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História je studnicou poznania 
 
     Len málo obcí na Slovensku sa môže pochváliť takou starobylou 
históriou, ako naša Nitrianska Blatnica. Prvá písomná zmienka o nej 
(Šarfii) je z roku 1185 v pamätnom testamente kniežaťa Stojslava, 
z ktorého je jasné, že Šarfia bola spolu s ďalšími obcami jeho majetkom. 
Teda v roku 2005 sme si pripomenuli 820. výročie prvej písomnej 
zmienky o našej obci. S týmto významným jubileom sme zároveň oslávili 
i 70. výročie vzniku futbalu u nás. 
     Z uvedeného je zrejmé, že Šarfia jestvovala omnoho skôr a to isté 
možno hovoriť i o futbale v našej obci. Musíme sa však pridŕžať 
dokladov a písomných či ústnych prameňov tak z hľadiska vzniku obce 
i začatia futbalovej hry v obci.  
    Keďže priaznivci a milovníci futbalu oslávili 50. i 60. výročie jeho 
vzniku, nemohlo tomu byť inak ani pri ďalšom jeho okrúhlom výročí – 
sedemdesiatke, ktorá pripadla na rok 2005. Bola vytvorená komisia 
v zložení Jozef Hudeček, Ing. Rudolf Jančovič, Anton Krumpár, Jozef 
Líška, Vladimír Stanček, Mgr. Michal Toman, Mgr. Ondrej Turan. Jej 
úlohou bolo koordinovať práce pri príprave publikácie, ktorá bola 
vydaná v roku 2005. 
     Komisia ďakuje za písomné a ústne podklady, ako aj pripomienky 
všetkým, ktorí prispeli k spracovaniu histórie futbalu v Nitrianskej 
Blatnici (Šarfii) od roku 1935, menovite Pavlovi Stančekovi st., Jánovi 
Kolníkovi st., Viliamovi Kolkovi, Milanovi Chromému st., Michalovi 
Oravcovi, Vladimírovi Vinklerovi, redakcii okresných novín Dnešok a jej 
redaktorovi Mgr. Matúšovi Bajzíkovi a ďalším nemenovaným 
priaznivcom futbalu u nás, ktorí ochotne poskytli informácie a doplnili 
tak riadiacej komisii poznatky zo 70 – ročnej histórie futbalu. 
 Predpokladáme, že sa možno vyskytli niektoré nepresnosti v údajoch, 
keďže nebolo písomných podkladov a záznamy sa robili zväčša najmä 
z ústneho podania. Nebol v tom nikdy úmysel, a preto sa žijúcim 
pamätníkom aj touto cestou ospravedlňujeme. 
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 Veríme, že publikácia aj napriek tomu poslúži najmä tým, ktorí budú 
v budúcich rokoch spracovávať ďalšiu históriu futbalu v Nitrianskej 
Blatnici. 
     Budeme radi, keď sa začítate do ďalších riadkov šarficko – blatnickej 
histórie futbalu za obdobie rokov 1935 – 2007 s takým nadšením, s akým 
sme pristupovali my k jej spracovaniu. Poďakovanie na tomto mieste 
patrí všetkým, ktorí aj finančne prispeli, aby táto publikácia mohla vyjsť 
a urobiť radosť priaznivcom futbalu u nás. 
 
 
 

 Autorský kolektív 
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Čaro futbalovej hry 
 
     Ktosi pripísal vznik futbalovej hry Anglicku. Áno, futbalová hra v dnešnej podobe má 
skutočne svoju kolísku tam, ale historici vravia, že loptová hra podobná futbalu bola 
známa aj v starom Egypte, v Ríme i v Grécku. Nech už to bolo s futbalom akokoľvek, 
jeho čaro opantalo milióny ľudí na svete. 
     Ani u nás tomu nebolo inak. Dnes napríklad v našom topoľčianskom regióne niet snáď 
obce, kde by sa nehral futbal. Stal sa najobľúbenejším športom a v súčasnosti je 
organizovaný v rôznych stupňoch majstrovských súťaží. Nás len teší, že Nitrianska 
Blatnica patrí medzi obce, kde futbal zakotvil pred viac ako 70. rokmi a stal sa nezbytnou 
súčasťou spoločenského života. Aj keď účinkovanie našich mužstiev neprekročilo hranice 
topoľčiansko-nitrianskeho regiónu, vyrástli tu talenty, ktoré sa dostali do vyšších súťaží. 
     Ak sa pozrieme na uplynulých vyše 70 rokov, boli v nich obdobia, keď sa futbalu 
darilo a úspechy prerástli rámec okresu. Nitrianska Blatnica vstúpila do povedomia 
futbalových priaznivcov napríklad organizovaním futbalového stretnutia medzi Spartou 
Praha a Topoľčanmi v rámci krajských dožinkových slávností, ktoré sa uskutočnili v roku 
1950 na novom ihrisku v parku. 
     Za viac ako 70 rokov prešlo tromi ihriskami Nitrianskej Blatnice niekoľko stoviek 
nadšencov a milovníkov futbalu, desiatky obetavých funkcionárov a doslova stovky tých, 
ktorí síce ani futbal nehrali, ani neboli funkcionármi, ale z lásky k tejto hre pomáhali 
budovať futbalové plochy a vytvárali futbalové prostredie na ihriskách. 
     Človeku sa ani veriť nechce, že už prešlo sedem desiatok rokov, keď nastúpili 
k svojmu prvému naozajstnému futbalovému zápasu jedenásti nadšenci na ihrisku.         
Na skutočnom ihrisku vo vtedajšej Šarfii, aby potom už bez prestávky prinášali radosť 
všetkým, ktorí podľahli čaru futbalovej hry. 
 

Prvé ihrisko Za borinou 
     Sedemdesiat rokov je taký normálny vek, ale ak sa pokúsite nájsť ľudí, ktorí si 
pamätajú začiatky futbalu v šarfických podmienkach, budete hľadať márne. Ak aj nájdete 
kohosi, má už dávno po sedemdesiatke, pamäť je už deravá. Skutočných pamätníkov, čo 
boli pri tom, keď sa prvý raz ozval hvizd rozhodcovskej píšťalky a koplo sa do toho 
koženého čuda, už niet medzi nami. 
     A predsa! Ústnym podaním, spomienkami detských divákov a dedukciou dá sa vkročiť 
do tých rokov, ktoré boli prelomom. Z Krakovian (neďaleko Piešťan) sa do našej obce 
prisťahoval na rozhraní tridsiatych rokov minulého storočia roľník František Klčo. Okrem 
dcér mal aj piatich synov – Františka, Jozefa, Antona, Michala a Jána. Okrem Jána, ktorý 
bol najmladší, tí štyria boli už mládenci. Z nich však predovšetkým Michal bol doslova 
fanatikom pre futbal. On sa stal hnacím motorom rozkvetu futbalu u nás.  
Ihriska síce nebolo, ale myšlienka, nadšenie a chuť nechýbali. Obecné zastupiteľstvo 
spolu s urbariátom dali súhlas zriadiť ihrisko v časti „Za borinou“. Bola to plocha                 
na okraji lesa, zarastená kríkmi, ojedinelými borovicami, kde občania chodili pásť kravy. 
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Dnes by takáto ponuka vzbudila úsmev. Klčovári, ako ich v obci volali, sa pustili spolu 
s ďalšími nadšencami do úpravy terénu. Koňské poťahy a desiatky pracovitých rúk 
odstraňovali kríky, pne a upravovali   terén. 
Vzniklo tak prvé futbalové ihrisko v našej obci. Z hľadiska dnešných podmienok mu len 
ťažko možno priznať názov futbalové ihrisko. Malo síce dve brány, ale terén bol nerovný, 
sem-tam sa na lúke – pasienku vyskytli aj väčšie nerovnosti, pozemok bol svahovitý. Ale 
futbal sa hral, aj keď to bol iba akýsi odvar dnešného futbalu. A zväčša sa hralo iba medzi 
sebou, teda bez súperov zvonka. Chýbali kompletné dresy, kopačky a lopta bola iba 
jedna. 

 

 
Pravdepodobne prvá fotografia futbalového mužstva z rokov 1935-1940 

Dresy : červeno – biele , ŠK Slávia Šarfia 
 

Z hráčov sa podarilo identifikovať :  

- horný rad : tretí zľava – Michal Hollan, štvrtý zľava – Michal Klčo,  
                          siedmy zľava – Jozef Švorc, posledný  - Jozef Kováč, 
- v strede :    Ľudovít Hollan, 
- dolný rad :  brankár – Vojtech Hlavačka, vedľa – Jozef Kucharovič, 
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Všetko sa začalo na Zlomkrku. 
     Keď sa hlad po kopaní do lopty zasýtil, začalo byť zrejmé, že toto provizórium najmä 
tým talentovanejším nadšencom futbalu nebude vyhovovať. Vo väčších obciach, a najmä 
v mestách Piešťany a Topoľčany, sa už hrával futbal na normálnych ihriskách. Ak chceli 
šarfickí futbalisti hrávať futbal aj so súpermi z okolitých obcí, bolo treba čosi urobiť 
s nevyhovujúcou hracou plochou. A po rôznych rokovaniach dalo obecné zastupiteľstvo 
súhlas zriadiť ihrisko na lúke, ktorá sa dodnes nazýva Zlomkrk. 
Zo spomienok dôchodcu Pavla Stančeka sa dozvedáme: „Pri budovaní prvých ihrísk            
Za borinou a na Zlomkrku sa tvoril nadšený športový kolektív. Okrem bratov Klčovcov to 
boli Jozef Hlavačka, Jozef Švorc, Jozef Pecháč, Štefan Švarc, Ján Belka a iní, ale i z obce 
Vozokany Michal a Ľudovít Hollánovci, Michal Hargaš, Tibor Rubik a ďalší. Pravda 
v tomto nadšení futbalistom pomáhali desiatky občanov, najmä však mladých ľudí.“ 

Treba povedať, že týchto niekoľko viet znamenalo týždne, mesiace a roky, kým dostalo 
ihrisko svoju ozajstnú „fazónu“. A aj tak, hoci ihrisko malo to hlavné – dve normálne 
brány, približné rozmery, predsa len terén bol z hľadiska dnešných parametrov 
neregulárny. Z jednej strany ihrisko hraničilo s niekoľkometrovým jarkom, ktorý bol 
zarastený kríkmi i menšími stromami. Ak sa tam po zakopnutí dostala lopta, trvalo 
niekoľko minút, kým ju chlapci priniesli. Úsmevné, ale zároveň obdivuhodné, pretože 
zápasy sa predsa hrávali. Pravda, len priateľské s okolitými dedinami, ale navštevované 
viac ako bohato. A pritom z východnej časti obce to bol „výlet“ pešo dva kilometre tam 
a dva späť! Treba spomenúť, že občas sa tam konala aj tanečná zábava na lúčke neďaleko 
ihriska, v lesíku zvanom Borina. Už v tom čase  sa hrávalo priateľsky s okolitými obcami. 
O tom, že najmä v malých obciach na okolí bol futbal iba v plienkach (a predsa sa hralo), 
v našej obci už bola jeho úroveň vyššia, čo potvrdzujú fakty, že Behynce dostali 17 gólov, 
Tekolďany 23 atď.  

     Futbal sa hral však aj naďalej iba sporadicky. Výstroj hráčov bol zaujímavý. Kopačky 
malo iba pár tých, ktorí si ich mohli dovoliť kúpiť, ostatní hrali v bagančiach. Dresy ušili 
zručné dievčatá zadarmo. Boli to plátené košele bielo–červené podľa vtedy populárnej 
Slávie Praha. Trenírky boli rôznej farby – kto aké mal, štucne nahradili podkolienky, 
chrániče tvrdší papier zo škatúľ od topánok. A lopta? Bola najprv iba jedna, zošívaná a ak 
sa stalo, že vyfučala pre  „defekt“, bolo po futbale alebo museli vypomôcť súperi           
so svojou loptou. Treba tiež spomenúť, že na zápasy vonku, do okolitých dedín, kde sa už 
futbal hral, využívali sa konské povozy – rebrináky a doštenáky. Niektorí hráči už mali 
bicykle a napríklad do Radošiny sa chodilo hrať pešo. Vždy, keď sa hralo Za borinou či 
na Zlomkrku, nechýbala veľká divácka kulisa. Nedeľné popoludnia, keď sa ešte nedeľa 
naozaj svätila, prišlo za futbalom, veru dosť ďaleko od obce, dvesto – tristo divákov.  
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A či sa vyhralo alebo prehralo vždy sa išlo so spevom pesničky, ktorú zložil neznámy 
autor na dnes už zabudnutý hudobný motív: 
          
 
         Pišta Mrázik, ten šarfický center dobre centruje, 
         Pecháčova silná rana do brány putuje, 
         Na šarfickom hrišti juchachá, 
         futbal len tak piští, juchachá. 
         Ťažké je dobrý futbal hrať, 
         ešte ťažšie dievča milovať. 
 
     Takto približne to vyzeralo na prvých futbalových zápasoch. Postupne sa však 
pridružila lepšia organizačná práca, až prišiel čas, keď vznikol ozajstný futbalový klub aj 
v našej obci. 
 
Prvý zápas s veľkým súperom 
 
     Už sme spomenuli, že šarfickí futbalisti mali bielo-červené dresy (košele), teda 
vyznávali vtedajšiu popularitu „zošívanej“ pražskej Slávie. A tak vznikol názov klubu – 
Športový klub (ŠK) Slávia Šarfia. 
     Pozrime sa teda na začiatky skutočného futbalu v Šarfii (Nitrianskej Blatnici) opäť 
očami pamätníka, vtedy chlapca, dnes dôchodcu Pavla Stančeka: „Otvárací futbalový 
zápas na novom ihrisku Za borinou na lúčke zvanej Zlomkrk sa odohral v júni 1935. Ako 
chlapec som sa na ňom zúčastnil. Proti sebe nastúpili mužstvá PFK Piešťany a ŠK Slávia 
Šarfia. Zvíťazili lepšie pripravení hostia 1:2, hoci dobrú technickú pripravenosť 
preukázali obe mužstvá a hrou priam nadchli veľký počet divákov. Naše mužstvo svojou 
dynamikou ukázalo na ten čas veľmi dobrú úroveň. Kolektív nášho mužstva nastúpil 
v tejto zostave: 

- brankár: Tibor Rubik, Vozokany 
- ľavý bek: Jozef Švorc, Nitrianska Blatnica 
- pravý bek: Michal Hargaš, Vozokany 
- ľavý half: Jozef Miko, Vozokany 
- pravý half: Anton Mandúch, Nitrianska Blatnica 
- centerhalf: Štefan Švarc, Nitrianska Blatnica 
- ľavá spojka: Ľudovít Hollán, Vozokany 
- pravá spojka: Michal Hollán, Vozokany 
- center: Michal Klčo 
- ľavé krídlo: Jozef Pecháč, Nitrianska Blatnica 
- pravé krídlo: Jozef Hlavačka, Nitrianska Blatnica 
- striedali: Štefan Mrázik, Ján Pecháč, Jozef Klčo 
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Na zápase sa zúčastnilo takmer 300 ľudí. Týmto fanúšikom nevadilo ísť na zápas 
kilometre pešo a po poľnej ceste popod Vinohrady.“  
 
     To, že naše mužstvo už v tom čase preukázalo dobrú úroveň hry, bolo výsledkom 
tréningov. „Kožená“ bola v strehu takmer každý deň v týždni – a kde inde, ako na 
„Pastierni“, na mieste kde sú dnes rodinné domy Štefana Jančoviča a Vladimíra Klču, 
teda medzi cintorínom a potokom.    

Roky dozrievania 
     Ako sme už spomenuli, futbal na Zlomkrku zakotvil na niekoľko rokov do šarfickej 
športovej verejnosti. Žilo s ním nielen tých asi dvadsať hráčov, ale celá obec, najmä mladí 
ľudia. A pozoruhodne sa upevnili aj vzťahy so susednou obcou Vozokany, odkiaľ sa 
taktiež grupovali viacerí talentovaní futbalisti. Na zápasy do Šarfie chodili teda aj 
milovníci futbalu z Vozokán, takže v nohách mali po ceste pešo 10 - 12 kilometrov. Treba 
povedať, že v tých rokoch bol pre občanov futbalový zápas jedinou spoločenskou 
udalosťou, okrem tanečných zábav. 
     Zachovalo sa, že ŠK Slávia Šarfia hrávala priateľské zápasy s futbalistami z obcí 
Radošina, V. Ripňany, Horné Obdokovce, Bojná, Urmince, Nemčice, ale aj mestskými 
klubmi PFK Piešťany, AC Nitra a iné. Aj keď sa nezachovali výsledky, už to, že tieto 
kluby mali záujem hrať so šarfickým ŠK, svedčí, že sa u nás futbal hral na dobrej úrovni. 
Vyrastali nové talenty, ale, žiaľ, chýlilo sa k 2. svetovej vojne, čo poznačilo futbal v našej 
obci. V prvej polovici štyridsiatych rokov minulého storočia sa futbal hral iba občas, 
pretože viacerí aktívni hráči museli nastúpiť do vojenskej služby.      

Koniec vojny a futbal na Okopávkach   
     Máj 1945 znamenal nielen ukončenie vojnového požiaru na našom kontinente, ale 
zároveň postupný návrat do mierového života. Tento rok priniesol opäť do popredia, 
okrem iných otázok, aj oživenie futbalovej činnosti futbalového klubu. Ihrisko                       
na Zlomkrku už zjavne nevyhovovalo a bolo treba hľadať nové možnosti v obci. Po 
voľbách do obecného zastupiteľstva v roku 1946 sa stal predstaviteľom obce roľník Ján 
Krajčík. Futbalisti v ňom našli nielen svojho priaznivca a podporovateľa, ale bol to on, čo 
sa pričinil, aby národný výbor odsúhlasil pre futbalistov obecný pozemok v miestnej časti 
Okopávka. Je to dnes miesto, na ktorom sú rodinné domy a nachádza sa v časti zvanej 
Mexiko. 
     Ihrisko bolo na pomerne zamokrenom pozemku a jeho západná časť hraničila s cestou, 
ktorá rozdeľovala chotáre Radošiny a našej obce. Aj tuná sa vykonalo veľa práce         
na úprave terénu. Vybudovali sa kanály, aby sa rýchlejšie odviedla najmä dažďová voda 
z ihriska. Treba povedať, že po vykonaných úpravách malo toto ihrisko solídnu úroveň, aj 
keď bolo hlinité a trávnik pojmom neznámym. Ak si uvedomíme, že aj také Topoľčany 
mali v tom čase iba škvarové ihrisko, tak je zrejmé, že budovatelia šarfického ihriska 
urobili dobrú prácu. 
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Vo vyznačenej časti obce Okopávka  sa nachádzalo futbalové ihrisko. 

          Káder mužstva bol pomerne dobrý, hoci tréningy, aké poznáme dnes, neboli. 
Väčšina futbalistov pracovala mimo obce a zišli sa zvyčajne až v sobotu, aby si 
„zakopali“, a v nedeľu pred zápasom. 

V oblastnej súťaži 
     Veľkú úlohu pri organizovaní (dnes by sa povedalo manažovaní) futbalu na Okopávke 
zohral Michal Toman, ktorý mal malý hostinec v budove, kde aj teraz býva jeho 
manželka a syn. Ako spomínajú pamätníci, v tomto hostinci sa hráči obliekali, po zápase 
vyzliekli a tu bolo prakticky sídlo klubu. Vraví sa, že dnes už nebohý Michal Toman     
sponzoroval klub i finančne a materiálne (kúpou kopačiek, dresov, lôpt), lebo zároveň ho 
zvolili za predsedu klubu. Aj keď futbal sám nikdy nehral, dal šarfickému futbalu ten 
skutočný punc vyššej hodnoty. Veď pod jeho vedením sa ŠK Slávia tak zveľadil, že mal 
niekoľko súprav výstroja a mužstvo prihlásili do vtedajšej oblastnej súťaže, ktorá 
zahrňovala kluby z okresov Nitra a Trnava. 
     Táto súťaž bola skutočne náročná. Na financie aj na hráčsku kvalitu. Pamätníci, ako 
napríklad Ján Kolník, učiteľ na dôchodku, spomína: „Krátko po vojne naše mužstvo hralo 
v oblastnej súťaži. Prepravu na väčšie vzdialenosti zabezpečoval pán Julo Kožík na dvoch 
starších osobných autách. Jedno šoféroval on a druhé predseda klubu Michal Toman st. 
Pri ceste na zápas do Močenku sa nám jedno auto pokazilo. Po ruke bola reťaz a starý 
Buick šoférovaný p. Kožíkom zobral do vleku porúchané auto aj s posádkou – 8 ľudí 
a zápas sme stihli. Ako člen „pokazeného“ auta som si žiaden strach neuvedomoval, 
pretože tento zatienila radosť z toho, že som prvýkrát, ako pätnásťročný nastúpil aj 
s Jozefom Hederom (načierno) za I. mužstvo. Víťazstvo v tomto zápase ozaj potešilo.“ 
Tak nastúpil v ďalšom zápase aj Milan Chromý st., ktorý hrával v doraste. „Bolo to pre 
mňa veľké vyznamenanie, keď ma Miško Klčo vybral, že musím zaskočiť do obrany 
namiesto ktoréhosi chorého hráča,“ spomína s úsmevom a dodáva: „Od 18 rokov som 
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potom začal hrávať pravidelne, najmä v obrane, ale aj ako brankár. Asi som sa starším 
hráčom zapáčil.“     

     Akých súperov sme mali v oblastnej súťaži? Už sme spomenuli Močenok, ďalej 
Červeník, Trebatice, Veľké Kostolany, Zbehy, Horné Otrokovce, Podolie a iné. 
     Hráčsky kolektív tvorili v týchto rokoch Michal Klčo, bratia Štefan a Ľudovít 
Horvátovci,  Ľudovít Fiantok, Pavol Chromý, Jozef Herák, Jozef Funta, Michal Oravec, 
Jozef Babíc, Alojz Seleš, Ján Kolka, Ján Gulik, Rudolf Jančovič, Rudolf Machovič st., 
Anton Krajčík, Ľudovít Križák, Ján Ficeľ, Jozef Adamovič, Anton Kolník, Jozef Kolník, 
Karol Kazík, Štefan Švarc, Aladár Summer, Ferdinand Bednárik,  Milan Chromý st., ale 
aj výborní „cudzinci“ Galbavý (Moravany),  Zuzič (Banka) a Anton Petlák (Moravany). 
Títo hrávali u nás iba za cestovné a večeru! 
     Za spomenutie stojí jedna zaujímavá perlička z čias, keď sa hrával futbal                         
na Okopávkach. V obci vtedy pôsobil ako kňaz Ján Laktiš, veľký priaznivec športu. 
Okrem lyžovania, atletiky miloval i futbal. Bolo skutočne atrakciou, keď prišiel v týždni 
na ihrisko a „zatrénoval“ si  s našimi chlapcami. Doma sa hrať neodvážil (kvôli 
niektorým konzervatívnym farníkom), ale neraz si vonku s našimi zahral. A treba 
povedať, že chlapci ho mali radi a pritom ho ako kňaza rešpektovali. Hodno spomenúť, že 
Ján Laktiš bol aj majstrom Slovenska v cezpoľnom behu a behu na lyžiach na 50 km ako 
senior. 

     
Fotografia z priateľského zápasu v Radošine z roku 1947 

Naše mužstvo stojaci zľava : Ján Gulík, Michal Štefík, Anton Čierny, Ľudovít Hollan, 
Michal Komenda, Anton Bačkády, Jozef Funta, Jozef Herák, Štefan Švarc, Michal Klčo 

 Ihrisko na Okopávkach sa stalo strediskom zábavy a stretávania sa mladých i starších. 
Nezabudnuteľné sú zápasy, ktoré sa hrali len tak pre zábavu medzi ženáčmi 
a slobodnými, medzi národným výborom (poslanci) a cirkevným výborom. 
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     Žilo sa teda u nás nielen oficiálnym futbalom, ale aj zábavou.  
 
Nové ihrisko v parku  
 

      
Záber je z roku 1951 už na novom ihrisku v parku 

Stojaci zľava : Karol Summer, Karol Marton, Anton Bačkády, Michal Klčo, 
Ľudovít Fiantok, Ľudovít Križák 

Kľačiaci zľava : Ľudovít Horváth, Ján Ficel, Ondrej Žikavský, Karol Hlohovský, 
Milan Chromý st. 

Ihrisko na Okopávkach (Mexiko) malo veľkú nevýhodu v tom, že vzniklo na mieste, kde 
bola veľká mokrina. Keď dlhšie pršalo, podmienky boli veľmi zlé a ani navezená škvara 
nepomáhala. Konfiškácia veľkostatku baróna Leonhardiho a vznik roľníckeho družstva 
v roku 1949 vytvorili podmienky, aby vedenie futbalového klubu začalo robiť kroky na 
získanie pozemku v miestnom parku, kde bolo veľké jahodovisko pre potreby bývalého 
veľkostatku. Zhoda priaznivých okolností, ústretovosť vtedajšieho predsedu národného 
výboru i predsedu JRD v jednej osobe Jozefa Čierneho a pomoc miestneho občana 
Štefana Rybnikára, ktorý vtedy pracoval na okrese, priniesli výsledok. Predseda 
futbalového klubu Michal Toman st. mohol na schôdzi klubu oznámiť, že klubu bol 
pridelený pozemok na zriadenie ihriska v parku. 

     Priaznivcov futbalu čakalo veľa práce, lebo „jahodovisko“ bolo svahovité a bolo treba 
aspoň provizórne  zo severnej strany ihriska premiestniť stovky kubíkov zeminy na južnú 
časť. Pomohol Karol Summer, ktorý bol stavbyvedúcim Doprastavu a zabezpečil len za 
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úhradu mzdy buldozeristu. Ten „ukrojil“ zo severnej časti svah, aby zeminu smykom a         
na fúrikoch desiatky nadšencov premiestnili na južnú časť pozemku. Ihrisko dostalo svoju 
tvár, takže postavenie bránok bolo už hračkou. Pravda, dnešnú podobu dostalo ihrisko až 
v roku 1957, keď miestny občan Pavol Stanček st., zamestnaný v Pozemných stavbách 
Nitra, zabezpečil za režijné náklady (15 tisíc korún) buldozér na 10 dní, ktorý urobil práce 
v hodnote 150 000 korún vo vtedajších cenových reláciách. Ihrisko dostalo tie parametre, 
ktoré v podstate poznáme dnes. 

Sparta Praha na novom ihrisku 
     Presunom ihriska do parku sa začal futbal hrať pravidelne v majstrovských súťažiach 
okresu Topoľčany. Treba priznať, že futbal bol odrazom toho obdobia, keď sa spoločnosť 
vymaňovala postupne z následkov vojnových rokov. Hráči zväčša pracovali                          
na „týždňovky“, v sobotu večer prichádzali domov a o tréningoch mohli iba snívať. Iba 
pár šťastlivcov si mohlo kopnúť tréningovo do lopty aj v dňoch týždňa. Takto však to 
vyzeralo aj v ostatných obciach, takže naši chlapci dosahovali uspokojivé výsledky. 
V roku 1950 sa konali v našom parku krajské dožinkové slávnosti ako prejav uznania 
práci roľníckeho družstva, ktoré v tom čase bolo medzi najlepšími v kraji. V rámci 
dožiniek sa uskutočnil na našom ihrisku priateľský zápas medzi v tom čase výborným 
celkom Topoľčian (účastníkom celoštátnej II. ligy) a pražským majstrovským celkom 
„rudej“ Sparty Praha. Topoľčany vyhrali 3:1 a „pokrstili“ tak obojstranne kvalitným 
futbalom naše nové ihrisko.  

 
Mladé mužstvo z roku 1957 

Horný rad zľava : Jozef Bolla, Emil Jančovič, Jozef Vatrt, Ján Selecký, Milan Chromý st. 
Karol Hlohovský, Ladislav Kollár, Michal Klčo 

Dolný rad zľava : Anton Grznár, Ján Kolník, Ivan Krajčík, Ján Ficel 
     Naše mužstvo malo od roku 1950 ako-tak stabilizovaný káder. Začalo sa postupne 
s tréningami, čo sa odrazilo na kvalitnejšej hre. Do mužstva prišli študenti a chlapci, ktorí 
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boli doma denne, ako napr. skvelí futbalisti Ján Kolník, Viliam Kolka, Anton Oravec, 
Ivan Chromý a iní, neskôr Vladimír Oravec, Anton Mandúch, Viliam Michalík a ďalší. 

V najvyššej okresnej súťaži 
     V päťdesiatych rokoch a predovšetkým v ich druhej polovici, predstavovali káder 
mužstva títo hráči: Anton Bačkády, Ján Ficel, Anton Grznár, Jozef Hedera, Ľudovít 
Fiantok, Karol Hlohovský, Ľudovít Horvát, Ivan Chromý, Milan Chromý ml., Milan 
Chromý st., Emil Jančovič, Richard Kašný, Michal Klčo, Ladislav Kollár, Viliam Kolka, 
Ján Kolník, Ivan Krajčík, Ľudovít Križák, Anton Mandúch, Karol Marton, Viliam 
Michalík, Anton Oravec, Vladimír Oravec, Ján Selecký, František Stanček, Jozef Šomodi, 
Jozef Vatrt, Ondrej Žikavský. 

 
Stojaci zľava : Vladimír Oravec, Milan Chromý st., Anton Oravec, Ivan Chromý,                

Emil Jančovič, Jozef Bolla 
Kľačiaci zľava : Anton Grznár, Ján Kolník, Anton Mandúch, Viliam Michalík,              

Milan Chromý ml., Ján Selecký, 
 
     V okresných novinách (31. júla 1958) sa zachovala tabuľka okresného preboru 
(terajšie majstrovstvá okresu), v ktorej je Nitrianska Blatnica po 33. kole na 6. mieste 
a bola to konečná tabuľka, lebo 20. augusta sa už hralo 1. kolo ročníka 1958/59. 
V najvyššej okresnej súťaži vtedy hrali tieto mužstvá: Koniarovce, Bojná, Chrabrany, 
Veľké Dvorany, Urmince, Radošina, Veľké Ripňany, Kovarce, Nemčice, Nitrianska 
Streda, Dvorany n/N a Nitrianska Blatnica. Zo spomínaných novín sa dozvedáme, že sa 
nám spočiatku nie veľmi darilo a po 4. kole sme boli v tabuľke predposlední.  
Za nami bola už len Radošina. Situácia sa však postupne zlepšovala. Doma sme rozdrvili 
Veľké Dvorany 6:1, potom sme prehrali v Radošine 1:0, keď sme nepremenili jedenástku. 
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Ďalší zápas s Kovarcami sme síce vyhrali 3:1, ale mal dohru „za zeleným stolom“. 
Trestná komisia futbalovej sekcie vyniesla tvrdé tresty: Milan Jančovič ako kapitán               
8 mesiacov, Milan Chromý, Viliam Kolka a Anton Oravec po 4 mesiace nepodmienečne. 
Zaujímavý je komentár v okresných novinách k týmto trestom: „Zdá sa nám, že kolektív 
futbalového oddielu Sokol Nitrianska Blatnica bol potrestaný príliš tvrdo, nakoľko 
v minulom, ani v tomto ročníku nemal potrestaného žiadneho hráča. A preto tu už treba 
trestať rozvážne.“ Nuž, zastali sa nás noviny, ale možno iba preto, že redaktorom bol náš 
rodák. Ale aj táto perlička z histórie futbalu v našej obci vytvára celkový obraz pôsobenia 
nášho celku v majstrovskej súťaži. Po jesennom kole sme boli na 9. mieste (8 bodov), 
keď vedúce Urmince mali 16 bodov. Konečná tabuľka hovorí, že náš celok stále zápasil 
s nedostatkom hráčov, a tak doma výkony uspokojili, von však len tak-tak cestovalo 
jedenásť hráčov. V okresných novinách to komentujú takto: „Kritická situácia s hráčmi je 
v Nitrianskej Strede a v Nitrianskej Blatnici. Tieto jednoty by mali uvažovať o rozšírení 
kádra z dedín, kde sa futbal nehrá.“ Naše mužstvo obsadilo spomedzi 12 oddielov 
v konečnej tabuľke ročníka 1958/59 iba 10. miesto pred Bojnou a Dvoranmi n/N. 
     Nedostatok vlastných hráčov pokračoval. Boli zápasy, keď za naše mužstvo hralo až 
sedem vojakov z Topoľčian. Aj napriek tomu, že neskôr vznikol kolektív, ktorí tvorili 
naši hráči, ako napríklad Ladislav Klčo, Anton Grznár, Anton Mandúch, Jozef 
Maťašovský a ďalší z mladých odchovancov, trvalo však roky, kým sme sa dostali vyššie. 

     V ročníku 1960/61 sa podarilo 
postúpiť do II. triedy (vtedy najvyššia 
okresná súťaž, ktorá vznikla zlúčením 
okresov Topoľčany, Bánovce n/Bebravou 
a Partizánske).Tieňom tohto zápolenia 
o vyššiu súťaž bolo vážne zranenie 
jedného z kľúčových hráčov Antona 
Oravca v susedskom derby s Radošinou 
(zlomenie nohy). Oslabený celok hral 
v II. triede iba jednu sezónu a zostúpil do 
III. triedy. 
     Chudobnému aj z hrnca vykypí 
a v ročníku 1962/63 po obsadení 14. 

miesta sme sa ocitli v najnižšej súťaži.  Hneď nato naše mužstvo obsadilo 1. miesto 
a vrátilo sa späť. Nakrátko. Opäť vypadlo a potom už hralo až do ročníka 1972/73 vo IV. 
triede, teda v najnižšej súťaži. 
     Rok 1969 zostal navždy v pamäti futbalových priaznivcov, pretože aj napriek nie 
najvýraznejšiemu pôsobeniu nášho mužstva v okresnej súťaži sme dokázali osviežiť 
futbalové dianie o dve zaujímavé podujatia. Na jurajské hody v apríli 1969 sme na našom 
ihrisku privítali hokejistov Slovana Bratislava, ktorí v priateľskom futbalovom stretnutí 
vyhrali nad nami 4:3 pred 1200 divákmi! V zostave Slovana nastúpili i majstri sveta V. 
Dzurilla, V. Nedomanský, R. Tajcnár, J. Haas pod vedením trénera doc. PhDr. J. 
Staršieho. Ďalší zápas sme hrali v auguste 1969 s majstrovským Spartakom Trnava 
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a prehrali sme 9:1. V kádri Spartaka boli v tom čase reprezentanti Československa D. 
Keketi, V. Hagara, L. Kuna, V. Švec, J. Adamec, D. Kabát a ďalší. 

 
Nitrianska Blatnica  - hokejisti Slovan Bratislava – 3:4 

 

 
Nitrianska Blatnica - Spartak TAZ – 1:9 
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Nitrianska Blatnica - AC Nitra – 0:13 

 
 
Desať rokov v III. triede 
     Sezóna 1972/73 patrila v histórii nášho klubu k tým vydarenejším a úspešnejším. 
Podarilo sa dať dohromady mužstvo kvalitných futbalistov, ktoré po dramatickom 
súperení s Vozokanmi, Hornými Štitármi, Čermanmi a Prašicami skončilo na 3. mieste 
s vysoko aktívnym skóre 89:34 (Najviac strelených gólov zo všetkých mužstiev.)  
Uskutočnila sa reorganizácia okresných futbalových súťaží a skutočne zaslúžene sme 
postúpili do III. triedy. 
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Mužstvo z roku 1970, z roku 1973 sa fotografia nezachovala 

Horný rad zľava : Michal Socha, Rudolf Jančovič, Anton Frnčík, Ferdinand Chromý,  
Anton Grznár, Jozef Bolla st., Miroslav Oravec, Jozef Kolník, Viliam Jančovič 

Dolný rad zľava : Anton Mandúch, Vladimír Stanček, Anton Ondrejka, Jozef  Líška, Ivan 
Korchan, František Babulic 

 
 
S jediným zakopnutím v ročníku 1977/78, keď sme sa na jeden rok ocitli opäť vo IV. 
triede, sme III. triedu hrali až do ročníka 1982/83. A vtedy sme z 1. miesta postúpili           
do II. triedy. Bol to úspech ako hrom!  
  
Konečne opäť v II. triede 
 
     Dvadsať rokov trvalo, kým sa naše futbalové mužstvo prebojovalo do II. triedy. Bolo 
síce v nej aj v ročníku 1961/62, pravda, úroveň vtedajšej II. triedy bola neporovnateľná 
s tou, do ktorej sme sa dostali po výborných výsledkoch a obsadením 1. miesta 
v konečnej tabuľke III. triedy. 
     V tomto období tvorili káder mužstva s priemerným vekom 24 rokov títo hráči: 
Miroslav Sečkár, Jaroslav Pavlovič, Miloš Krajčík, František Pocsik, Bohuš Bačkády, 
Jozef Kolka, Miloš Ryšavý, Ján Grznár, Michal Grznár, Peter Michalík, Zdeno Michalík, 
Vladimír Stanček, Dušan Stanček, Milan Stanček, Ľubomír Kúdela, Ivan Rybanský, 
Dušan Hubinský, František Babulíc, Ľuboš Žikavský a Vojtech Funta. Na dobrých 
výsledkoch mal okrem hráčov zásluhu novozvolený výbor TJ, ktorý pod vedením 
predsedu Jozefa Hudečka st. pripravil pre celý futbalový oddiel zodpovedajúce materiálne 
a organizačné podmienky. Vedúcim „A“ mužstva bol Jozef Kolník a hrajúcimi trénermi 
Ľubomír Kúdela a Vladimír Stanček.        
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Horný rad zľava : Ľubomír Kúdela, Jozef Kolka, Zdeno Michalík, Dušan Hubinský, 

Ivan Rybanský, Dušan Stanček, Miloš Krajčík, František Babulic, Milan Stanček 
Dolný rad zľava : Ľuboš Žikavský, Peter Michalík, Bohuš Bačkády, Jaroslav Pavlovič, 

František Pocsik, Miroslav Sečkár, Michal Grznár 
(na fotografii chýbajú Ján Grznár a Vojtech Funta) 

     Postup znamenal však skutočný výkonnostný prelom, pretože až na malé zaváhanie 
v ročníku 1989/90 (na jeden rok sme z II. triedy vypadli) sme hrali v II. triede plných           
13 rokov. Pritom od ročníka 1991/92 sme priebežne obsadili v konečných tabuľkách raz           
7. a 4. miesto a štyrikrát dokonca 3. miesto. Vidno z toho, že káder mužstva                            
bol stabilizovaný, práca vedenia klubu s trénermi systematická a cieľavedomá. Mužstvo 
malo pravidelné tréningy, nechýbala seriózna zimná príprava. Vtedajší hrajúci tréner 
Dušan Stanček, ako vravia jeho svedomité záznamy, mal k dispozícii káder, ktorý 
pochopil, že futbal je nielen kopanie do lopty, ale predovšetkým seriózna práca. V prvej 
polovici deväťdesiatych rokov boli v mužstve títo hráči: Ing. Daniel Rusko, Bohuš 
Bačkády, Ľuboš Žikavský, Vladimír Karaba, Jaroslav Žikavský, Ľuboš Rusko, Róbert 
Banák, Pavol Stanček, Zdeno Michalík, Jozef Karaba, Roman Kvašňovský, Ivan 
Rybanský, Peter Líška, Ľuboš Bisták, Juraj Hubinský, Dušan Bartošek, Karol Bartošek,  
Stanislav Hollan st., Anton Pavlovič, Roman Korchan, Jozef Funta, Ľuboš Krajčík, 
Rudolf Krajčík, Peter Grznár, Ján Bolla, František Pocsik, Dušan Hubinský. Predsedom 
TJ bol Jozef Hudeček st., vedúcim mužstva František Babulíc. Nemožno nespomenúť 
trénerovho asistenta Víta Rybanského.  
     Pre zaujímavosť prinášame tabuľku ukončeného ročníka 1982/83, ktorý znamenal náš 
postup do kvalitatívne vyššej súťaže: 
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V najvyššej okresnej súťaži 
 
     Ako vidieť z predchádzajúcej kapitoly, káder mužstva bol široký a dalo sa stavať               
i  na kvalite. Zdalo by sa, že nič nestojí v ceste dostať sa do najvyššej okresnej súťaže – 
majstrovstiev okresu. Tento cieľ si pri príležitosti osláv 60. výročia futbalu v obci                
(v r.1995) stanovil nový výbor pretransformovaného Obecného futbalového klubu             
pod vedením Mgr. Michala Tomana ml. Ale aj v ostatných obciach, ktoré mali svoje 
celky v II. triede, poškuľovali po tejto súťaži. Aj keď postupne niektorí hráči, ktorí hrali 
v II. triede, odchádzali, prísľubom pre budúcnosť boli najmä mladé talenty, ktoré sa            
pod vedením trénerov vypracovali. Ak hovoríme o konkurencii v snahe o postup, najviac 
starostí nám robili mužstvá obcí Bojná, Rajčany, Horné Obdokovce a Práznovce. Aj keď 
sa nám podarilo postúpiť z 3. miesta konečnej tabuľky ročníka 1996/97 do majstrovstiev 
okresu a tak trochu sa k tomu pridala i reorganizácia okresných súťaží, konečný výsledok 
dobrej hry bolo zaradenie nášho celku do majstrovstiev okresu. 
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Stojaci zľava : Rudolf Klčo, Ing. Rudolf Jančovič, Dušan Bartošek, Patrik Krajčík, 
Ľubomír Rusko, Dušan Stanček st., Mário Obšiván, Vladimír Karaba, Ľubomír Bisták, 

Mgr. Michal Toman, Jozef Turčan 
Kľačiaci zľava : Vladimír Grznár, Roman Korchan, Pavol Stanček, Anton Pavlovič, 

Zdeno Michaík, Juraj Hubinský, Milan Trávnik, Jozef Karaba 
Okrem nich sa o postup do majstrovstiev okresu pričinili : Vladimír Stanček ml.,           
Juraj Toman,  

     Hneď v ďalšom ročníku (i nasledujúcich) sa ukázalo, že majstrovstvá okresu boli              
nad naše vtedajšie možnosti, resp. konkurencia bola priveľká. Chýbal nám dostatočne 
široký káder talentovaných hráčov, keď niekoľkí jednotlivci sa síce vymykali z priemeru, 
ale mužstvo ako celok nestačilo na zohraté a ostrieľané mužstvá majstrovstiev okresu. 
A tak napriek tomu, že sa začal formovať nový káder mužstva, v nasledujúcich troch 
ročníkoch sme sa pohybovali nad pásmom zostupu, aby sme sa nakoniec ocitli po sezóne 
2000/01 opäť v II. triede.    
 
Kvalita sa presadila 
 
     Zostup do II. triedy sa ukázal ako nešťastná zhoda okolností. Veď sme zostúpili            
z 12. miesta predovšetkým preto, že nastali posuny medzi vypadajúcimi z krajskej súťaže 
(mužstvá z nášho okresu). A práve vtedy sa začal formovať jeden z najlepších kolektívov 
nášho OFK. Nebola teda náhoda, že mužstvo v nasledujúcej sezóne postúpilo ihneď            
z 1. miesta späť do majstrovstiev okresu. 
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     Predsedom klubu bol vtedy Vladimír 
Stanček st., tajomníkom Jozef Líška 
a mužstvo viedol tréner Ing. Rudolf 
Jančovič. 
     V priebehu sezóny z rodinných 
dôvodov sa vzdal trénerstva Ing. Rudolf 
Jančovič a rozbehnutý kolektív prevzali 
Jozef Líška a Vladimír Stanček st. Hneď 
po návrate do MO obsadili naši chlapci        
7. miesto a zdalo sa, že sme sa natrvalo 
udomácnili v MO. Ukázalo sa však, že aj 
ostatné mužstvá berú najvyššiu okresnú 
súťaž vážne a nespia na vavrínoch. A tak 

v ročníku 2003/04 sme si zachovali 14. miestom príslušnosť v MO doslova „s odretými 
ušami“. 

 
Stojaci zľava : Juraj Hubinský, Andej Pavlovič, Mário Obšiván, Milan Trávnik,           

Boris Hudeček, Vladimír Stanček ml., Anton Bakoš, Peter Krajčík, Ivan Hubinský,          
Patrik Krajčík, Michal Bakoš, Dušan Bartošek, Jozef Hudeček, Ing. Rudolf Jančovič  

Sediaci zľava: Roman Korchan, Jozef Líška, Dušan Funta, Vladimír Stanček st.,             
Ivan Korchan ml.   
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V jubilejnom roku 2005 
 
     Satisfakciou všetkým, ktorí robili v minulosti a robia v súčasnosti všetko pre dobrú 
úroveň futbalu v našej obci, je a zostane v tomto jubilejnom roku blatnického futbalu 
pamätná jedna skutočnosť: Mužstvo dospelých hrá v najvyššej okresnej súťaži (tréner 
Pavol Stanček ml., asistent trénera Dušan Bartošek, vedúci mužstva Vladimír Grznár),             
B – mužstvo (tréner Igor Božik, vedúci mužstva Jozef Kucharovič)) zvíťazilo v III. triede 
a postúpilo do II. triedy,  dorast (tréner Michal Adamovič) skončil v MO na 9. mieste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci (tréner Jozef Adamovič ml.) v okresnej súťaži na 11. mieste. 
 Výbor Obecného futbalového klubu, zvoleného na výročnej členskej schôdzi vo februári 
2005 tvoria nasledovní členovia: predseda – Jozef Hudeček ml., tajomník – Jozef 
Adamovič, pokladník – Patrik Krajčík a členovia – Ladislav Hubinský, Vladimír Grznár, 
Jozef Kucharovič a Jaroslav Bazala. 
     Hlavná pozornosť je vždy venovaná prirodzene A – mužstvu dospelých, aj keď je to 
trocha nespravodlivé. Veď práve ostatné celky sú zásobárňou talentovaných hráčov a od 
mládeže sa odvíja kvalita hry dospelých. 
     Začiatok sezóny 2004/05 nevyšiel podľa predstáv a mužstvo v kritických zápasoch 
zlyhávalo. Svetlými momentmi jesennej časti boli víťazstvá nad ašpirantom na postup 
Ludanicami, víťazné prestížne zápasy nad Bojnou a Urmincami a taktiež vysoké 
víťazstvá nad Kamanovou a Rajčanmi. Zo 17 zápasov mužstvo však získalo len                  
17 bodov, z toho 16 doma a len 1 vonku s bodovou bilanciou mínus 7 bodov v takzvanej 
tabuľke pravdy a so skóre 37:39 zimovalo na 12. mieste v tabuľke MO. 
     V zimnom období sme sa zodpovedne pripravovali, pretože toto umiestnenie 
nezodpovedalo kvalitám mužstva a chceli sme sa vyhnúť prípadnému boju o záchranu. 
Začali sme formovať kolektív. Hráči, ktorí nechceli hrať za OFK boli uvoľnení                     
na hosťovanie (A. Bakoš, M. Bakoš, T. Klačanský) a naopak hráči, ktorí prejavili záujem 
opäť reprezentovať Nitriansku Blatnicu sa vrátili z hosťovania                                              
(D. Bartošek, M. Konštiak). Odohrali sme niekoľko vydarených prípravných zápasov, 
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hlavne proti Radošine, Bojnej a proti Ratnovciam na umelej tráve v Brezovej pod 
Bradlom. 
     Pred jarnou časťou bolo vidieť, že kolektív je dobre pripravený na majstrovské zápasy. 
Hráči sa navzájom rešpektovali a taktiež rešpektovali trénerom zvolenú taktiku. Nie vždy 
to však vyšlo, ale zlepšenie dokazuje štatistika. Z 13 zápasov sme získali 20 bodov, z toho 
13 doma a 7 vonku s bodovou bilanciou mínus 1 bod v takzvanej tabuľke pravdy. Na jar 
sme porazili  Nemčice, Kamanovú, H. Obdokovce, Chrabrany, Čermany a Prašice. Mrzia 
nás prehry o jeden gól s Jacovcami, Urmincami, Mýtnou Novou Vsou a Ludanicami. 

     Kostru mužstva tvorili skúsení Boris Hudeček, 
Vladimír Stanček ml., Dušan Bartošek a Juraj 
Stanček, ktorému sa darilo aj strelecky, keď s 18 
gólmi skončil na 2. mieste streleckej tabuľky celej 
súťaže. Zodpovedne hrali aj ostatní hráči kádra: Ivan 
Hubinský, Jozef Hudeček, Stanislav Hollan, Jozef 
Kucharovič, Michal Adamovič, Michal Konštiak, 
Ivan Lacuška, Jozef Selecký, Milan Trávnik, Andrej 
Pavlovič a brankár Dušan Funta ml. 
     Niektorí viackrát vypomáhali B – mužstvu, ktoré 
bojovalo o postup do II. triedy, čo sa nakoniec aj 
podarilo. 
 
     

 Toto považujeme za úspech blatnického 
futbalu. Pozoruhodné je, že obidve mužstvá sú 
zložené z domácich hráčov a dobrou 
spoluprácou týchto mužstiev a trénerov to 
fungovalo na dobrej úrovni. Najlepší 
z Vozokán obliekali dres A – mužstva 
a v prípade potreby hráči A – mužstva 
vypomohli béčku. Vznikla v mužstvách zdravá 
rivalita a konkurencia na určitých postoch. 
Bolo to vidieť pri neúčasti niektorých hráčov 
základnej zostavy , keď ich úspešne nahradili 
hráči z lavičky. 
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 V jesennej časti súťažného ročníka 2005/06 sme  zo 17 zápasov získali iba 21 bodov, 
z toho iba štyri z ihrísk súpera a skončili na 11. mieste. Dobrá zimná príprava však 
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priniesla ovocie v podobe 4. miesta v konečnej jarnej tabuľke. Pritom niektorí hráči 
vypomáhali v Béčku, ktoré sa zachránilo v II. triede. 
     Kostru mužstva tvorili skúsení B. Hudeček, V.Stanček, mladíci S.Hollan a J. Stanček, 
ktorému sa darilo aj strelecky a s 24 gólmi sa stal   kráľom strelcov majstrovstiev okresu.  
    Do novej sezóny 2006/2007 sme vstúpili po krátkej letnej príprave. Káder doplnil M. 
Adamovič, ktorý sa vrátil z hosťovania v Moravanoch. Realizačný tým na čele s trénerom 
P. Stančekom zostal nezmenený. V jesennej časti sme nadviazali na dobré jarné výkony 
a zimovali sme na 5. mieste, čo nám dáva predpoklady na dobré umiestnenie v jarnej 
časti. 
 

Pohár Oblastného FZ do našej vitríny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sklonku roka 2006 sa konal v Topoľčanoch halový futbalový turnaj dospelých 
o putovný pohár predsedu ObFZ Topoľčany. Turnaja sa zúčastnilo šestnásť celkov 
okresu, ktoré boli vyžrebované do štyroch skupín: 
Skupina A: Jacovce, V. Dvorany, TOB Nitr. Streda, Rajčany. 
Skupina B: Radošina, Nemčice, Kuzmice, V. Bedzany. 
Skupina C: Prašice, Nitr. Blatnica, Chrabrany, Čeľadnice.  
Skupina D: Bojná, Krnča, Kovarce, Bojná OMD. 
V skupine A boli najväčšími favoritmi Jacovce (trojnásobný a minuloročný víťaz turnaja) 
a vcelku hladko postúpili medzi poslednú štvorku. Aj v skupine B sa očakávalo víťazstvo 
účastníka 5. ligy Radošiny, ktorá nestratila ani bod a zaslúžene postúpila. V skupine D sa 
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očakával postup favorizovanej Bojnej, ktorú však vyradila z bojov o prvenstvo nasadená 
Krnča a postúpila medzi silnú štvorku. 
Naša skupina C mala favorita Prašice (účastník 5. ligy), ale na ihrisku sa to neprejavilo. 
Už v prvom zápase Prašice iba remizovali s Čeľadnicami 1:1 a po našom hladkom 
víťazstve nad Chrabranmi 3:0 (J. Adamovič, J. Stanček, S. Hollan) bolo zrejmé, že do 
Topoľčian sme poslali silný celok. V ďalšom stretnutí zvíťazili Čeľadnice nad 
Chrabranmi 1:0, čím Chrabrany boli odsunuté z bojov o postup. S veľkým záujmom sa 
očakával duel našich s Prašicami. Víťazstvo našich 2:0 (J. Selecký, J. Stanček) len 
potvrdilo, že Prašice na postup nemajú a ani ich víťazstvo nad Chrabranmi 2:1 už 
nestačilo. Z jednoduchej príčiny: naši chlapci porazili aj silné mužstvo Čeľadiniec 2:1 (J. 
Adamovič, M. Adamovič) a bez straty bodu sa stali víťazom skupiny. 
Pre zaujímavosť prinášame našu tabuľku skupiny: 
1. N. Blatnica  3   3   0   0   7:1    9 
2. Čeľadnice 3   1   1   1   3:3    4 
3. Prašice 3   1   1   1   3:4    4 
4. Chrabrany 3   0   0   3   1:6    0 
V semifinále sa stretli štyria víťazi skupín. V prvom zápase Jacovce po bez gólovom 
hracom čase zvíťazili na strely zo značky pokutového kopu 3:2 nad Radošinou. Tá si tak 
podrezala konár pod sebou sama, keď v 17. min. bol vylúčený jej brankár, a tak pokutové 
kopy musel chytať náhradník. Naši mali za súpera druhé prekvapenie turnaja – Krnču 
(tým prvým prekvapením bola hra našich). Skóre otvoril náš M. Adamovič, ale hneď po 
rozohraní súperi vyrovnali. V závere stretnutia stanovil náš kanonier J. Stanček konečný 
výsledok na 2:1, čím rozhodol o našom postupe do finále. 
Vo finále sme narazili na silný celok Jacoviec (trojnásobný držiteľ pohára a vlaňajší 
víťaz). Našim sa vôbec neroztriasli kolená a už v 6. minúte sa dostali do vedenia gólom S. 
Hollana. Prešlo iba päť minút a Jacovce vyrovnali. Do konca stretnutia gól nepadol a tak 
sa kopali pokutové kopy. Gól M. Adamoviča rozhodol o držiteľovi putovného pohára, 
ktorý putoval do Nitr. Blatnice. Hodno ešte spomenúť, že v zápase o 3. miesto vyhrala 
Krnča po nerozhodnom výsledku 2:2 na pokutové kopy nad Radošinou. 
Turnaj priniesol kvalitný futbal a je dobré, že na tom mal zásluhu aj náš celok, čo potvrdil 
cenným prvenstvom. Treba spomenúť i atmosféru v hale, keď semifinále a finále 
sledovalo až 1000 divákov. 
Tréner Pavol Stanček k turnaju povedal: Bol to veľmi dobrý turnaj, na ktorý sme sa 
výborne pripravili. Naši prevýšili aj silných súperov, aj keď 20-minútové zápasy sú tak 
trocha lotériou. A lotériou sú aj jedenástky, čo však nijako neznižuje naše víťazstvo na 
turnaji. Ak mužstvo hrá dobre, tak sa na jeho stranu pridá i tá troška šťastia, ktorá k športu 
patrí. 
Nuž, ako napísali okresné noviny Dnešok, bola to na tomto turnaji skutočne „spanilá 
jazda Nitrianskej Blatnice za prvenstvom”. Veríme, že naši chlapci nás rovnako potešia 
dobrými výsledkami na jarných trávnikoch. 
V majstrovstvách okresu, kde hrá aj náš OFK, je medzi najlepšími strelcami Juraj Stanček 
s 15 gólmi za M. Mičinom (Jacovce), ktorý nastrieľal úctyhodných 24 gólov. Na ďalších 
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miestach sú P. Kúdela (Nemčice) 14, J. Jančovič (Ludanice) 13, A. Balážik (Urmince), P. 
Minárik (Krnča) obaja po 11. 
 

Futbalová jar klope na dvere 
 

     Do jarnej sezóny vstupuje náš klub s nemalými starosťami. Robí sa výber 
a formovanie nového výboru OFK, ktorý v jeseni nepracoval tak,  ako by sa podľa 
postavenia nášho mužstva žiadalo. Všetky práce spojené s vedením boli zväčša na 
pleciach predsedu. A v klube sú závažné problémy, ako napr. rozpad dorasteneckého 
mužstva, keď po fúzií s TJ Krtovce nariadil ObFZ Topoľčany hrať majstrovské zápasy 
dorastu v Krtovciach. Toto odradilo našich 
dorastencov z našej obce hrať futbal.  
     Uvedomujeme si, že dorast je budúcnosť každého amatérskeho klubu, čo bude musieť 
bezpodmienečne nový výbor riešiť. 
     Tréningy v rámci zimnej prípravy sa uskutočňujú tak v A – mužstve , ako aj v Béčku.  
     Veríme, že sa podarí dať do poriadku problém mládežníckeho futbalu pod vedením 
rekonštruovaného výboru a obe mužstvá dospelých budú pokračovať v dobrých 
výsledkoch z minulosti.                                                                                                             

Tabuľka po jeseni 
 

1. Jacovce 15 13 0 2 49:12 39 (+15) 
2. Bojná 15 11 0 4 49:13 33 (+9) 
3. Ludanice 15 9 2 4 36:22 29 (+5) 
4. Nemčice 15 8 3 4 35:20 27 (+6) 
5. N. Blatnica 15 8 1 6 33:17 25 (+4) 
6. Urmince 15 7 3 5 39:29 24 (+3) 
7. V. Dvorany              15 7 2 6 26:27 23 (-1) 
8. Krnča 15 7 2 6 28:32 23 (+2) 
9. Preseľany 15 4 8 3 29:20 20 (-1) 
10. H. Obdokovce        15 6 2 7 19:21 20 (-1) 
11. TO B/N.Streda       15 6 1 8 26:39 19 (-2) 
12. Čermany 15 5 2 8 25:36 17 (-7) 
13. Krušovce 15 5 1 9 23:59 16 (-5) 
14. Hrušovany 15 3 4 8 20:40 13 (-12) 
15. Kuzmice 15 3 2 10 18:29 11 (-13) 
16. Chrabrany 15 1 1 13 9:48 4 (-20) 

 
 
Valné zhromaždenie a zhodnotenie prípravného obdobia v OFK 
 
Dňa 25.2.2007 sa konalo Valné zhromaždenie OFK, kde boli schválené nové stanovy 
klubu a hlavne bol doplnený výbor OFK o nových členov. Predsedom klubu zostáva 
Jozef Hudeček, novým členom sa stal Jozef Líška – podpredseda, Michal Toman – 
tajomník, Peter Grznár – pokladník a Vladimír Stanček st. – člen výboru. Mužstvo „B“- 
Vozokany zastupuje v novovytvo-renom výbore Jozef Kucharovič a Jaroslav Bazala. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28 

V ďalšom priebehu valného zhromaždenia už nový výbor riešil podnety od hráčov 
a ostatných členov OFK pre skvalitnenie fungovania klubu. Valné zhromaždenie 
potvrdilo zloženie realizačných tímov mužstiev.  
A-mužstvo tréner – Pavol Stanček, vedúci mužstva –Vladimír Grznár„ 
Žiaci - tréner – Jozef Líška, asistent Dušan Stanček, vedúci mužstva Róbert Banák 
B-mužstvo tréner – Stanislav Hollan, vedúci mužstva Jaroslav Bazala.. 
Zimné prípravné obdobie skončilo a po úspešnej halovej sezóne treba zhodnotiť ako sme 
sa pripravili na majstrovské zápasy. Hráči seniorských mužstiev trénovali spoločne  
v piatok v telocvični, v sobotu a v nedeľu vonku. Prípravné zápasy  hralo „béčko“ 
v sobotu a „áčko“ v nedeľu. Niektorí hráči sa prípravy zúčastňovali zriedkavo, preto 
v prípravných zápasoch sa striedali hráči z obidvoch mužstiev. 
Výsledky z prípravy:   
Krtovce – N.Blatnica  2:3 
N.Blatnica- Ratnove 3:2 
N.Blatnica- Prašice 2:7 
Ratnovce- N.Blatnica 1:3 
N.Blatnica- Kuzmice 6:1 
Tréneri seniorských mužstiev si budú môcť vybrať do svojich zostáv pre nastávajúce  
majstrovské zápasy z nasledujúcich hráčov. 
Brankári: R.Močko , D.Funta, M.Ochotnický. 
Hráči: I.Hubinský, S.Hollan, B.Hudeček, V.Stanček, V.Fulka, L.Močko, J.Stanček, 
J.Hudeček, P.Kubalák, M.Konštiak, I.Lacuška, P.Obšivan, T.Hollan, M.Obšivan, 
D.Stanček, J.Kucharovič, J.Bazala, J.Adamovič, J.Selecký, M.Adamovič, I.Korchan, 
R.Korchan, M.Bazala, M.Večerek, M.Trávnik, P.Stanček, P.Krajčík. 
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Vznik blatnického béčka 
     Ako sa časy menia! Kedysi náš blatnický futbal zápasil s nedostatkom hráčov a ako 
spomína Viliam Kolka, niekdajší riaditeľ ZŠ a dobrý futbalista, nedostatok „vlastných“ 
futbalistov sme kompenzovali lanárením dobrých hráčov z iných obcí. Spomína 
Hollánovcov a Tibora Hájovského z Vozokán, z Radošiny hrali za nás bratia Slamkovci, 
Štefan Pintér, Vilo Rojko ako aj hráči z Moravian a Banky, ako sme o tom hovorili 
v predchádzajúcich kapitolách. 
     Na začiatku tretieho tisícročia sa výbor OFK zaoberal hráčskym kádrom, ktorý bol už 
pomerne široký. Niektorí futbalisti najmä vzhľadom na vek alebo výkonnostný rast si 
nemali možnosť zahrať v majstrovstvách okresu. A tak prebehli prvé rozhovory 
s futbalovým klubom vo Vozokanoch o možnosti založenia B – mužstva, ktoré by hrávalo 
domáce zápasy v tejto obci. Výhodou bolo, že tu mohli vedľa seba hrať ešte stále výkonní 
starší hráči s talentovanými jednotlivcami z dorastu. Bolo tu prepojenie na ich možné 
plynulé zaradenie do výkonnostne lepšieho A – mužstva. Týmto sa zabránilo odchodu 
hráčov do iných oddielov s možnosťou hocikedy siahnuť po prejavujúcom sa talente 
v béčku. 
     Malej obci Vozokany s pekným ihriskom odpadla starosť o neustále doplňovanie 
hráčskeho kádra a vlastne sme sa vrátili k niekdajšej tradícii, keď pri kolíske futbalu 
v Šarfii – Blatnici boli viacerí z Vozokán. Nemožno nespomenúť pozitívnu úlohu starostu 
obce Jozefa Kucharoviča v zabezpečovaní chodu klubu po každej stránke, ale aj 
sponzorov Igora Božika, Jaroslava Bazalu, Stanislava Hollana, Olivera Pavloviča a iných. 
     Premiérou mužstva Nitrianska Blatnica B/Vozokany bol vstup do III. triedy okresnej 
súťaže v ročníku 2002/03. Bolo vidieť zlepšenie hry a predovšetkým sa ukázalo 
v priebehu účinkovania béčka, že je skutočným zdrojom dopĺňania A – mužstva. 
A bonbónik na záver: Po skončení ročníka 2004/05 postupuje Nitrianska Blatnica 
B/Vozokany do vyššej súťaže – do II. triedy. Je to potvrdením správnosti fúzie. 
     Hodno spomenúť, že tento úspech sa podaril pod vedením trénera Igora Božika 
a členov výboru OFK Nitrianska Blatnica Jozefa Kucharoviča a Jaroslava Bazalu.  
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Významnou súčasťou činnosti futbalového klubu bola aj viac ako 15 – ročná  spolupráca s TJ 

Želechovice nad Dřevnicí, na Morave pri Zlíne. 
 Na zábere účastníci stretnutia na ihrisku v Želechoviciach v roku 1983 

 
Od „handráka“ k dorasteneckej súťaži 
 

   
Najstaršia zachovaná fotografia dorastencov. 

 
Stojaci zľava : Jozef Schlosiarik, Jozef Líška, Jozef Bolla, Ivan Chromý, Jozef Dunka 
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Kľačiaci zľava : Michal Schlosiar, Anton Mandúch, Milan Babulic. 
Sediaci zľava : Jozef Oravec, Viliam Michalik, Jozef Hlavačka 

          Je samozrejmé, že futbal dospelých mal vždy svoju základňu  v deťoch a  mládeži. 
Aj v Šarfii – Nitrianskej Blatnici nebolo chlapcom dopriate v medzivojnových rokoch 
kopnúť si do ozajstnej lopty. Veď i dospelí sa horko – ťažko zmohli na jedinú ozajstnú 
koženú. A tak pre najmenších adeptov futbalu nezostalo iné, ako si vypomôcť 
„handrákom“. Bola to „lopta“, ktorej povrch tvorila pevnejšia látka a do nej sa namiesto 
„duše“ napchali rôzne handry. Handrák, ako sa tejto lopte hovorilo, splnil svoju funkciu, 
aj keď nemal „odskok“, ale do brány sa predsa dokotúľal. 
     Chlapci naháňali futbalovú loptu iba sporadicky. Prvý dotyk mladých s ozajstným 
futbalom sa datuje do rokov po druhej svetovej vojne. Išlo o nesúťažné dorastenecké 
zápasy s okolitými obcami. Ako spomína Milan Chromý st., dorast začínal na ihrisku, 
ktoré bolo na Okopávke (Mexiko), vo vyradených dresoch po dospelých. Niektorí hrali 
iba v obyčajných topánkach, ale talenty sa už prejavili. V mužstve dospelých sa objavili 
viac – menej z núdze, keď ktosi chýbal. Tak sa v áčku ocitli M. Chromý st., Ján Kolník st. 
i Viliam Kolka a ďalší. Zakotvili potom v mužstve natrvalo. 
     V druhej polovici päťdesiatych rokov založil náš futbalový klub prvý dorastenecký 
celok, ktorý začal hrať v okresnej súťaži dorastu. O výsledkoch jeho pôsobenia sa 
nezachovali konkrétne informácie. 
Účinkovanie dorastu v ďalších rokoch bolo podmienené pôsobením dospelých 
v okresných futbalových súťažiach. Keď A – mužstvo vypadlo z majstrovstiev okresu, 
prestala aj činnosť dorastu, lebo mať dorast nebolo podmienkou. 

Práca s mládežou na okraji 
     V spomínaných rokoch malo problémy finančné, materiálne i hráčske (úzky káder) 
mužstvo dospelých, takže pre mládežnícky futbal nebolo ani pomyslenia a bol na okraji 
záujmu. Dospelí si financie získavali iba zo zisku  tanečných zábav, z platených brigád  
na roľníckom družstve a pod. Aj napriek živelnému rastu mladých futbalistov sa 
v mužstve dospelých objavovali talenty, ktoré vyrástli na ihrisku zväčša ako „samorasty“. 
Ihrisko málokedy zívalo prázdnotou, najmä v časoch školského voľna. 
     Prelomom v tomto smere bolo zriadenie plne organizovanej základnej školy, teda až 
po 9. ročník. V roku 1962 sa tak ocitlo v škole, pár krokov od futbalového ihriska, 300 
detí z Nitrianskej Blatnice a Vozokán. Viac ako 20 rokov mala škola „na starosti“ aj 
chlapcov, ktorí sa upísali futbalu. V tom čase boli pravidelne organizované Športové hry 
mládeže (ŠHM), ktoré umožňovali hrať chlapcom v školskom veku súťažné zápasy          
so svojimi rovesníkmi z okolitých obcí (Radošina, Šalgovce, Veľké Ripňany, Bojná, 
Urmince a i.). 
     Súčasťou zapojenia do ŠHM boli pravidelné tréningy, pričom aj pravidelná telesná 
výchova v škole prispievala k fyzickej zdatnosti chlapcov. Za najväčší úspech tohoto 
obdobia možno označiť postup chlapcov do okresného finále v školskom roku 1972/73, 
kde sa naši stretli s rovesníkmi zo Solčian, Topoľčian a Preselian (všetky tieto celky hrali 
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riadnu majstrovskú súťaž v rámci organizovaných telovýchovných súťaží) a obsadili 
v skupine 2. miesto, keď podľahli iba Solčanom 2:0. 

 
Stojaci zľava : Miloš Líška, Pavol Franko, Dušan Stanček st., Miroslav Kluka, Alojz 

Hanuliak, kľačiaci zľava : Juraj Gajdoš, Miloš Šatan, Vojtech Funta, Jaroslav Čerman, 
Miloš Miartan, Ľuboš Jančovič, (žiaci  z roku 1973,  piati z nich boli z Vozokán) 

Žiakov trénoval a viedol Mgr. Ondrej Turan. 
Viacerí chlapci po skončení základnej školy ovládli futbalovú hru natoľko, že mohli byť 
zaradení do dorastu. Na inom mieste tejto publikácie v stati „Z dedinky pod Marhátom   
do sveta“ vidieť, že nejeden žiacky talent z našej obce sa uplatnil vo vyšších súťažiach. 
Spomedzi výrazných talentov možno uviesť Jána Grznára, Jaroslava Žikavského, Ľuboša 
Seleckého, Jozefa Kolku, Dušana Stančeka, Milana Krajčíka, Bohuša Kubáňa a ďalších, 
ktorí sa ocitli v súpiskách majstrovských súťaží. 

Žiaci „pod strechou“ telovýchovnej jednoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiacke mužstvo z roku 1983 
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Stojaci zľava : Ing. Rudolf Jančovič – tréner, Karol Bratošek, Miloš Bačkády, Juraj 
Líška, Ivan Korchan, Peter Summer, Ján Bolla,  Juraj Slávik – vedúci mužstva 

Kľačiaci zľava : Roman Korchan, Vlado Karaba, Andrej Toman, Ľuboš Krajčík, 
Vladimír Grznár, Dušan Bartošek, Ľuboš Rusko  

     Vedenie futbalu v našej obci pochopilo, že len vlastnými odchovancami dokáže 
rozšíriť káder mužstva dospelých a dorastu. Základy boli položené účinkovaním chlapcov 
v ŠHM. Tréningový proces a celkovú starostlivosť o žiacky futbalový celok zverili              
Ing. Rudolfovi Jančovičovi. Pomoc poskytla škola tak priestormi na prezliekanie, ako aj 
futbalovými loptami. Písal sa rok 1981, keď na jeseň vznikol žiacky celok pri TJ 
Družstevník. Z neďalekých Piešťan pozýval tréner medzi chlapcov na tréningy známeho 
trnavského reprezentačného brankára Imricha Stachu, čo bolo pre chlapcov nielen 
atrakciou, ale aj stimulom k tréningom. 
     Po niekoľkých priateľských zápasoch, vcelku úspešných, prihlásili sme chlapcov 
v roku 1982 do majstrovskej okresnej súťaže. V skupine s nami bola Bojná, Koniarovce, 
Preseľany, Ludanice, Horné Obdokovce, Urmince a Radošina. Uvádzame vtedajší            
15 – členný káder najmä preto, že viacerí z neho svojím futbalovým kumštom zapadli  
ako opory do dorastu a neskôr medzi dospelých: Ľuboš Krajčík, Anton Pavlovič, Miloš 
Bačkády, Karol Bartošek, Peter Summer, Roman Korchan, Juraj Líška, Andrej Toman, 
Ján Bolla, Dušan Bartošek, Vladimír Grznár, Vladimír Karaba, Ľuboš Rusko                  
a Ivan Chromý. 
V majstrovstvách okresu žiakov 
     Vstup chlapcov do majstrovského futbalu bol úspešný. Obsadili konečné 2. miesto,          
za čo ich vedenie telovýchovnej jednoty odmenilo zájazdom do Bratislavy. Zážitkom pre 
chlapcov bola možnosť prejsť sa po trávniku slávneho Slovana, vidieť hokejovú ligu 
Slovan – Jihlava a pod. A keď kapitán žiakov Karol Bartošek prevzal po zápase z rúk 
kapitána Slovana Dušana Pašeka hokejku a vlajku s podpismi hráčov, bol to zážitok                
na celý život. 
     Aj v ďalších rokoch táto „hviezdna“ konštelácia žiakov potvrdila svoje futbalové 
kvality. Ak v ročníku 1983/84 skončili chlapci na 3. mieste za Koniarovcami a Bojnou, 
v ďalšom ročníku svoju skupinu vyhrali. 
     Od tohto obdobia hrajú naši chlapci sústavne v okresnej majstrovskej súťaži. Práca je 
primeraná podmienkam, najmä veľkosti obce a možnostiam výberu talentov. Mužstvá 
dorastu a dospelých sú tak dopĺňané z futbalovej liahne tých najmladších. Popri Ing. 
Jančovičovi sa v ďalších rokoch venovali práci so žiakmi a dorastom: Ivan Korchan st., 
Vladimír Stanček st., Peter Grznár, Mgr. Ondrej Turan, Ľuboš Žikavský, Jozef Líška, 
Pavol Stanček, Jozef Soblahovský, Rudolf Krajčík, Andrej Toman, Jozef Adamovič, 
Roman Močko, Róbert Banák, Jozef Hudeček ml. a iní. 
     Potvrdzuje sa, že práca s mládežou, teda so žiakmi a dorastom, má svoje plusy najmä 
pre činnosť mužstiev dospelých – áčka či béčka. Aj keď si to vyžaduje veľa neviditeľnej 
(a nedocenenej) práce, konečný efekt je zrejmý.   
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Veľkým úspechom bola účasť žiakov 
v celoslovenskom finále v mini futbale              
PUMA – CUP v Nitre, kde sa naši chlapci 
dostali medzi 16 najlepších celkov. 
Na snímke zľava : Anton Bakoš, Martin 
Rusňák, Martin Jančovič, Andrej Sák, Michal 
Bakoš, tréner Ing. Rudolf Jančovič. 

Vývoj starostlivosti o hráčov 
     Ako vravia pamätníci, v časoch futbalu na Zlomkrku chodili na tamojšie ihrisko hráči 
oblečení do futbalového výstroja z domu. A po zápase? Na umytie (kto chcel) poslúžil 
prameň horskej vody v neďalekom tzv. Muthovom járku. Ozajstná očista sa robila doma. 
     Lepšie to nebolo ani na ihrisku Okopávky (Mexiko). Kabíny neboli žiadne a prakticky 
ako-tak sa po zápase hráči „zušľachtili“ v hostinci Michala Tomana, kde mal klub sídlo                 
i „kabínu“. Hostia sa obliekali a vyzliekali v autobuse alebo na nákladnom aute, či inom 
povoze. 
     Ihrisko v parku znamenalo čiastočné zlepšenie situácie. Spočiatku sa ešte chodilo           
zo starej klubovne u p. Tomana, neskôr vznikla obliekáreň v kaštieli, ale umývanie         
po zápase absolvovali hráči na „válove“. Bol to veľký betónový hrant (válov), ktorý slúžil 
na napájanie dobytka a poslúžil provizórne aj futbalistom. Tak našim, ako aj hosťom. 
Nikto sa nesťažoval, lebo futbal bol prvoradý. 
     V roku 1962 bolo odkúpené stavenisko (budova) Pozemných stavieb po výstavbe ZŠ 
za symbolickú cenu 2 tisíc korún a poslúžilo ako obliekárne do roku 1988. Potom boli 
vybudované obliekárne so saunou v priestoroch kolkárne. 
     V období rokov 2000 – 2001 sa stala významná udalosť. Obecné zastupiteľstvo na čele 
s vtedajším starostom a bývalým skvelým futbalistom i funkcionárom klubu Jozefom 
Líškom odsúhlasilo výstavbu šatní v areáli jestvujúcej kolkárne. 
     Výbor OFK, v ktorom boli predseda Vladimír Stanček, podpredseda Ing. Rudolf 
Jančovič, tajomník Jozef Líška a členovia Jozef Hudeček, Viliam Jančovič, Jozef 
Kucharovič, Jaroslav Bazala a Jozef Turčan, pustil sa s elánom do výstavby komplexných 
šatní, vrátane sociálnych zariadení (sprchy, WC). Od začiatku išlo vlastne o brigádnickú 
prácu, keď vlastné náklady boli predovšetkým na materiál a niektoré vysoko odborné 
práce. Nemožno nespomenúť, že neraz sa pracovalo do neskorých nočných hodín,              
na úkor osobného voľna i dovoleniek futbalových nadšencov. 
     A výsledok? Perfektné šatne vrátane sociálnych zariadení. Podľa projektu 
predstavovala stavba hodnotu tri a štvrť milióna korún, v skutočnosti sa preinvestovalo 
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necelých jeden a pol milióna korún. Klobúk dolu pred takýmto vzťahom k futbalu, lebo aj 
v tomto budovateľskom úsilí bol futbal v popredí. 

 
     Možno sa na niekoho zabudlo, ale musíme spomenúť tých najaktívnejších 
a najobetavejších: Anton Frnčík, Jozef Mráz, Viliam Jančovič, Jozef Hudeček, Ivan 
Hubinský, Jozef Líška, Peter Grznár, Pavol Stanček ml., Štefan Habaj, Ladislav Hubinský 
ml., Rudolf Klčo, Roman Korchan, Vladimír Stanček st. a ďalší. Veď neraz aj ten,                
čo odpracoval iba niekoľko hodín, prejavil touto formou svoj vzťah k futbalu. 
 

Nielen tých jedenásť... 
     V pozadí každého futbalového klubu, každého futbalového zápasu, je veľa 
organizačnej práce. Podieľali sa na nej aj v našich podmienkach desiatky známych, ale aj 
menej známych nadšencov futbalovej hry v našej obci. Už sme niektorých 
v predchádzajúcich statiach tejto publikácie spomenuli. Patrí sa aspoň takto vzdať poctu 
obetavosti a snaženiu všetkých, ktorých práca sa odráža v súčasnom postavení 
blatnického futbalu, jeho funkcionárskeho, hráčskeho i materiálneho potenciálu. 

 
Na zábere odovzdávanie 
pamätných listov                        
pri príležitosti 50 výročia 
organizovaného futbalu 
v Nitrianskej Blatnici. 

Zprava : Štefan Švarc, 
Ľudovít Hollan, Tibor 
Rubík, Rudolf Machovič, 
Jozef Bolla, Michal Klčo. 
Pamätný list odovzdáva :                   
Ľubomír Kúdela 
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    S odstupom rokov je ťažké dať na papier presné údaje, kto čo v klube zabezpečoval. 
Veď neraz sa v jednej osobe skĺbila práca predsedu, trénera i vedúceho mužstva, 
povinnosti pri zabezpečovaní sa prelínali. A tak dávame na papier mená tých, ktorí žili 
a žijú s blatnickým futbalom a vytvárali či vytvárajú hráčom podmienky podávať čo 
najlepšie výkony, aby na solídnej úrovni reprezentovali svoju obec, svoj klub a jeho 
farby.  
     Pred nami sa z minulosti a zo spomienok vynárajú mená tých, ktorí viac menej 
v pozadí tvorili podmienky pre jedenásť hráčov na ihrisku. A patria k nim aj tí, čo sú ešte 
medzi nami alebo v súčasnosti tvoria tzv. realizačný kolektív. Sú to predovšetkým: 
     Jozef Bolla, Anton Frnčík, Anton Grznár, Peter Grznár, Vojtech Hlavačka, Karol 
Hlohovský, Jozef Hudeček st., Jozef Hudeček ml., Milan Chromý st., Milan Chromý ml., 
Jozef Líška, Emil Jančovič, Ing. Rudolf Jančovič, Viliam Jančovič, Michal Klčo,          
Ing. Bohuš Kolník, Jozef Kolník, Anton Krajčík, Rudolf Krajčík, Ľubomír Kúdela, 
Viliam Ocet, Michal Oravec, Vít Rybánsky, Ing. Daniel Rusko, Juraj Slávik,              
Jozef Soblahovský, Dušan Stanček st., Pavol Stanček, Vladimír Stanček st.,               
Karol Summer, Andrej Toman, Ondrej Toman, Michal Toman st., Mgr. Michal Toman 
ml., Mgr. Ondrej Turan, Jozef Turčan, Ľubomír Žikavský. K nim treba prirátať desiatky 
členov výboru, ktorí sa v priebehu 70 – ročnej anabázy nášho futbalu vystriedali.  
Vďaka všetkým, menovaným i nemenovaným za podiel na rozvoji futbalu u nás! 
 
FUTBALU ODOVZDALI SRDCE 
 
Zakladateľ, hráč, funkcionár          
 
     Na inom mieste spomíname na Michala Klču (1917 - 1991), 
ktorý patrí medzi významné osobnosti blatnického futbalu. Veď 
ako mladý človek prišiel spoločne s bratmi a rodičmi do našej 
obce z Krakovian pri Piešťanoch a začal so zakladaním 
futbalovej jedenástky. Bolo to v čase, keď končila svetová 
hospodárska kríza tridsiatych rokov minulého storočia. 
     Miško Klčo sa stal neúnavným organizátorom futbalového 
života v našej obci ako nielen zakladateľ, ale aj hráč 
a funkcionár. V jeho malej holičskej prevádzke v budove 
hostinca na mieste, kde je dnes parčík na námestí, sa odohrával klubový život vtedajšej 
ŠK Slávia Šarfia. Bol aj pri výstavbe ihriska na Okopávke (teraz Mexiko) ako hráč 
i funkcionár a nechýbal na žiadnom zápase na ihrisku v parku. Patril do triumvirátu 
Klčo, Bolla, Toman, ktorí dali všetko rozvoju futbalu u nás. Aj po odsťahovaní z našej 
obce sa živo zaujímal o dianie vo futbale u nás. Nezabúdame! 
 
Aj to bol nezabudnuteľný Jožino!     
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     Skutočne ako zlatá niť sa tiahne celým šarficko – blatnickým 
futbalom osobnosť nezabudnuteľného Jožka Bollu (1915 - 1994). 
Je známe, že v časoch, keď klub mal iba 1 – 2 lopty a na nové 
kopačky nebolo, Jožko zašíval rozpáranú loptu, lepil „dušu“, keď 
bola prepichnutá, opravoval chlapcom kopačky i ostatný výstroj, 
neraz v časovej tiesni i v nedeľu predpoludním. 
     Zaujímavý príbeh rozpráva dôchodca, učiteľ i niekdajší 
výborný hráč Janko Kolník: 
     „Písal sa rok 1959 a bolo to tesne pred blatnickými hodami. 
Jožino Bolla si zobral do hlavy, že na hodový zápas doma musíme 
nastúpiť v bielom. Slovo dalo slovo a v pondelok ráno som ho 
o šiestej hodine podľa dohovoru už čakal pod Schedlingovým 
orechom. Jožino sa objavil, ale na moje prekvapenie 

v montérkach. Stačil som sa spýtať: „Tak čo, nejdeme?“. Ale on dal montérky dolu, 
z aktovky vytiahol oblek a v zeline pri Schedlingovom plote bol bleskove prezlečený. Teda 
namiesto do roboty v Lužanoch cestovali sme na nákup do Bratislavy. Ten trik 
s montérkami pre pokoj v dome... Veľa šťastia sme nemali. Tam sa nám podarilo kúpiť 
iba biele dresy. Jeho nič neodradilo a po kúpe trenírok v Trnave sme nákup ukončili 
v Novom Meste n./V. Viem, že na štulpne sme už dosť peňazí nemali, ale on si „vypožičal“ 
zo svojich „nemanželských“. Smolu mal iba v tom, že keď sa natešený vracal domov, 
zabudol sa „odmaskovať“ zo sviatočných šiat a celý príbeh musel manželke dlho 
vysvetľovať. Ale na hody sme boli bieli ...“ 
     S futbalom žil „Jožino“ prakticky až do svojej smrti. Aj keď už nedochádzali sily 
venovať sa funkcii hospodára, ale v skutočnosti bol v blatnickom futbale „muž pre 
všetko“, zaujímal sa o dianie v našom futbale a bolo iba málo zápasov, na ktorých 
chýbal. Zostane v pamäti priaznivcov blatnického futbalu ako človek, ktorý mu dal celé 
svoje srdce. 
 
 
Organizátor, manažér, sponzor       
 

     Po skončení 2. svetovej vojny sa obnovili aj snahy 
o opätovné začlenenie futbalu do spoločenského života. Po 
získaní pozemku a zriadení ihriska na Okopávke (terajšie 
Mexiko) sa do futbalu, najmä do jeho organizovania 
a manažovania zapojil aj Michal Toman st. (1913 – 1963). 
Spoločne s Michalom Klčom a Jozefom Bollom bol dušou 
futbalového diania v povojnovom období a v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. Naviac neraz siahol do vrecka, keď 
bolo treba liečiť finančnú krízu klubu. 
     Ako lesník býval počas vojny v hájovni pri kostolíku sv. 

Juraja, ale potom sa nasťahoval späť do rodnej obce. Otvoril si malý hostinec, kde sa 
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sústredila celá futbalovo – klubová činnosť. Tu sa hráči obliekali, tu mali sklad výstroja 
a na dvore pri studni pozápasovú „umyváreň“. Miško Toman bol v spomínanom období 
sceľovacím článkom klubu a funkcionársky činný až do svojej tragickej smrti. 
 
 
 
Pätnásť rokov vo funkcii               
 
     Pôsobiť vo futbale na dedine je doslova robota. Veď 
všetko, čo je spojené s dedinským futbalom, je založené 
na amatérskej báze. A tak pracovať takmer pätnásť 
rokov vo funkcii predsedu TJ je viac ako chvályhodné. 
Toto obdobie je od roku 1980 spojené s menom Jozef 
Hudeček (1946 – 1999). Počas jeho pôsobenia vo 
funkcii hralo naše mužstvo v II. triede okresnej súťaže. 
Z toho vidieť, že sa náš futbalový celok stabilizoval 
a pod jeho vedením sa dokonca začalo systematicky 
pracovať s mládežou. Do súťaže bolo prihlásené žiacke 
družstvo a vytvoril sa tak základ pre perspektívny rozvoj 
futbalu u nás. Zomrel priskoro a chýba nám. 
 
 
Celý život vo futbale               
     Od detských rokov bol futbal pre Dušana Stančeka st. (1958 – 
2002) putom, ktoré ho zväzovalo s loptou. Každú voľnú chvíľu, 
popri škole a neskôr zamestnaní a rodine, venoval ihrisku. Od 
žiackych rokov, cez dorast až po mužstvo dospelých bol jeho 
relaxom futbal. 
     V neskorších rokoch sa venoval trénerskej a funkcionárskej 
práci, ale futbal pritom hral vlastne až do svojho tragického 
odchodu zo života. Neúnavne pracoval aj pri skvalitňovaní 
materiálno-technického vybavenia klubu, keď s jeho menom je 
spojená aj výstavba a vybavenie objektov, ktoré slúžia hráčom 
i divákom skutočne na úrovni. Celý areál v parku pri ihrisku, 
vrátane kolkárne a bufetu, nesie stopy jeho rúk a stavbárskeho fortieľu. Dušan z dynastie 
futbalových Stančekovcov chýba nielen najbližším, ale všetkým blatnickým priaznivcom 
futbalu. 
 
 
Trénovania vnuka sa nedožil. 
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       Rudolf Krajčik (1946-2002) sa narodil doslova                  
a do písmena na futbalovom ihrisku ,presnejšie tesne            
pri ňom. Jeho otec ,v úvodnej časti spomínaný Ján Krajčik,  
sa  významne pričinil o to, že v blízkosti ich domu bolo 
vybudované ihrisko   „na Okopávke“.  Od malička miloval 
futbal, veľmi skoro začal hrať za mužstvo dospelých ,futbal 
hrával aj za starých pánov až do svojej 50-tky. Aktívne sa 
podieľal ako stavebný odborník na rôznych prácach pri 
budovaní objektov potrebných pre futbal. Ako tréner sa 
venoval mládeži, z trénovania dorasteneckého mužstva ho 
vytrhla neúprosná smrť. Nedožil sa ani toho ,aby zo svojho 
milovaného vnuka mohol vychovať futbalistu. Jeho skorý 

odchod z tohto sveta vo veku 55 rokov bol pre celú blatnickú futbalovú obec veľkou 
stratou. 
 
 
 
 
Z dedinky pod Marhátom do sveta 
 
     Nemožno nespomenúť, že aj v skromných podmienkach pre futbal sa objavili v našich 
celkoch talenty, ktoré sa presadili za hranicami obce. Spomíname aspoň niektorých, ktorí 
vyrástli na našom ihrisku a potom obliekali dresy vo vyšších súťažiach. Uvádzame kluby, 
ktoré v kariére toho – ktorého hráča hrali najvyššiu súťaž. 
 
- Anton Bakoš (1982)                       Slovan Bratislava  I dorastenecká liga  
 
- Dušan Bartošek (1971)                   Spartak Tovarníky III. liga 
  
- Michal Grznár (1960)                     PFK Piešťany I. dorastenecká liga 
 
- Ing. Peter Gulik (1963)                   Spartak Trnava I. liga ČSSR 
 
- Martin Jančovič (1982 – 2000)       Slovan Bratislava I. dorastenecká liga  
 
- Dušan Klas (1985)                           FC VION Zlaté Moravce II. liga 
 
- Ivan Korchan (1969)                       Marat Piešťany II. liga 
 
- Ľubomír Kúdela (1950)                  Spartak Tovarníky III. liga 
 
- Jozef Líška (1943)                          TS Topoľčany II. liga ČSSR 
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- Juraj Líška (1968)                           ČH Sušice II. liga ČR 
 
- Miroslav Oravec (1946)                  Iskra Partizánske I. dorastenecká liga 
 
- Ing. Roman Pátrovič (1966)            Spartak Vráble II. liga 
 
- Ing. Daniel Rusko (1965)                TS Topoľčany I. dorastenecká liga 
 
- Ľuboš Selecký (1955 – 1990)          TS Topoľčany I. dorastenecká liga 
 
- Martin Stanček (1980)                     FC Nitra I. liga SR 
 
- Milan Stanček (1960)                      AC Nitra I. dorastenecká liga 
 
- Jaroslav Žikavský (1960 – 2004)     TS Topoľčany I. dorastenecká liga   
 
 

Blatnický futbal v súťažiach Okresného (oblastného) futbalového zväzu Topoľčany 

Ročník Súťaž Umiestnenie Postup - zostup Poznámka 
1957/58 III. trieda 4.  najvyššia okr. súťaž 
1958/59 III. trieda 10.  najvyššia okr. súťaž 
1959/60 III. trieda 10.  najvyššia okr. súťaž 
1960/61 III. trieda 5. postup reorganizácia 
1961/62 II. trieda 15. zostup najvyššia okr. súťaž         
1962/63 III. trieda 14. zostup  
1963/64 IV. trieda 6.   
1964/65 IV. trieda 1. postup  
1965/66 III. trieda 10.   
1966/67 III. trieda 7. zostup reorganizácia 
1967/68 IV. trieda 8.    
1968/69 IV. trieda 5.   
1969/70 IV. trieda 4.   
1970/71 IV. trieda 3.   
1971/72 IV. trieda 2.    
1972/73 IV. trieda 2. postup reorganizácia 
1973/74 III. trieda 3.   
1974/75 III. trieda 7.   
1975/76 III. trieda 3.    
1976/77 III. trieda 6.   
1977/78 III. trieda 15. zostup  
1978/79 IV. trieda 1. postup  
1979/80 III. trieda 12.   
1980/81 III. trieda 5.    
1981/82 III. trieda 5.   
1982/83 III. trieda 1. postup  
1983/84 II. trieda 8.   
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1984/85 II. trieda 10.   
1985/86 II. trieda 5.   
1986/87 II. trieda 8.   
1987/88 II. trieda 9.   
1988/89 II. trieda 8.   
1989/90 II. trieda 14. zostup  
1990/91 III. trieda 5. postup reorganizácia 
1991/92 II. trieda 3.   
1992/93 II. trieda 3.   
1993/94 II. trieda 4.   
1994/95 II. trieda 3.   
1995/96 II. trieda 7.   
1996/97 II. trieda 3. postup reorganizácia 
1997/98 MO 15.  najvyššia okr. súťaž         
1998/99 MO 14.   
1999/00 MO 12.   
2000/01 MO 12. zostup  
2001/02 II. trieda 1. postup  
2002/03 MO 7.  najvyššia okr. súťaž         
2003/04 MO 14.   
2004/05 MO 11.   
2005/06 MO 4.   

 
Slovo na  záver 

 
     Niekedy sa zdá, že futbalu sa venuje príliš veľká pozornosť a neraz sa 
ozvú kritické hlasy občanov: načo vraj toľká podpora futbalu od vedenia 
obce, od podnikov a závodov, od živnostníkov. Nuž, treba vidieť aj dosah 
pôsobenia futbalu ako športu na mládež i dospelých, na všetkých, čo            
vo futbalovom zápase nachádzajú radosť z krásy tejto hry. 
     Treba si uvedomiť, že v žiackych a dorasteneckých celkoch hrajú len 
u nás desiatky chlapcov, ktorí trávia voľný čas na ihrisku. Viac ako sto 
aktívnych športovcov sa venuje športu ako zmysluplnému využitiu 
voľného času. A na futbalových stretnutiach trávia voľné chvíle i ostatní 
občania, takže je vlastne nepísanou povinnosťou obecnej samosprávy 
vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj futbalu. Sme radi, že môžeme 
v tomto smere vysloviť spokojnosť s postojom obecného zastupiteľstva 
k futbalu, ale aj ostatných, ktorí futbal podporujú. 
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     Keď dnes pozrieme na fotografie dospelých (A a B mužstvo), dorastu 
a žiakov nemožno sa ubrániť sentimentálnemu povzdychu: Keby sa boli 
tohto stavu dožili nestori blatnického futbalu Michal Klčo, Jozef Bolla 
a Michal Toman st.! Ani netušili, kam sa až dopracuje láska k hre zvanej 
futbal v našej obci. Oni však zasiali životaschopné semeno, ktoré 
vyklíčilo a rastie pre radosť všetkých, ktorí v Nitrianskej Blatnici               
i  vo Vozokanoch futbal hrajú a ktorí futbal milujú, ako jednu 
z najkrajších hier na svete. 
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