
                   BLATNICKÉ NOVINY 
Dvojmesačník občanov Nitrianskej Blatnice  ∗  Ročník 3  ∗  Číslo 5  ∗  Október 2009 

 

Zam ys l en i e  
 s  vôňo u chryza ntém  

     Nikdy som si nepomyslel, že raz budem 
v rokoch, keď budem intenzívnejšie vnímať všet-
ko, čím žije moja rodná obec Nitrianska Blatnica. 
Pravidelne ma prekvapuje čosi, čo tu predtým ne-
bolo, ale prekvapením by nemal byť príchod jese-
ne, lebo sa opakuje každoročne rovnako – pada-
ním lístia, jeho krásou farieb a osobitne ma upúta 
na našom cintoríne. Mohutné lipy akoby nestarli 
a nečudo, že viaceré sú zákonom chránené. 
     Vstúpil som do areálu nášho cintorína, do oá-
zy pokoja, pochovaných ilúzií,  nádejí, ale aj sta-
točne a čestne prežitého života. Tu sa nám pred 
oči vracajú tváre rodičov, starých rodičov, detí, 
priateľov, spolužiakov, spoluobčanov. Najmä tí 
starší žili inak, ako dnešná generácia – bez televí-
zie, rozhlasu, počítačov a nedeľu či sviatok na-
ozaj svätili pracovným pokojom. Sedávali na la-
vičkách pred domami a preberali v debatách veci 
rodinné, obecné, sem – tam i čosi o susedoch 
a spoluobčanoch. A tak aj odišli navždy, keď sa 
ich život naplnil – s chorobou či bez nej, mnohí 
na starobu alebo z iných príčin.  

Dokončenie na str. 2 
 
 

Župné voľby a my 
     V priebehu tohto roka po voľbách do Európskeho parla-
mentu sa uskutočnia v sobotu 14. novembra voľby ďalšie, 
a to do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oznáme-
nie o čase a mieste konania dostali naši občania do svojich 
domácností. Podľa prieskumov rôznych agentúr, ale aj pri 
rozhovoroch s našimi občanmi je zrejmé, že voľbám do kraj-
ských orgánov nepripisujú závažný význam. A predsa ! Stačí 
si  spomenúť na predchádzajúce voľby a ich výsledky, keď 
väčšinu v župnom „parlamente“ získala v počte poslancov 
jedna zo strán a začala robiť v kraji „poriadky“ podľa svojich 
predstáv. Väčšinu získala práve preto, že ostatní voliči župné 
voľby podcenili a doslova ignorovali. 
     Zúčastniť sa volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja 
síce nie je povinné, ale je mimoriadne potrebné. Veď rozpo-
čet kraja predstavuje státisíce eur a ich využitie sa dotýka 
každého z nás. Kraj rozhoduje o zriaďovaní a financovaní 
stredných škôl, ústavov sociálnych služieb, niektorých zdra-
votníckych zariadení atď. 
     Veríme, že občania našej obce, ktorí majú právo voliť, 
preukážu svoju vyspelosť a odovzdajú svoj hlas tým poslan-
com či kandidátovi na župana, ktorí podľa ich predstáv budú 
presadzovať ciele rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a našej obce v ňom.                                                            (bn)

Návštevníkov nášho cintorína pri tohtoročnej Pamiatke zosnulých privíta nielen pekná prestavba domu 
smútku, ale aj upravené priestranstvá okolo neho s kvetinovou výzdobou
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Z rokovaní  obecného zas tupi teľstva 
     Dňa 25. septembra 2009 sa konalo 
devätnáste riadne zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva (OZ) obce Nitrian-
ska Blatnica, ktoré prerokovalo a 
schválilo Správu o výsledkoch a pod-
mienkach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti Základnej školy s materskou 
školou Nitrianska Blatnica 
v školskom roku 2007/2008. OZ uloži-
lo riaditeľovi ZŠ s MŠ zverejniť 
správu na internetovej stránke školy 
do 30.11.2009, výrazne zlepšiť do-
chádzku žiakov do školy, 1 x za štvrť-
rok informovať Obecné  zastupiteľ-
stvo o počte vymeškaných ho-
dín, prijatých opatreniach na ich zní-
ženie a stave čerpania finančných 
prostriedkov a výrazne zlepšiť infor-
movanosť o výchovno-vzdelávacej 
činnosti v škole prostredníctvom in-
ternetovej stránky školy a spoluprácu 
rodičov – zákonných zástupcov žiaka 
so školou. 
     OZ sa uznieslo  na  vydaní  VZN č. 
3/2009 - o zákaze požívania a predaja 
alkoholických nápojov na verejných  
priestranstvách, Dodatku č. 1 k VZN 
č. 3/2006 Prevádzkový poriadok poh-
rebiska obce Nitrianska Blatnica a 
Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 – o 
mieste a čase zápisu dieťaťa na plne-
nie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole; o výške príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole; o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu 
detí; o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhra-
dy v školskej jedálni.  

     OZ a občania sa oboznámili s prí-
kazným listom starostu obce Nitrian-
ska Blatnica k vykonaniu ročnej in-
ventarizácie majetku a záväzkov obce 
Nitrianska Blatnica, s inventarizač-
nou komisiou obce na obdobie rokov 
2007 – 2010, so zoznamom uchádza-
čov o zamestnanie na úrade práce 
k 17.9.2009, s oznámením Okresného 
súdu v Topoľčanoch o voľbe príse-
diacich, so zápisom zo stretnutia so 
zástupcami Slovenskej pošty a s pre-
sťahovaním priestorov pošty do  bu-
dovy obecného úradu, so zápisnicou 
zo záverečnej konferencie reštaurá-
torského výskumu rotundy sv. Jura-
ja, s výpisom z Uznesenia Obecného 
zastupiteľstva Obce Radošina a s 
rozhodnutiami o neschválení Žiadosti 
o NFP - M ŽP SR a M VaRR SR. 
     OZ schválilo Rozpočtové opatrenia 
č. 23 – 26/2009, rozsah, štruktúru, 
náklad a zostavovateľov monografie 
Nitrianska Blatnica, žiadosť o kúpu a 
zámenu obecného pozemku parc. č. 
1125/3 - Zdenko Turčan podľa pod-
mienok stanovených v zámennej a 
kúpnopredajnej zmluve, predaj časti 
obecného pozemku (25m2) parc. 
č.231/1 ZSE a.s. Distribúcia za úče-
lom vybudovania novej trafostanice 
za cenu stanovenú v kúpnopredajnej 
zmluve, odkúpenie pozemku - 99m2 
parc.č.1649/2 na rozšírenie miestnej 
komunikácie od Libora Zelinku za 
cenu 7,62 €/m2, zámennú zmluvu me-
dzi Obcou Nitrianska Blatnica a R-K 
Cirkvou, farnosť Nitrianska Blatnica 
o zámene pozemkov - parc.č. 893 

o výmere 19943 m2 - orná pôda za 
cintorín -   parc. č. 285/1,285/2, 792/1 
o výmere 15141 m2, zámenu a predaj 
obecného pozemku parc. č. 5, 6/1 na 
základe znaleckého posudku  za po-
zemok parc. č. 2/7 medzi Obcou Nit-
rianska Blatnica  a Jánom Krajčíkom  
     OZ súhlasilo so žiadosťou Obce 
Nitrianska Blatnica o poskytnutie 
kontokorentného úveru vo VÚB a. s., 
so zabezpečením úveru a podpísaním 
blankozmenky starostom obce Nit-
rianska Blatnica, s trvalým odňatím 
poľnohospodárskej pôdy poľnohos-
podárskej výrobe(30000m2), a to tých 
častí nehnuteľnosti, zapísaných na lis-
te vlastníctva č.480 k. ú. Nitrianska 
Blatnica ako parc.č.1286 trvalé tráv-
ne porasty vo výmere 82892 m2 
vlastnícky vedených na Rímsko-
Katolícku Cirkev, farnosť Nitrianska 
Blatnica, za účelom uskutočnenia in-
vestičného zámeru výstavby fotovol-
taického zariadenia pre spoločnosť 
Consultor Capitol Managment 
GmbH so sídlom v Cháme - SRN 
a obstaraním doplnku (zmeny) 
Územného plánu obce Nitrianska 
Blatnica 
     Dňa 26. októbra 2009 sa konalo 
piate mimoriadne zasadnutie OZ ob-
ce Nitrianska Blatnica, ktoré schválilo 
Návrh investičného zámeru obce Nit-
rianska Blatnica na výstavbu šiestych 
nájomných bytových domov po šesť 
bytových jednotiek. 
        DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

Zam ys l en i e  s  vôňo u chryza ntém  
Dokončenie zo str. 1 
     Vždy, keď prechádzam po našom cintoríne a čítam mená na pomníkoch, akosi automaticky ma zaujme rok 
narodenia a úmrtia. Tak trochu v duchu protestujem, keď v malom hrobe spočívajú tí najmenší – deti. Pociťu-
jem to ako krivdu, nespravodlivosť a je mi smutno. Inak totiž chápem smrť človeka, ktorého život bol naplnený 
rokmi, naplnený skromným životom cez detstvo, dospelosť, rodinný život až po starobu a odchod zo sveta navždy. 
Neraz počujem najmä starších: „ Ach, keby ma už Pán Boh povolal k sebe!“ Ale predsa každý sa drží života 
a nechtiac sa poteší každému ránu, ktoré ho privíta. Aj keď cítime svoje staré kosti, prežité roky a lekári nám ži-
vot pomáhajú predĺžiť o pár mesiacov či rokov, klameme sami seba i okolie, že by sme už radi spočívali tam, kde 
je rovnosť v smrteľnosti  bez ohľadu na chudobu či hojnosť. 
     Nemôžem sa nedotknúť v tejto úvahe vzhľadu nášho cintorína. Popri starých pieskovcových alebo kovových 
krížoch stále viac pribúdajú pomníky honosnejšie a ubúda hrobov, na ktorých rástli chryzantémy, astry, muškáty 
... Pribúda mramor a pomníky sú pompéznejšie oproti minulosti. Viem, že aj takto sa snažíme my živí prejaviť 
úctu tým, čo nás opustili. Možno budú moje nasledujúce slová tvrdšie, ale tým, čo ležia pod nádhernými po-
mníkmi, je ľahostajné, čo majú nad svojimi telesnými pozostatkami. Hádam viacerí by boli radi, keby sa im do-
stalo aspoň sčasti toľko úcty počas života, ako po smrti. 
     Náš blatnický cintorín je najmä v tomto čase majestátny a opeknel. Už pri vstupe nás vítajú záhony kvetov pri 
dome smútku (vďaka, pán Štefčík),  spevnené priestranstvo pri dome smútku a jeho budova je prestavaná dôs-
tojne a vkusne. Nechýba vstavaný kríž ako symbol našej  životnej cesty. Trochu túto pietnu úvahu odľahčím. 
Tonkovi Frnčíkovi, ktorý sa  s partiou našich občanov podieľal na budovaní tohto pekného diela, som poďako-
val slovami: “Tonko, v tomto dome smútku bude pasia ležať!“ Dúfam, že sa nepohoršíte, vážení spoluobčania, 
nad touto poznámkou, ale tie slová sa mi natlačili na jazyk, keď som zastal pri tejto monumentálnej stavbe. Áno, 
už nebudeme vnímať nič, keď sa ocitneme v priestoroch domu smútku ako nebožtík. Lebo aj smrť je súčasťou 
života, ktorý raz každému z nás skončí.                                                                                            T. KRAHULSKÝ 
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Pripravujeme monografiu obce 
     V budúcom roku si pripomenie-
me 825. výročie prvej písomnej 
zmienky o našej obci. Je to vhodná 
príležitosť, aby aj Nitrianska Blatni-
ca  aktualizovala svoju monografiu, 
od ktorej vydania (autori PhDr. Vla-
do Uhlár a Pavol Stanček) uplynulo 
25 rokov. Musíme priznať, že zatiaľ 
nič lepšie, ako táto publikácia o Nit-
rianskej Blatnici, napísané nebolo. Je 
však ešte dostupná? Koľko výtlač-
kov vlastný Obecný úrad (až 2 ku-
sy!), obyvatelia obce, koľko kusov 
sa nachádza v Obecnej knižnici a 
koľkí ju vôbec poznajú?  
     Postupom času sa stalo veľa in-
formácií nepresných. Za 25 rokov sa 
zistilo mnoho nových údajov, reali-
zovalo sa veľa zaujímavých vý-
skumov, ktoré dopĺňajú, menia, a 
spresňujú históriu obce, jej cirkevné 
či stavebné dejiny. Nezaslúži si obec 
a jej obyvatelia a návštevníci dozve-
dieť sa tieto nové údaje skompleti-
zované v jednej publikácii? Ako 
chceme vplývať na našu mládež a 
deti tak, aby poznali svoju históriu, 
poznali svoju obec a boli na ňu hr-
dé?! Ako chceme usmerniť vývoj 
obce, vplývať na jej rozvoj, urba-
nizmus, novú výstavbu, rekonštruk-
ciu staršej zástavby tak, aby tu naša 
bohatá história ostala zachovaná aj 
pre ďalšie generácie, keď históriu 
svojej obce, jej prírodu, povesti, sta-
ré tradície, remeslá, či klenot naj-
vzácnejší – históriu Rotundy sv. Ju-
raja nepoznáme ani my sami?  

 

     Zostaviť monografiu nie je jed-
noduché. Aby bola kvalitná, bolo 
treba osloviť odborníkov z viacerých 
oblastí, aby nielen napísali jednotlivé 
kapitoly ale zahrnuli do nich aj nové 
poznatky. Treba na to čas, financie, 
ale aj ochotu. Myslím, že bol najvyš-
ší čas, keď obecné zastupiteľstvo na 
svojom 19. riadnom zasadnutí dňa 
25. septembra 2009 schválilo prípra-
vu a vydanie aktuálnej monografie 
Nitrianskej Blatnice a tak sa naplnili 
aj slová klasika: „.. to svätá závet, to 
povinnosť pokolenia dneška...“. 
     Žijeme v súčasnosti, no čím viac 
nám pribúdajú roky, tým viac sa tú-
žime pozrieť späť a pripomenúť si 
časy, ktoré sa vrátiť už nedajú. 
Vďaka pripravovanej monografii, 
ktorá zachytí históriu obce a jej 
súčasné dianie budeme mať nielen 
my - súčasníci, ale aj ďalšie generá-
cie možnosť zistiť akými rôznoro-
dými zmenami a vývojom prešla na-
ša obec. Monografia bude vyhotove-
ná vo formáte A4, v rozsahu cca 250 
strán v náklade 2000 kusov a bude 
popisovať históriu obce od najstar-
ších čias až po súčasnosť. Dúfame, 
že naše úsilie poteší  všetkých, ktorí 
majú srdečný vzťah k rodnej obci, 
k „Ďurkovi“-Rotunde sv. Juraja pod 
Marhátom, ku ktorej sa každoročne 
radi a s láskou vraciame.  
Monografia si nebude robiť nárok  
na úplné a vyčerpávajúce informá-
cie, pretože je to podmienené 
prístupnosťou a zachovalosťou  

 

príslušného archívneho materiálu a 
možnosťami zachovalého ústneho 
podania. Jej vydanie je podmienené 
aj finančnými možnosťami našej ob-
ce a predovšetkým úspešnosťou v 
grantovom systéme Ministerstva kul-
túry SR na rok 2010 i ďalších dotač-
ných schémach a získaním sponzor-
ských príspevkov.  Monografia obce 
poskytne pohľad i na jej prírodné 
pomery, historické a kultúrne tradí-
cie, jazyk, krásy a pamätihodnosti. 
Mnohé novo vybádané fakty sú 
veľmi zaujímavé a určite budú prí-
ťažlivé pre širokú čitateľskú verej-
nosť, ale i pre základné školstvo 
s následným využitím vo vyučova-
com procese v rámci regionálnej vý-
chovy.  
     V mene predstaviteľov obce 
chcem dopredu poďakovať všetkým 
autorom textov, fotografií, zostavo-
vateľom, spracovateľom a spoluob-
čanom za ich prácu, za čas, kto-
rý budú venovať príprave a vydaniu 
monografie a prispejú svojimi po-
znatkami a vedomosťami k zviditeľ-
ňovaniu a hlbšiemu resp. novšiemu 
poznaniu histórie našej obce.  
     Na príprave monografie sa bude 
podieľať tento autorský kolektív: 
Ivan Bielik, Akad. mal. Jozef Dori-
ca, Ing. arch. Eva Gažiová, Mgr. He-
lena Grežďová, Mgr. Jozef Hužovič, 
Mgr. Gabriela Chochulová, Mgr. 
Miroslav Kollár, Anton Krumpár, 
PhDr. Oľga Kvasnicová, Vladimír 
Lemeš, Prof. PhDr. Ján Lukačka, 
Csc., Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., 
Prof.. PhDr. Alexander Ruttkay, 
DrSc., Pavol Stanček st., PhDr. Bla-
žena Šmotláková, Mgr. Michal To-
man, Mgr. Dušan Vaňo.  
15. októbra 2009 sa uskutočnilo na 
obecnom úrade 1. pracovné stretnu-
tie autorského kolektívu, na ktorom 
bola schválená obsahová štruktúra 
a rozsah jednotlivých kapitol mono-
grafie.  
     Vyzývam touto cestou všetkých 
spoluobčanov, ale aj rodákov 
z rôznych častí Slovenska 
i zahraničia, aby nám pomohli pri 
získavaní dokumentačných a infor-
mačných materiálov, predovšetkým 
poskytnutím dobových fotografií, 
novín, časopisov a dokumentov zo 
svojich domácich archívov. Všetky 
poskytnuté materiály okamžite oske-
nujeme a obratom vrátime majite-
ľom.                 

 Dokončenie na str. 4 
Pohľad na našu obec v roku 1906. Pohľadnica bola poslaná do Philadelphie 
(USA) a poskytol nám ju zberateľ dobových pohľadníc Mgr. I. Mallo, ktorý 
ju získal na zberateľskej burze. 
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Vydarený strelecký deň 
Dňa 15. augusta 2009 sa na strelnici Poľovníckeho 
združenia MIER v Nitrianskej Blatnici a na Pechotnej 
strelnici v Lipovníku uskutočnili Majstrovstvá PZ 
v brokových a guľových disciplínach pre rok 2009 - 
v streľbe na batérii a v guľovom malokalibrovom 
trojboji M-300,  ktoré boli zároveň  povinnými 
kontrolnými cvičnými streľbami členov Slovenského 
poľovníckeho zväzu ( jeden krát za 5 rokov).                
Súťaž otvoril riaditeľ organizačného výboru 
majstrovstiev , strelecký referent PZ p. J. Králik. 
Predseda PZ p. E. Jančovič  zaželal strelcom pevnú 
ruku, presnú mušku a športové šťastie. Strelci súťažili 
počas celého dňa za krásneho počasia na dvoch strel-
niciach, k čomu bol prispôsobený i náročný strelecký 
program. Víťaza v dopoludňajšej disciplíne - 
v malokalibrovom guľovom trojboji (streľba na terč s 
obrázkom srnca, diviaka a líšky ) určil súčet 
čiastkových výsledkov z jednotlivých strelieb a stal sa 
ním Ing. Imrich Oravec, ktorý nastrieľal 274 bodov 

z 300 možných. Iba o  bod menej - 273 nastrieľal druhý Ladislav Kollár ml. a tretí s 256 bodmi skončil Ing. Jozef 
Turčan. Veľmi atraktívnou súťažou bola odpoludňajšia streľba v brokovej disciplíne batéria - 2 x 10 terčov, kde sa 
hodnotila strelcom lepšia položka. Víťazom a majstrom PZ sa s 10 zásahmi stal už po deviaty krát (majstrovstvá sa 
organizujú každoročne od roku 1997) Ladislav Kollár ml., druhé miesto obsadil po rozstreli s 9 terčmi Pavol Mize-
rák a tretí skončil Ján Kolník ml., ktorý trafil taktiež 9 terčov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 49 súťažiacich strelcov. 
Diplomy a poháre najlepším súťažiacim odovzdali členovia výboru PZ na vyhodnotení streleckého podujatia na 
kolkárni v Nitrianskej Blatnici.                                                                                                                                (mt) 

Pripomenuli sme si SNP 
     Spomienkové oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnili v našej obci pri Pa-
mätníku padlých na námestí    v znamení motta:" Pripomínajme si, nezabúdajme, hľadajme pravdu, nie 
vinu." 
     Okrem občanov sa osláv zúčastnili poslanec NR SR P. Goga, poslanec NSK K. Gerhát a prednosta 
ObÚ v Topoľčanoch J. Vančo. 
Na úvod osláv zazneli tóny slovenskej hymny a nasledovala báseň v podaní poslankyne OZ M. Hlohov-
skej. Ako zdôraznil vo svojom príhovore starosta obce M. Toman, už 40 rokov je pamätník na námestí 
miestom, kde si pripomíname obete odboja a významnú udalosť našej novodobej histórie a nezabúdame 
na tých, ktorí kládli na oltár slobody a spravodlivosti v dusivej atmosfére fašisticko - ľudáckych a gardis-
tických represálií to najcennejšie - svoje životy. Toto treba pripomínať najmä mladej generácii, ktorá ne-
zažila hrôzy vojny a fašizmu. 
     Po pietnom akte kladenia vencov správca farnosti J. Hužovič predniesol modlitbu za padlých a zomre-
lých účastníkov Povstania. Na záver zaznela hymnická pieseň v podaní členov cirkevného speváckeho 
zboru. Oslavy potom pokračovali kultúrno-spoločenským programom pri partizánskej vatre v miestnom 
parku.                       (mt) 

Pripravujeme monografiu obce 
Dokončenie zo str. 3 
     Monografia o obci bude veľkým 
prínosom pre celé generácie miest-
nych obyvateľov a zároveň veľkou 
výzvou pre jej autorov. Spracovateľ-
ský tím zabezpečí obsahovú, riadia-
cu, aj technickú stránku tvorby mo-
nografie. V kontakte s predstaviteľ-
mi miestnej samosprávy zhromaždí 
pútavé informácie o obci, dá ich do 
vzájomných súvislostí a zrozumiteľ-
nej interpretácie. Skúsenosti vedec-
kých pracovníkov na jednej strane 
a kreativita spojená s erudovanosťou 

spracovateľského tímu sú zárukou, 
že monografia sa popri korektnosti 
informácií neutopí v mori slovného 
nudného balastu.  
     Obecný úrad v súčinnosti 
s pracovníkmi Štátneho archívu 
v Topoľčanoch zostavil kvalitný pra-
covný tím schopný vytvoriť repre-
zentatívne dielo o obci. Po dôklad-
nom terénnom štúdiu miestnych reá-
lií budeme priebežne konzultovať 
rozsah, štruktúru a tematické zame-
ranie monografie. Podieľať sa bu-
deme i na spracovaní návrhu dizajnu 

a grafiky, korešpondujúcou s genius 
loci obce, editovať texty do logickej 
postupnosti, sústreďovať a upravo-
vať fotografie a zabezpečíme tlač a 
propagáciu monografie.  
     Už dnes veríme, že monografia 
bude dôstojne reprezentovať bohatú 
históriu i súčasnosť našej obce 
a bude mať popredné miesto 
u každého nášho občana i tých, ktorí 
majú blízky vzťah k našej obci.  

Mgr. Michal Toman 
                         starosta obce
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Vzlety  a  pády Zla ty  So l iva jsovej  
     Zlata Solivajsová – rodným menom Zlatonka (Aurélia) Vincúrová – sa 
narodila 6. mája 1922 u nás v Nitrianskej Blatnici. Ľudovú školu vychodila 
v rodisku, meštiansku školu vo Veľkých Ripňanoch. Rodičia – otec pôvodom z 
Hané, pracovník v realitnej kancelárii, obchodník s umeleckými predmetmi a 
knihami, neskôr zamestnanec v poisťovníctve a matka starajúca sa o deti a 
domácnosť – vychovávali okrem dcéry ešte dvoch synov. Solivajsová vyrástla v 
podnetnom domácom prostredí, naplnenom umením. Prostredníctvom matky a 
babky sa stretávala s piesňami a rozprávkami, už v detstve sama začala 
recitovať, spievať, tancovať, hrávať divadlo a písať. Milovala knihy. Láska k 
literatúre ju neopustila po celý život. Veľkú podporu mala vo svojom staršom 
bratovi Jozefovi. Ten tajne posielal jej prvé básne do časopisu Nový svet. Jej 
prvé básnické pokusy si tu všimol mladý spisovateľ, predstaviteľ katolíckej 
moderny Rudolf Dilong: „Čítal som vaše básne, páčili sa mi a chcel som sa s 
vami poznať osobne.“ (Jurčo, Solivajsová, 1990, s. 332).  
Po časopiseckých začiatkoch – publicistické príspevky a básne uverejňovala 
v časopisoch Nový svet, Mladá tvorba, Kultúrny život a Slovenské pohľady – 
debutovala básnickou zbierkou Jablká plné hviezd. Inšpiračným zdrojom jej 
poézie boli spomienky na detstvo, príroda a láska.  

     Najskôr pracovala ako korešpondentka v obchodnej firme v Topoľčanoch, Vydala sa za Jána Solivajsa, pracov-
níka v banke, narodili sa im synovia Roman a Peter. Roku 1956 sa stala pracovníčkou Slovenskej knihy a roku 
1960 redaktorkou Stredoslovenského vydavateľstva v Banskej Bystrici. 
     Svoje občianske postoje zverejňovala prostredníctvom publicistických článkov a verejných vystúpení, napríklad 
na medzinárodnom sympóziu o mieri v Prahe. V tlači bojovala proti akejkoľvek nespravodlivosti, roku 1968 v liste 
adresovanom Zväzu slovenských spisovateľov vyjadrila solidaritu s vylúčenými spisovateľmi.  
     Je laureátkou Ceny primátora Banskej Bystrice. Ocenenie získala za celoživotné dielo a prínos v oblasti umenia 
a literatúry.                                                                                                                                       

Kniha a jej autorka spojili svoje osudy do jedného. 
     Koncom šesťdesiatych rokov vo vydavateľstve Mladé letá knižne vyšla andersenovsky ladená rozprávka Sviet-
nik s holubičkou (1968)  
     Príbeh jej v poradí druhej rozprávkovej knižky- Kľúč od každých dverí (1971) nebol práve rozprávkový. Táto 
publikácia nielenže znamenala koniec Stredoslovenského vydavatelstva, ale zo Zlaty Solivajsovej - jeho redaktor-
ky, poetky a rozprávkarky – sa stal exemplárny príklad na potrestanie. Rozprávka Abeceda pre obludy napriek to-
mu, že niesla hlboké mierové posolstvo zaujala bdelých cenzorov na Krajskom výbore KSS a dali ju zhabať s odô-
vodnením, že rozprávka narába s alegorickými a metaforickými výrazovými prostriedkami – dub, dubčeky na jed-
nej strane a tank ako obluda a nepriateľ na strane druhej – navodzujúcimi paralelu augustových udalostí vstupu 
cudzích vojsk do Československa v roku 1968.  
     Knihu označili za protištátnu. Z jej prípadu chceli urobiť odstrašujúci proces. Výsledkom bol absolútny trest- 
okamžite stiahnuť z predajní a skladov a zošrotovať celý dvadsaťtisícový náklad. Zachránilo sa iba niekoľko kusov. 
Len vážne zdravotné problémy zabránili jej uväzneniu. Je iróniou osudu, že rozprávky, ktoré sa snažila tvoriť srd-
com a premeniť tak svoju clivotu na radosť detských čitateľov ju priviedli ku strate zamestnania, absurdným obvi-
neniam, súdnym procesom, vypočúvaniam, vylúčeniu zo spisovateľského zväzu, prenasledovaniu rodiny vrátane 
detí a celkovej, dvadsať rokov trvajúcej izolácii. 
     Zlata Solivajsová sa po dlhom období bez práce zamestnala ako korektorka v banskobystrických tlačiarňach, 
kde zostala až do dôchodku roku 1981.  
     V roku 1991 bola rehabilitovaná, opäť sa stala členkou Spolku slovenských spisovateľov, vyšli jej zbierky poé-
zie Pierko po pierku a Ucho ihly.  
     Začiatkom deväťdesiatych rokov sa zdalo, že trpká cesta Zlaty Solivajsovej a jej odsúdenej knižky sa zakončí 
ako veľká vydavateľská udalosť. Dúfal v to aj Alexander Dubček, ktorý autorke napísal: „Aj Vaša pravda prišla.“, 
nádejala sa i sama spisovateľka, že jej nespravodlivo potrestané literárne dieťa bude môcť prísť na svet. 
     V roku 1996 prišlo druhé pokračovanie príbehu knihy Kľúč od každých dverí. No na knižke akoby ležala nejaká 
kliatba.  O jej nové vydanie prejavilo záujem vydavateľstvo s dlhoročnou tradíciou Tranocsius z Liptovského Mi-
kuláša. No namiesto rozprávkového konca sa táto skvelá spisovateľka dočkala iba sklamania. Len náhodou sa do-
zvedela, že kniha je už v predaji. Jej podoba ju nepríjemne prekvapila. Chýbali tri rozprávky – medzi nimi práve 
Abeceda pre obludy – tá, pre ktorú si autorka toľko vytrpela a s ktorou sa jej život tak pevne preplietol. 
     V snahe napraviť predchádzajúce kruté nespravodlivosti okolo jednej knihy rozprávok  sa rozhodlo o vydaní 
personálnej bibliografie spisovateľky Zlaty Solivajsovej spolu so samostatnou reedíciou rozprávkovej knihy v jej 
pôvodnej nezmenenej podobe.  
     Zdá sa teda, že napokon sa spravodlivosti dočkala aj naša slávna blatničanka, hoci čakanie na ňu bolo zdĺhavé. 
Aj keď jej diela nie sú všeobecne známe, do každého dala srdce a svojou vytrvalosťou dokázala priniesť krásne 
a poučné pravdy nielen deťom, ale určite aj každému z nás. Myslím, že môžeme byť právom hrdí na túto obdivu-
hodnú ženu a tešiť sa, že korene jej láskavých slov, ktorými sa prihovára cez stránky detských knižiek pochádzajú 
práve z našej obce.                                                                                                        Pripravila: Terézia Kollárová 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      NÁBOŽENSKÝ OBZOR 

 

Poďakovanie za úrodu 
     Stvoriteľ neba i zeme! Zasľúbil si, že dokiaľ bude 
trvať zem, sejba ani žatva, leto ani zima, deň ani noc 
nikdy neprestanú. Ďakujeme Ti Bože, že tento múdry 
stvoriteľský poriadok stále trvá, že bohato požehnávaš 
zem, ktorá vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo. 
     Každoročne veriaci z našej obce prinášajú do kosto-
la najkrajšiu úrodu zo svojich záhrad na požehnanie, 
ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho štedrosť. Ruky 
našich žien z týchto plodov vytvorili sypané obrázky, 
ktoré boli tematicky zamerané k Roku kňazov, pri príle-
žitosti výročia úmrtia patróna farárov, spovedníkov a 
kňazov sv. Jána Mária Vianneyho, farára z Arsu. 
     Pri obetnom stole je Obraz poslednej večere, 
napravo Rotunda sv. Juraja s vierozvescami sv. Cyrilom 
a Metodom, tŕňová koruna ako symbol utrpenia Ježiša 
Krista, najvyššieho kňaza, obraz nanebovzatej p. Márie, 
matky kňazov, portrét Jana Maria Vianneyho,  Anjelik a 
logo - Rok kňazov. 

-                           Ing. Dagmar Pátrovičová 
 

Hody nie  sú iba o hodovaní  
     Hody sú pre nás sviatkom, kedy si pozývame svojich hostí, aby sme spoločne prežili vzájomnú blízkosť, aby 
sme sa opäť videli a porozprávali.  
     Hody sa slávia na pamiatku posvätenia chrámu, kedy pripadá sviatok jeho patróna. U nás máme vzácne patroní-
cium Povýšenia svätého Kríža, ktoré pripadá na 14. septembra. Korene má už v 4. storočí, keď kresťanstvo získalo 
v Rímskej ríši slobodu. To cisár Konštantín daroval kresťanom v r. 313 slobodu a jeho matka Helena, hoci už 
v pokročilom veku, prišla ako pútnička roku 326 do Jeruzalema, kde našla pozostatky svätého Kríža. Cisár dal na 
Golgote postaviť veľkolepú Baziliku Vzkriesenia na mieste Kristovho hrobu.    
     Náš farský kostol Povýšenia svätého Kríža môžme na pomery okolitých obcí označiť rovnako za veľkolepý. Je 
dominantou našej obce a tróni zvlášť pri pohľade od Radošiny. Jeho zvony nás zvolávajú i v hodovú nedeľu a my 
s radosťou a hrdosťou môžeme do neho v tento krásny a vzácny deň vstúpiť. Radosť máme mať z milostí odpuste-
nia časných trestov a hrdosť i z jeho krásy. Majestátny oltárny obraz Krista na kríži s jeho osláveným telom 
a tvárou obrátenou k nebesiam, spolu s celým vnútrom chrámu a nádhernou akustikou nás duchovne naladí na svä-
tú omšu. Tu začínajú pravé hody – v stretnutí s Kristom a našimi blízkymi, priateľmi, známymi či neznámymi 
„hoďármi.“ Spievame: “Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,“ či starobylú pieseň: „Ku krížu svätému poď kres-
ťane.“  
     Po omši sú na rade naše gazdinky, ktoré pre nás a našich hostí pripravili hodový obed. Stretáme sa celé rodiny, 
čo je prejavom našej vzájomnosti. Tu si vieme nájsť na seba čas, porozprávať sa, spoločne sa potešiť. 
     No a čo by to bolo za hodovú nedeľu bez futbalového zápasu? Hostí berieme na prechádzku do nášho parku, 
kde určite postretáme ďalších známych, a keď sa nášmu mužstvu vydarí tak zápas ako na tieto hody, tak víno 
v našich pohároch bude ešte sladšie.  
     Takže, o čom inom by mali byť hody ak nie o hodovaní? Majú byť však aj hodami ducha, nie iba brucha. 

RNDr. Eduard Kollár
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September – Október 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Janka Babulícová 
Ľubica Lacušková 

Milan Selecký  
 

79 rokov 
Anton Krumpár 

 

80 rokov 
Paulína Fialová 

Jozef Lacika 
Ján Miartan 

 

84 rokov 
Magdaléna Šišková 

Pavol Stanček 
85 rokov 

Justína Mráziková 
86 rokov 

Zlatica Tomanová 
87 rokov 

Vojtech Daňo 
88 rokov 

Mária Klčová 
96 rokov 

Emília Kúdelová 
 

Vitaj medzi nami 
Tobias Kynčl 

 

Manželstvo uzatvorili 
Helena Ondrejková a Pavol Ďuriška 

Michaela Gubáňová a Ing. Marek Večerek 
Katarína Stoličná a Vladimír Stanček 
Katarína Ladická a Miroslav Krištof 

 

Opustili nás 
Gabriela Žikavská – 76 rokov 

Ján Majer – 54 rokov 
Katarína Pecháčová – 30 rokov 

Emília Belková – 88 rokov 
 

Spracovala: Gabriela Summerová 

Úcta starším celý rok 
     Mesiac október je "Mesiacom úcty k starším" a práve vtedy je prí-
ležitosť verejne oceniť a poďakovať všetkým, ktorí odovzdali ďalším 
štafetu života. 
     Možno niektorí tridsiatnici alebo štyridsiatnici považujú 60 - 70  
ročných ľudí za starých. Lenže vieme, že starcami alebo starenkami 
môžu byť aj 25 alebo 35 roční ľudia bez životných ideálov a cieľov. 
Človeka mladým alebo starým robí niečo, čo do veľkej miery môžeme 
ovplyvniť my sami. Je to nesporne láska k životu a ľuďom okolo nás. 
     24.októbra sa v kultúrnom dome konala verejná slávnosť, ktorej 
predchádzala svätá omša  v kostole Povýšenia svätého kríža. Na 
slávnosti starosta obce Mgr. Michal Toman sa prítomným spoluobča-
nom prihovoril a zaželal im peknú jeseň života prežitú v zdraví a spo-
kojnosti v kruhu svojich najbližších. Piesňami, básňami a tancom ich 
pozdravili deti z materskej školy, základnej školy a základnej umelec-
kej školy. 40 občanov z našej obce sa v roku 2009 dožilo alebo dožije 
životných jubileí 60, 70, 75, 80, 85 rokov. Obecný úrad v spolupráci s 
Komisiou pre školstvo, šport, mládež a kultúru pripravilo pre jubilantov 
spoločenské posedenie. Príjemný večer strávili v spoločnosti aj svo-
jich rovesníkov. Zabával ich harmonikár p. D. Lukačovič. Zanôtili si 
známe a  blízke piesne  a v spomienkach sa vrátili  do svojej mladosti, 
do ťažkých, ale o to veselejších čias. 
     Vek našich jubilantov - " …to sú krásne roky, rozvážne činy a aj 
svieže kroky, v pohľade múdrosť, v srdci láska vládne, ovocie života 
dozrieva a sladne … Prajeme Vám, milí jubilanti, veľa zdravia, lebo je 
vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne a veľa lásky, lebo jej je stále málo 
a nikdy dosť.“                                                             Mária Hlohovská 
 

Stalo sa peknou tradíciou, že vedenie obce pravidelne každý rok 
v októbri pozýva občanov – jubilantov na posedenie. 
 

Cintorín, cintorín, záhradka zelená 
     Asi nie je žiadneho človeka, ktorý by nemal na našom cinto-
ríne pochovaného niekoho blízkeho. Pri našich návštevách otvo-
ríme bráničku a prejdeme po esteticky upravenom priestranstve, 
vysadenom, bez buriny s kvetmi, kríkmi a stromčekmi. Možno 
sa nad tým nepozastavíme a berieme to ako samozrejmosť. Ale 
nie je to tak. Za touto výsadbou sú hodiny práce jedného člove-
ka, bez nároku nad odmenu alebo našu vďaku. Týmto človekom 
je Dušan Štefčík, ktorý svojou ochotou a prácou prispieva 
k dôstojnosti miesta posledného odpočinku našich drahých. Za 
to mu patrí naša veľká vďaka. 
Na podnet Martina Prekopa napísala Ing. LuciaVichnarová
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 

MO TOPOĽČANY 
1. Tovarníky 13  10  2  1  41:10  32 
2. Radošina  13   8  3  2  30:17  27 
3. Nemčice  13   8  1  4  28:15  25 
4. Bojná  13   8  0  5  23:19  24 
5. Krtovce  13   7  2  4  33:28  23 
6. Oponice  13   7  2  4  39:35  23 
7. Urmince  13   6  2  5  24:27  20 
8. Preseľany 13   4  4  5  16:14  16 
9. Ludanice B 13   5  1  7  25:28  16 
10.V. Dvorany 13   4  3  6  23:22  15 
11.TO B/N.Streda 13   4  2  7  13:24  14 
12.Krnča  13   3  3  7  17:20  12 
13.Hrušovany 13   2  6  5  15:26  12 
14.Čermany  13   2  5  6  17:27  11 
15.Rajčany  13   3  2  8  19:32  11 
16.Nitr.Blatnica 13   3  2  8  17:36  11 

MUŽI - II. TRIEDA 
1. Práznovce 12  10  1  1  44:7   31 
2. Krušovce  12   9  3  0  36:7   30 
3. V. Ripňany 12   7  4  1  31:13  25 
4. V. Bedzany 12   7  1  4  27:11  22 
5. Bojná B  12   6  3  3  30:14  21 
6. Závada  12   6  2  4  22:17  20 
7. Tesáre  12   6  1  5  23:32  19 
8. Kuzmice  12   4  3  5  18:22  15 
9. Kamanová  12   4  2  6  23:25  14 
10.Koniarovce 12   3  2  7  20:33  11 
11.Kovarce  12   3  1  8  18:34  10 
12.Chrabrany 12   2  2  8  9:28    8 
13.Čeľadince 12   1  4  7  15:45   7 
14.N.B. B/Vozokany12   1  1 10  12:40   4 

DORAST   SKUPINA A 
1. Jacovce  13  11  1  1  59:12  34 
2. Tovarníky 13  11  0  2  76:12  33 
3. Nemčice  13   7  2  4  46:45  23 
4. H. Obdokovce 13   6  2  5  34:45  20 
5. V. Ripňany 13   5  1  7  39:40  16 
6. V. Dvorany 13   4  1  8  29:47  13 
7. H. Štitáre 13   4  1  8  29:48  13 
8. N. Blatnica 13   0  0  13 15:78   0 

STARŠÍ ŽIACI 
1. Urmince  14  11  3  0  77:5  36 
2. Bojná  14   9  3  2  38:11  30 
3. N. Blatnica 14   7  0  7  31:43  21 
4. Nemčice  14   7  0  7  35:50  21 
5. H. Obdokovce 14   6  0  8  25:30  18 
6. Radošina  14   5  2  7  28:24  17 
7. V. Ripňany 14   3  3  8  17:44  12 
8. Krtovce  14   2  1  11 13:57   7 

 

Prevádzkový poriadok  
viacúčelového ihriska 

       Obecné zastupiteľstvo schválilo Prevádzkový 
poriadok viacúčelového ihriska, ktoré bolo vybudo-
vané  v areáli parku. Ihrisko poskytuje priestory pre 
rôzne športové aktivity a loptové hry, ako sú malý 
futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, basketbal, 
pozemný hokej a florbal. 
Využívať ho môžu žiaci ZŠ s MŠ a ostatní občania 
so súhlasom správcu ihriska. 
      V prevádzkovom, poriadku je uvedené, že kaž-
dý užívateľ ihriska zodpovedá za škody, ktoré spô-
sobí.  Všetky zákazy uvedené v poriadku slúžia to-
mu, aby ihrisko slúžilo v plnej miere jeho používa-
teľom. Je samozrejmé, že je zakázané vodiť na 
ihrisko zvieratá, používanie bicyklov 
a kolieskových korčulí, zákaz fajčenia a používania 
alkoholu, používanie vhodnej obuvi a pod. 
      Prevádzkové hodiny sú v pondelok a v piatok, 
a to 7,45 – 15,30 hod. žiaci ZŠ s MŠ, od 15,30 – 
18,00 hod. mládež do 18 rokov a od 18,00 -22,00 
hod. aktivity ostatných. 
      Vstup do areálu je povolený po dohode so 
správcom. 
      Za používanie areálu sú určené poplatky vrátane 
poplatku za využitie osvetlenia vo večerných hodi-
nách. Poplatok je treba uhradiť správcovi (v budove 
telocvične) a rovnako možno s ním dohodnúť re-
zerváciu ihriska.                                                   bn 

 
Cvičením ku zdraviu 

     Na podnet viacerých žien zrealizovala komisia 
pre školstvo, šport, mládež a kultúru cvičenie aero-
bicu prostredníctvom JUDr. Andrey Kurucovej, kto-
rá má oprávnenie vykonávať túto činnosť. Prebieha 
1 krát do týždňa vždy v utorok od 18,00 h do 19,00 
h v telocvični za účasti minimálne 15 žien, ktorým 
cvičenie prináša radosť a spokojnosť. Zdá sa, že 1 
krát do týždňa sa žienkam máli.  a preto sa otvára 
otázka zaviesť cvičenie 2 krát v týždni.  
     Pozývame všetky cvičeniachtivé dievčatá i ženy 
na tieto športové stretávania, kde zažijete okrem 
dobrého pocitu z pohybu aj zábavu a smiech.    MH 
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