravidelne futbal veľa našich futbalistov, ale aj hráčov z okolitých obcí. Dúfajme, že jarná časť nás 
viac poteší.                                                                                                                         Pavol Stanček ml. 
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