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PUTUJEME POD MARHÁT

Každý rok prichádza jar rovnako. Tak trochu rozkvitnutá,
sem-tam primrznutá a chladná, ale predsa len je to tá známa jar
sľubujúca definitívny koniec zimy. U nás v Nitrianskej Blatnici
má príchod jari trochu inú podobu. Sľubuje nám (tak ako už roky
rokúce) svätojurajskú púť k rotunde v horách pod Marhátom,
kde kedysi v údolí potoka pod kostolíkom žili naši blatnickí
predkovia.
Som už vo veku, keď ubúda rôznych radostí mladých
a pribúdajú jedine roky. A tak je už celkom isté, že sa nestretnem
so známymi pri rotunde a pod ňou na lúke, ale aspoň v duchu som
s nimi. A som rád, že cestu ku kostolíku našli moje deti a dokonca
i vnúčatá… takže reťazec putovania
k „Ďurkovi“ sa pre mňa prakticky
neskončil. Pokračuje a verím, že
bude pokračovať v ďalších rokoch.
Nedávno som v kníhkupectve
medzi stovkami krásnych kníh,
ktoré vychádzajú a tešia človeka
milujúceho tlačené slovo, objavil
knižku „Slovenské dejiny od úsvitu
po súčasnosť“. Nádherne urobená
kniha z pera fundovaných autorov.
Zalistoval som v nej a bolo zrejmé,
že ju musím mať. Keď som však
pozrel na jej cenu, trochu som
sa zarazil, ale z rúk som ju už
nepustil a zaplatil som. (Prišiel mi
na rozum vtip – myšlienka: Boli
časy, keď si dôchodcovia mohli
dovoliť kupovať knihy…). v knihe
ma zaujalo všetko, ale najmä
udalosti dotýkajúce sa života našich
blatnických predkov, ktorí ťažili
železnú rudu pod Marhátom. Žili
na týchto miestach stáročia, o čom
svedčia archeologické vykopávky

prof. Ruttkaya. Pozerám na staré mapy územia, kde žili starí
Slováci. Vžívam sa do útrap aj mojich či našich predkov, ktoré
zažívali pri lúpežných nájazdoch Turkov, Mongolov či Tatárov,
lebo je zrejmé, že neobišli ani starú osadu pod kostolíkom sv.
Juraja.
Dnes žijeme v inej dobe, ale tradícia púte k rotunde sa nemení.
Na lúke, kde kvitnú staré jablone a ktorá nesie názov Púst, bude
opäť veselo. A svätojurajská slávnosť bude aj v znamení návštevy
významných hostí na čele s nitrianskym biskupom Mons.
Judákom, ktorý tu bude celebrovať slávnostnú omšu. Na mieste,
kde v roku 1935 slúžil omšu za účasti 40 000 pútnikov Mons.
Andrej Hlinka a v roku 1939 prezident Slovenského štátu Mons.
Dr. Jozef Tiso. Aj toto patrí do histórie rotundy a svätojurajských
pútí.
Rotunda je dnes vynovená, upravená a rovnako i jej okolie.
Zásluhu na tom má niekoľko desiatok nadšencov z Nitrianskej
Blatnice a najmä niekoľkoročná práca reštaurátora akad. maliara
Jozefa Doricu, ktorá bola zároveň aj objaviteľská – zaradila
rotundu sv. Juraja tam, kam patrí: medzi najstaršie veľkomoravské
pamiatky na Slovensku. Nie náhodou v horách nad Bojnou je
neďaleko ďalšie staroslovenské sídlisko, ktoré odkryl a sprístupnil
verejnosti archeologický kolektív pod vedením prof. Pietu. Je
takmer isté, že kontakty medzi našou rotundou, bojnianskymi
Valmi a neďalekým Ducovým tu boli. A o staroslovenskom
trojuholníku našej histórie hovoria veľa aj súčasníkom.
A. Krumpár

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE A OTVORENIE OBNOVENEJ ROTUNDY SV. JURAJA
V nedeľu 30. 4. 2017, v rámci programu „Svätojurajskej púte
2017“ sa stretnú Blatničania, obyvatelia nitrianskeho a trnavského

rotundou bude od skorého rána prebiehať tradičný púťový
jarmok so sprievodnými akciami. Takmer 500 ročná tradícia
pútí radí Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici k najstarším
pútnickým miestam na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať
aj s pripomínaním cyrilo-metodskej misie.
Na dnešnom stupni poznania môžeme vysloviť názor, že
Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici s veľkým rozsahom
zachovaného pôvodného muriva je najstaršou stojacou
rotundou nielen na území Slovenska, ale aj v rámci širšieho
stredoeurópskeho priestoru.
Tiež spôsob reštaurovania a koncepcia výtvarného riešenia
nových doplnkov, bez nánosov romantizujúcich prvkov,
zdôrazňuje historický význam, jedinečnosť a monumentalitu
pamiatky. Vyriešenie uzatvorenia a ochrany objektu po
reštaurovaní, použitím veľkoplošných sklenených uzáverov dvier
a okien (pôvodné sa nezachovali) a ďalších riešení, umožnilo
vnímať umelecko-historické hodnoty interiéru rotundy
a pustovne v každom čase dňa a v priebehu celého roka. Jej
vnímanie a spoznávanie umožňuje a umocňuje aj osvetlenie
interiéru a exteriéru rotundy po zotmení.
Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici získala reštaurovaním
unikátnu hodnotu dejinného a kultúrno-historického významu,
ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sakrálne národné kultúrne
pamiatky.
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regiónu a pozvaní hostia, aby boli účastní slávnostného
aktu požehnania vzácnej pamiatky a pýchy Nitrianskeho
samosprávneho kraja – najstaršej rotundy v stredoeurópskom
priestore, Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.
Vzácna predrománska rotunda, postavená v pol. 9. stor.,
sa dočkala v rokoch 2010 – 2016 odbornej obnovy, ktorá bola
zavŕšená v roku 2016 celkovou revitalizáciou stavby a jej okolia.
Slávnostnú svätú omšu v novom amfiteátri pred rotundou
bude celebrovať nitriansky diecézny biskup. Mons. Viliam
Judák. Účasť na podujatí prisľúbili i minister kultúry SR Mgr.
Marek Maďarič a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
doc. Ing. Milan Belica, PhD, ktorí nad podujatím prevzali záštitu.
Po ukončení sv. omše bude program pokračovať priamo v areáli
rotundy. K prítomným sa postupne prihovoria pozvaní hostia
a zástupcovia samosprávy.
V kultúrnom programe sa predstavia žiaci ZŠ s MŠ
v Nitrianskej Blatnici, regionálne záujmové hudobné skupiny,
ale i profesionálne kultúrne telesá a umelci. Na lúke Púsť pod

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI NITRIANSKA BLATNICA
Obec podala v roku 2016 žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2016. Ministerstvo vnútra
SR nám pridelilo dotáciu vo výške 20 000,00
EUR. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu
obce je vo výške 5 800,00 EUR. Projekt je
zameraný na zvyšovanie bezpečnosti v obci, predovšetkým na
zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov. Cieľom projektu
je systematické monitorovanie exponovaných lokalít na území
obce, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany života, zdravia
a majetku občanov. Realizácia projektu vychádza z praktických
poznatkov o súčasnej bezpečnostnej situácii v obci. Pri

spracovaní projektu obec spolupracovala s Obvodným oddelením
Policajného zboru v Nitrianskej Blatnici, odbornou firmou
a k projektu sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Nitre. Nainštalovaných bude 10 ks kamier a príslušenstva, ktoré
umiestnime na prístupových cestách do obce, v areáli parku,
parkovacích plochách a zrekonštruovanom námestí. Pri inštalácii
kamerového systému budú použité pevné farebné kamery.
Kamerový systém bude fungovať v nepretržitej prevádzke.
Náklady na jeho prevádzku budú financované z rozpočtu obce.
Vybudovaný kamerový systém na miestach s najčastejším
výskytom priestupkov všetkých druhov a trestných činov
uličnej a parkovej ale i enviromentálnej kriminality bude slúžiť
na dohľad nad verejným poriadkom. Prispeje k predchádzaniu
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trestnej činnosti najmä na úseku: distribúcie a užívania drog
a iných omamných látok, mravnostnej kriminality, majetkovej
kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, poškodzovania
a krádeží motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu
mladistvými na verejnosti a násilnej trestnej činnosti ohrozujúcej
zdravie a životy ľudí. Kamerový systém poskytne dôkazové
materiály pre zvýšenie objasnenosti
trestnej a priestupkovej činnosti. Je to
významný prvok pri napĺňaní nášho
cieľa komplexnej ochrany života, zdravia
a majetku obyvateľov a návštevníkov
obce. Propagáciou zriadenia kamerového
systému chceme aj aktívne vplývať na
vedomie občanov ako aj návštevníkov
obce v tom, aby sa nedopúšťali konania
v rozpore so zákonom a zároveň aby vedeli,
že sú aj so svojim majetkom chránení pred
nezákonným konaním iných. K tomu
účinne prispeje aj pravidelná mesačná
informácia prostredníctvom internetovej
stránky obce o zistených priestupkoch
v oblasti ochrany majetku a osôb obce.
Na základe vyhodnotenia výsledkov
a výstupov projektu prijme obec ďalšie
nevyhnutné opatrenia v spolupráci
s Policajným zborom SR a inými
organizáciami
pôsobiacimi
na
úseku bezpečnosti. Ak sa kamerový

systém osvedčí, budeme sa usilovať získať ďalšie financie na jeho
rozšírenie aj do iných lokalít obce.
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Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.
Vizualizácia rozmiestnenia kamier

70 rokov
Hladký Peter
Ďurák Július
Rybánská Mária
Porubská Anna
Tothová Margita

75 rokov
Jubilanti Január - Apríl 2017
50 rokov
Milata Marián
Hrnčiar Róbert
Tóth Peter
Andrašovič Vladimír
Žikavský Juraj
Páleníková Daniela, Mgr.
Jantulová Magdaléna

60 rokov
Ladický Vladimír
Funta Ivan
Pavlovičová Gabriela
Vančová Gabriela
Ochotnícka Hana
Stančeková Daniela
Štefaňáková Janka
Barátová Daniela

Štefčík Jozef
Jakubička Alojz
Grendelová Mária

Uzavreté manželstvá 2016
Ing. Marcela Pupáková a Ivan Janoško
Marek Horváth a Lenka Gábrišová
Petra Líšková a Tomáš Jančovič
Jozef Pátrovič a Bc. Terézia Polková
Mário Riziky a Iveta Karvayová
Lucia Funtová a Róbert Muráň

Uzavreté manželstvá 2017

Rabčanová Ľudmila

Dušan Jantula a Daniela Bučková
Peter Lisák a Iva Benediktorá
Anna Kolníková a Peter Benedikovič
Veronika Selecká a Peter Janovjak

85 rokov

Narodené deti

Mihalíková Aurélia
Gašparová Irena

Svetlanka Matajsová
Maximilián Turčan
Patrik Stopa
Veronika Michalovičová

80 rokov

90 rokov
Kršková Mária

Zomrelí občania

91 rokov

Milan Beňo
Jozef Vašina
Anton Jančovič
Paulína Fialová
Otília Mrázová

Koláriková Mária

93 rokov
Košťálová Mária
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KARNEVAL 2017
Milý čitateľ,
chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa prišli zabaviť na 52.
ročník rodičovského plesu. Toto podujatie je neodmysliteľnou
súčasťou fašiangového obdobia. Zároveň sa chcem poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne alebo materiálne
do bohatej tomboly, ktorý výťažok z celého podujatia pomôže
Základnej škole s Materskou školou a v neposlednom rade našim
deťom, zúčastňovať sa podujatí, ktoré sú finančne náročnejšie
a taktiež pomôžu v nemalej miere zlepšiť materiálne vybavenie
škôl. Hudobná skupina Eminent z Hlohovca nás bavila už po tretí
rok.
Ďalší ročník plesu sa bude konať dňa 20. januára 2018. Do
tanca bude opäť hrať hudobná skupina Eminent a karnevalom
nás bude sprevádzať DJ p. Oravec. Mne zostáva iba sa tešiť na
skvelú účasť, rodičov, ktorí sú ochotní pomôcť a samozrejme
štedrých sponzorov.
M. Líšková, predseda Rady školy a Rady rodičov ZŠ s MŠ

SPOMÍNAME A NEZABÚDAME

2. apríl 1945. Väčšine mladých ľudí už tento dátum nič
nehovorí. A priznajme si, že pamäť akosi zlyháva aj nám starším.
Zabúdame. Práve preto, že tá naša pamäť je taká deravá, treba si
udalosti a deje minulých rokov pripomínať. Aj spomínaný dátum
má pre nás, Blatničanov prinajmenšom príčinu zamyslieť sa, lebo
je to deň skutočne pamätný. Pred 72 rokmi zazneli v našej obci
a jej chotári posledné výstrely najväčšej vojny v histórií ľudstva –
2. svetovej vojny. Bol slnečný deň a kdesi na juhu od obce
v chotároch Lužian a Obsoloviec bolo počuť ojedinelú streľbu. Do
našej obce dopadlo i niekoľko delostreleckých granátov a mín, ale
okrem poškodenia niekoľko domov živé obete z radov obyvateľov
obce neboli. Roztratené a preriedené jednotky nemeckej armády
ustupovali pred presilou Červenej armády. Už podľa počtu tých,
čo ustupovali a tých, čo postupovali, bolo zrejmé, na ktorej strane
bude konečné víťazstvo. Naša obec nemala žiadny strategický
význam. Bola iba v ceste ustupujúcim a postupujúcim vojskám
smerom na Piešťany. A predsa aj v našej obci a v jej chotári skončili
svoju púť dvaja chlapci z vtedajšieho Sovietského zväzu i jeden

príslušník nemeckých vojsk, ktorý padol v severovýchodnej časti
chotára našej obce (Pri dube). S odstupom času človek pochopí,
aká nezmyselná je vojna v živote jednotlivca. Zahynie neraz
ďaleko od svojej vlasti a neraz nemá ani svoj hrob. Ako napríklad
náš mladý spoluobčan Karol Bačkády, o ktorom sa vie iba to, že bol
príslušníkom 1. čsl. armádneho zboru a bojoval proti fašistickým
vojskám, keď prešiel ako vojak vtedajšej Rýchlej divízie na ruskú
stranu. Vraví sa, že padol na pamätnej Dukle. Nezabudli sme.
Pri príležitosti ukončenia vojny a oslobodenia našej obce sa
uskutočnila pietna spomienka na túto udalosť z 2. apríla 1945. Pri
Pomníku padlých položili veniec zástupcovia obecnej samosprávy
a spoločenských organizácií. Po zaznení hymny a prednesenej
básni v podaní poslankyne OZ Márii Hlohovskej sa prítomným
občanom prihovoril starosta obce Michal Toman. „Obeťami
vojny sa stali aj niekoľkí naši občania, ktorí zahynuli po odvlečení
gestapom v koncentračných táboroch. V SNP padol aj náš
občan Ján Gavura, ktorý bol v obci pekárom. Z koncentračných
táborov sa nevrátili Michal Oravec, Alojz Kolník a Ján Stanček
ml. Odvlečení boli do Osvienčimu Šimon Rosenbau, manželia
Schönfeldovi, manželia Burgovi, manželia Weltheimerovi,
manželia Schlüserovi, manželia Lauferovi manželia Steinerovi
a ďalší. Medzi obeťami bol aj MUDr. Š. Adler, na ktorého ako
lekára spomínali s láskou mnohí naši občania, ktorí ho poznali.
Aj z toho je vidieť, že vojna si vyberá svoju krutú daň a zasahuje
potom najviac rodiny obetí. A práve preto by sme mali pamätať
a spomínať v nádeji, že ľudstvo ako celok zmúdrie a ani v našej
obci sa nezopakuje to, čo 2. aprílu 1945 predchádzalo“, povedal
vo svojom príhovore starosta obce.
T. KRAHULSKÝ

HASIČI BILANCOVALI
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci je najstaršou
spoločenskou organizáciou, nakoľko svoju činnosť neprerušil od
svojho založenia pred deväťdesiatimi rokmi (1927). Jeho radmi
prešli stovky občanov, ktorým nebola ľahostajná verejnoprospešná

činnosť, osobitne ochrana majetku obyvateľov obce.
V polovici januára t.r. sa stretlo 25 členov Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ), aby vyhodnotili svoju prácu za
uplynulý rok a vytýčili si úlohy na súčasné obdobie. Privítali
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medzi sebou starostu obce Mgr. Michala Tomana, jeho zástupcu
Michala Sochu a výcvikového veliteľa p. Pavla Hermanna, ktorý
reprezentoval okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Minútou ticha si uctili pamiatku ich zosnulého dlhoročného
člena DHZ – Jozefa Adamoviča. Výročnú správu predniesol
podpredseda DHZ a veliteľ DHZO Miroslav Viater. Hlavné
úlohy v činnosti DHZ boli zamerané na protipožiarnu prevenciu
a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek (rozhlasové
relácie, nástenky, preventívne kontroly- skontrolovaných bolo 26
starších rodinných domov, príprava na obvodnú súťaž), na prácu
s mládežou (V krúžku mladých požiarnikov dnes pracuje cca
20 detí vo veku od 8 do 16 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje
v okresnej súťaži Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné

schopnosti), kultúrno-spoločenskú činnosť (oslavy oslobodenia
obce a SNP) a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich

poverilo obecné zastupiteľstvo a starosta obce (svätojurajská
púť, stavanie mája, Deň detí, silvestrovské oslavy). Výbor DHZ
sa vo svojej práci orientoval na zabezpečenie a zvyšovanie

odbornej úrovne členov DHZ (školenie strojníkov na TATRU
815, základná odborná príprava členov DHZ). Noví členovia
(ale i starší bez vykonanej prípravy – celkom 12 členov DHZ)
absolvovali vo februári a v marci základnú prípravu, ktorá
pozostávala z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy a zakončená
bola teoretickými a praktickými skúškami. Minulý rok sa
členovia DHZ taktiež aktívne zapájali do postupových súťaží
hasičského športu. Zúčastnili sa celkovo na piatich súťažiach a to
v topoľčianskom i trenčianskom okrese. Prvú súťaž absolvovali
v telocvični v Solčanoch, kde v halovej súťaži súťažili 3 družstvá,
s nasledujúcim umiestnením: muži na 10. a 12. mieste, mladší
žiaci na 5.mieste a starší žiaci na 1.a 3. mieste.
3. júna 2016 sa v našej obci konalo okresné jarné kolo hry
Plameň, ktorého sa po prvý krát
zúčastnilo i družstvo našich chlapcov.
Dievčatá sa umiestnili v sútaži CTIFPlameň 2016 na 2.mieste. V súťaži
v mokrom útoku sa umiestnili dievčatá
na 2.mieste a chlapci na 3.mieste. O pár
dní neskôr - 18. júna sme sa zúčastnili
na Obvodovom kole v obci Tesáre,
kde nás reprezentovalo naše družstvo
mužov. Na druhý deň, 19. 06. 2016
sme spolu s deťmi cestovali do obce
Horná Ves, kde sme súťažili v troch
kategóriách: muži, ktorí sa umiestnili
na 6.mieste, dievčatá a to 10 a 8 členné
družstvo, ktoré sa umiestnili na 4.mieste,
ale aj naši mladší chlapci, ktorí sa
v súťaži neumiestnili. 1. 10. 2016 sme
ukončili sezónu v obci Šišov, kde sa
konalo jesenné kolo hry Plameň. Naše
dievčatá sa umiestnili na 4. a 7. mieste.
V najdôležitejšej, v zásahovej činnosti
sme sa 9. augusta 2016 podieľali na
uhasení horiacej slamy na Čížovci v počte 5 členov s TATROU
815. Obdobný zásah sme absolvovali i 19. septembra, kde sme
taktiež v počte 5 členov s TATROU 815 uhasili horiaci kozol
slamy pri Krtovciach. 18. novembra bol ohlásený požiar o 18,40
hod. zo 112. Horel včelársky voz pod lesom v Radošine. V ťažko
prístupnom teréne sme ho zdolali TATROU 815 vďaka zručnosti
nášho strojníka Dušana Klasa. Po diskusii a príhovoroch hostí
prijali plán činnosti na r. 2017, zvolili výbor DHZO v zložení:
predseda DHZ Emil Fico, podpredseda Miroslav Viater, tajomník
Patrik Mička, preventivár Elemír Bisták, referent mládeže Jozef
Kukuč, strojní Dušan Klas, člen výboru Marián Ševčík a revízor
Jozef Sulka.a schválili uznesenie z výročnej členskej schôdze.
Treba ešte zvýrazniť, že starosta Mgr. Michal Toman vymenoval
opätovne do funkcie veliteľa obecného hasičského zboru na
päťročné obdobie Miroslava Viatera.
Ako vidieť, Dobrovoľný hasičský zbor v Nitrianskej
Blatnici je aktívny a plne pripravený slúžiť spoluobčanom. Je
potrebné spomenúť, že sa blíži jarné obdobie a s ním i nešťastný
zvyk niektorých občanov vypalovať suchú trávu. Treba sa
zamyslieť nad možnými následkami, či už v oblasti majetkovej
ujmy, ale aj ekologickej, keď pri takýchto požiaroch zahynie
veľké množstvo užitočného hmyzu a rastlín.
Hasiči by boli radi, keby mali čo najmenej zásahov. Ale
ak sa už vyskytnú požiare, sú pripravení naplniť tradičné heslo
„Bohu ku cti a blížnemu na pomoc.“ Zároveň pozývajú všetkých
spoluobčanov na oslavy 90. výročia založenia DHZ, ktoré sa
uskutočnia v auguste.
(BN)
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NOVINKY MS SČK
V NITRIANSKEJ BLATNICI

VČS PZ „MIER“ NITRIANSKA
BLATNICA

Vždy na začiatku nového roku hodnotíme rok uplynulý. Preto
sa 26. 3. 2017 konalo valné zhromaždenie MS SČK, ktorého
sa zúčastnilo 53 členov. Prítomní boli aj traja hostia - riaditeľ
územného spolku SČK Mgr. Andrej Barborka, tajomník p.

25. februára 2017 sa členovia Poľovníckeho
združenia Mier so sídlom v Nitrianskej
Blatnici (poľovnícky revír o výmere 3.178
ha v katastrálnych územiach obcí Nitrianska
Blatnica, Vozokany, Lipovník, Krtovce) zišli na
výročnej členskej schôdzi, na ktorej bilancovali
svoju činnosť v roku predchádzajúcom ale
i celé päťročné volebné obdobie. Zároveň
vytýčili i priority činnosti združenia v jubilujúcom roku
2017. Hlavným cieľom zostáva trvalé zlepšovanie životného
prostredia zveri, upevňovanie povedomia ochrany prírody
a zorganizovanie 4. ročníka Dňa sv. Huberta - osláv 70. výročia
založenia PZ MIER Nitrianska Blatnica, ktoré je naplánované na
15. júla 2017 do parku v Nitrianskej Blatnici.
Poľovnícke združenie má v súčasnosti 50 aktívnych členov
a 14 čakateľov na členstvo. Ich záujmová činnosť úzko súvisí
s chovom, ochranou a lovom poľovnej zveri v revíri, poľovníckym
strelectvom a poľovníckou kynológiou.
Na úseku poľovníckej osvety sme sa i v minulom roku zamerali
predovšetkým na organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí zameraných na propagáciu PZ a tvorbu potrebných
príjmov na naplnenie rozpočtu PZ.
6. februára 2016 sme usporiadali 10. poľovnícky ples
v Kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici. Poľovnícku osvetu
a spoluprácu s obecnou samosprávou sme sa snažili rozvíjať
i ako spoluorganizátori svätojurajskej púte a odpracovaním
dvoch spoločných brigád na úprave okolia Rotundy sv. Juraja
v apríli a septembri.
V poľovníckej činnosti sme sa riadili Výhľadovým plánom
poľovníckeho hospodárenia spracovaným v zmysle Vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č.489/2013 a plánmi
poľovníckeho hospodárenia, lovu a chovu a spoločných
poľovačiek. Plán odstrelu raticovej zveri bol splnený na 86%
(jelenia zver 31 ks, srnčia 21 ks, diviačia 18 ks a muflonia 3 ks.)
Pri odstrele raticovej zveri v minulej sezóne si najlepšie počínali
Zdeno Turčan a Anton Fuksík, ktorí ulovili po 6 ks raticovej
zveri.
V streleckej činnosti sme opäť pripravili tradičné majstrovstvá
PZ v streľbe na batérii, ktoré sa konali dňa 28. 08. 2016 na strelnici
PZ Lomec Šalgovce. Majstrom PZ sa s 8 zásahmi stal Dalibor
Striha, druhé miesto obsadil so 7 terčmi Pavol Mizerák a tretí
po rozstreli skončil Jaroslav Víčan, ktorý trafil taktiež 7 terčov.
Majstrovstiev sa zúčastnilo 33 súťažiacich členov. Majstrovstvá
PZ v guľovom trojboji sme v minulom roku neorganizovali.
Členovia a čakatelia nášho združenia odpracovali celkom
v minulom roku 8161 brigádnických hodín vrátane účasti na
spoločných poľovačkách. Priemerný počet hodín na člena
a čakateľa PZ za rok bol 135 hodín. V brigádnickej činnosti
si najlepšie počínal Jaroslav Vičan, ktorý odpracoval 224
brigádnických hodín.
Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový 7 členný výbor,
3 členná dozorná rada, zástupca PZ do Rady okresnej organizácie
SPZ a delegáti na okresný snem SPZ. Za nového člena PZ bol
nadpolovičnou väčšinou členov prijatý Pavol Ďurík. Na záver
rokovania boli odovzdané pamätné listy a vecné dary členom,
ktorí v roku 2016 oslávili životné jubileá a za lovcov zveri boli
pasovaní členovia, ktorí ulovili svoj prvý druh raticovej zveri.

Štefan Grach a zástupca starostu p. Michal Socha. Po otvorení
valného zhromaždenia nasledovalo zhodnotenie plánu činnosti
za rok 2016, všetky plánované aktivity boli splnené. Ďalším
bodom programu bol návrh plánu práce na r.2017
- zorganizovanie jarnej a letnej kvapky krvi
- kultúrne vyžitie členov pri spoločenských podujatiach
a výletoch
- zostavenie zdravotníckej hliadky pri Svätojurajskej púti, ako
aj pri ostatných podujatiach v obci
-návštevy chorých členov MS SČK
- usporiadanie vianočnej výstavy
Návrh plánu práce bol jednohlasne schválený. Po schválení
plánu práce nasledovalo odmeňovanie členov pri príležitosti
životného jubilea.
Nasledoval kultúrny program v ktorom nám svojim krásnym
speváckym vystúpením spríjemnila popoludnie žiačka ZŠ
s MŠ Sabínka Bohušová.
Ďalším bodom programu bola diskusia do ktorej sa zapojili
aj naši hostia. Novovymenovaný riaditeľ územného spolku
Mgr. Barborka prisľúbil pomoc územného spolku pri všetkých
plánovaných aktivitách. Pán Štefan Grach vysoko vyzdvihol
prácu výboru MS SČK, ako aj dlhoročnú spoluprácu s NTS
v Nitre. Naša obec sa zaraďuje na popredné miesto počtom
platných odberov krvi v rámci celého nitrianskeho kraja.
Zástupca starostu p. Michal Socha taktiež ocenil prácu MS
SČK prisľúbil aj naďalej spoluprácu OÚ pri organizovaní
Kvapky krvi.
Na záver si všetci členova posedeli a pobesedovali pri malom
občerstvení.
2. 3. 2017 výbor MS SČK zorganizoval účasť svojich členiek
na kultúrnom podujatí v Topoľčanoch pri príležitosti MDŽ.
Svojim vystúpením uvili pre ženy kyticu spevácke mužské trio
La Gioia, ľudový tanečný súbor Čarovné ostrohy, hudobná
skupina Modus a vtipným vystúpením prispeli aj naši politici.
6. 3. 2017 sa uskutočnila plánovaná jarná kvapka krvi pod
dohľadom MUDr. Veroniky Hertelovej pri ktorej bolo 38
platných odberov. Všetkým darcom touto cestou ďakujeme za
ich humánny čin.
Najbližšie stretnutie nás čaká 30. 4. 2017 na Svätojurajskej
púti, kde sa o vaše zdravie a pohodu postará naša zdravotnícka
hliadka.

Mgr. Michal Toman, predseda PZ

Výbor MS SČK
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AMFITEÁTER PRE PÚTNIKOV JE DOKONČENÝ
Bezprostredne po minuloročnej svätojurajskej púti sme stáli
pred ďalším významným projektom - vybudovať pred kostolíkom
dôstojné prostredie pre pútnikov a turistov. Rotundu čakala
posledná etapa reštaurovania a vedeli sme, že rok 2017 bude
uzatvárať naše niekoľkoročné snaženie.
Veľkým zásahom do celého areálu bolo vyrovnanie terénu,
ktoré financoval obecný úrad. Na vyrovnanú plochu boli osadené
žulové kamene, na ktoré boli pripevnené drevené pláty - lavičky.
Nasledovalo vysiatie trávy pod lavičkami a vysadenie 500 kusov
kríkov skalníka na svah nad amfiteátrom.
Sme radi, že sa nám podarilo na vybudovanie amfiteátra
získať potrebné množstvo finančných prostriedkov. Bolo
treba zabezpečiť projektovú dokumentáciu, materiál - kameň
a drevo na lavičky, osivo, náradie, rôzny drobný materiál a pod.
Poďakovanie patrí sponzorom (Krošlák, s.r.o., Biskupstvo Nitra,
Farnosť Nitr. Blatnica, Nadácia Peugeot Citroen Trnava a mnohí

súkromní darcovia), všetkým tým, ktorí venovali 2% z daní nášmu
občianskemu združeniu a tým, ktorí kúpou našich suvenírov
prispeli na obnovu celého areálu. Všetky práce na vybudovaní
amfiteátra koordinoval a vlastnoručne s pomocou zamestnancov
obecného úradu vykonal pán Viktor Kolník.
Nevyhnutnou súčasťou ochrany Rotundy sv. Juraja je aj
zabezpečovacie zariadenie - alarm a neustále monitorovanie
okolia kostolíka. Spolu s dokončením osvetlenia zvonku i zvnútra
a výmenou fotovoltaických panelov desiatky hodín práce aj
materiál sponzorsky zabezpečil pán Denis Jančovič z Radošiny.
D. Ševčíková
OZ Rotunda Jurko

DIVADLO HLAVINA
26. marca sa v našom kultúrnom dome predstavilo ochotnícke
divadlo z Radošiny „Hlavina“ so svojou divadelnou hrou „Loď
Svet“. Všetkým, ktorí sme sa tohto divadelného predstavenia
zúčastnili, divadelníci spríjemnili chvíle a vniesli medzi nás
smiech a dobrú náladu. Predstavenie malo vysokú úroveň.
Škoda, že kinosála zívala poloprázdnom a naši občania nevyužili
toto bezplatné kultúrne podujatie na spríjemnenie nedeľného
odpoludnia.
MH
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DEŇ UČITEĽOV
Koncom marca 2017 sa súčasní i bývalí pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici
stretli na slávnostnom posedení pri príležitosti osláv Dňa
učiteľov. Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Daniela Páleníková. K prítomným sa taktiež prihovorila
predsedníčka Rady školy a Rady rodičov ZŠ s MŠ Monika Líšková
a starosta obce Mgr. Michal Toman, ktorý vyzdvihol prácu
učiteľov a vybraným pedagógom udelil na návrh vedenia školy
ocenenie – Plaketu J. A. Komenského za osobný prínos a prácu
v prospech rozvoja školstva v obci. Ocenenie dostali títo učitelia:
Mgr. Dagmar Ševčíková, Mgr. Gabriela Ľuptáková, Mgr. Mária
Černeková a Mgr. Milan Stískal.
BN

ZOMRELA POETKA KATARÍNA HUDECOVÁ

Katarína Hudecová so starostom obce Mgr. Michalom
Tomanom na návšteve Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici
v r. 2014
V nedeľu 22. januára 2017 vo veku 88 rokov zomrela
v Trenčianskych Tepliciach poetka, textárka populárnej hudby
Katarína Hudecová (rod. Chromá). Textárka, poetka, prozaička
a satirička Katarína Hudecová sa narodila 17. apríla 1928
v Nemyrynciach na Ukrajine, kde jej otec, Slovák, ako zajatec
I. svetovej vojny ostal pôsobiť 16 rokov. Od svojich troch
rokov vyrastala na Slovensku, v rodisku svojho otca, v našej
Nitrianskej Blatnici. Celý život pracovala ako administratívna
pracovníčka, no uplatnila sa ako autorka poézie, prózy,
krátky literárnych útvarov a textov populárnej hudby. Už od
detstva mala silný vzťah k poézii. Ako jedenásťročná začala
písať básničky a uverejňovala ich v detských časopisoch. Jej
aktivity našli uplatnenie hlavne v šesťdesiatich rokoch. Úspešne
spolupracovala s mnohými poprednými slovenskými hudobnými
skladateľmi, ktorí zhudobňovali jej texty. V Slovenskom rozhlase
bolo nahratých 134 pesničiek s jej textami. Mnohé z nich počuť
dodnes, napríklad úspešnú pieseň „Ako mám žiť bez teba“
v podaní Evy Pilarovej z prvého ročníka Bratislavskej lýry
z roku 1966. Katarína Hudecová postupne stále viac inklinovala
k písaniu poézie, v rámci čoho uverejňovala tiež v detských
časopisoch Ohník, Zornička, Včielka a iné. Celé desaťročia
uverejňovala v dennej tlači a rôznych týždenníkoch epigramy,
aforizmy a krátke literárne útvary. Od 90. rokoch postupne vydala

viacero zbierok poézie a prózy. Za všetky spomeňme aspoň
niektoré: lyrické básne a občianska poézia Hosť na deň, epigramy
Maximum z minima, epigramy a aforizmy Štyri riadky a…, básne
a krátke prózy Z lanských snehov, príbehy mladého dievčaťa
Služobné tajomstvá, poviedky a básne Pozbierané pri cestách,
vtipné rozhovory s vecami Čriepky škriepky, aktualizovaný dávny
príbeh vo veršoch Manon roku 2000, autorkine pamäti v próze
a hudobné texty Písané životom – Melódia slov, epigramy a haiku
Skúpe na slová, básne, balady Trblietanie medzi mrakmi, ľúbostná
lyrika Svet svetla, básne a podčiarniky Za bodkou a mnohé ďalšie.
Dokumentárnu hodnotu má najmä kniha Písané životom –
Melódia slov, kde napísala svoj životný príbeh a cestu k písaniu
textov populárnej hudby i stretnutia s interpretmi svojich piesní.
Ako textárka populárnej hudby najčastejšie spolupracovala
so skladateľmi Jánom Siváčkom, Karolom Elbertom, Pavlom
Zelenayom, Igorom Bázlikom a ďalšími. Jej piesne spievali najmä:
Eva Kostolányiová, Marika Škultétyová, Jana Kocianová, Taťjana
Hubinská, Peter Sedlák, Eva Máziková, Bea Littmannová, Eva
Sepešiová, Helena Blehárová a ďalší. Spomeňme aspoň niektoré
úspešné piesne: Vítam dúhu, Ako mám žiť bez teba, Len ja
dúfam, Zlaté slnko lásky, Večer s básnikom, Amor je zvláštny
prípad, Voňal lipový kvet, Láska je maliar a ďalšie. Jej posledným
väčším projektom bola spolupráca na CD platni Evanjelum –
Jana Kocianová & Ján Sucháň & Close Harmony Frends. Písala
aj texty pre súťaž piesní dychovej hudby Takú mi zahraj, ktorá
bola v 70. a 80. rokoch v Trenčianskych Tepliciach. Písala aj rôzne
príležitostné texty, napríklad je autorkou hymny Pobebravia.
Katarína Hudecová celý život inklinovala k Nitrianskej Blatnici,
kde vyrastala. Napísala o nej báseň Kraju môjho detstva a jej
prozaická tvorba sa taktiež dotýka najmä prostredia Nitrianskej
Blatnice, o ktorom vraví, že je jej géniom loci. V roku 2008 jej
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici pri príležitosti
konania osláv 60. výročia používania názvu obce Nitrianska
Blatnica udelilo Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica za
vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v umelecko-publicistickej
oblasti a propagáciu obce doma i v zahraničí. V marci 2016,
pri vydaní tridsiatej knižky jej bola udelená Cena primátora
Trenčianskych Teplíc a Cena Osvetového strediska v Trenčíne.
V novembri 2016 vznikla v RTVS z tvorby a rozprávania Kataríny
Hudecovej rozhlasová relácia Martina Jurča Zlaté slnko lásky.
MARTIN JURČO, RTVS, BN
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FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE
Jeden fašiangový deň premenil deti v našej materskej škole
na rôzne rozprávkové postavičky a tajuplné detské tváričky.
Už tradične si fašiangy v našej škôlke užívame po svojom.
Spoločne sme si upravili a vhodne vyzdobili prostredie, ktoré
v nás prebudilo dobrú náladu. Deti tancovali, žartovali, maškrtili
a veselili sa. Ale len do určitej chvíle, pretože nastala smutná
chvíľa rozlúčky s basou. Vyprevádzali sme ju v sprievode a ako
inak – nárekmi a plačom. A tak milá basa čaká, kedy ju o rok
opať oprášime a zopakujeme s deťmi tieto pekné zvyky a tradície,
ktoré sa deťom snažíme vštepovať aj prostredníctvom takýchto
aktivít.
Mária Hlohovská

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV
V marci 2017 sa konala výročná členská schôdza Jednoty
dôchodcov v Nitrianskej Blatnici, na ktorej sme hodnotili
činnosť za rok 2016 a zároveň sme si dali úlohy na rok 2017.
Tento rok máme troch jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhleho
životného jubilea. Máme pridelené dva rekreačné pobyty do
Vysokých Tatier, tri členky sa prihlásili na liečebný pobyt do
Sklenených Teplíc. V mesiaci máj sa zapojíme do súťaže kolkov,
ktoré sa každý rok konajú v Preseľanoch. Okresné športové hry
pre seniorov v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty
dôchodcov v Topoľčanoch sa uskutočnia 21. júna 2017 o 9.00
hod. v našej obci v miestnom parku, kde Vás zároveň pozývame.
Chceme uskutočniť jeden poznávací zájazd po Slovensku. Mladí
dôchodcovia, príďte medzi nás!
Mgr. Elena Sláviková

KULTÚRA V MATERSKEJ ŠKOLE

Divadlo „Abeceda zdravia“
Do materskej školy zavítali divadelníci so svojimi divadelnými
predstaveniami „Abeceda zdravia“ a „Danka a Janka“ – každé
v inom termíne. Obidve predstavenia boli pre deti prínosom.

Divadlo „Danka a Janka“
Dozvedeli sa nové poznatky a utvrdzovali už nadobudnuté.
Nechýbala dobrá zábava a huncútstva Danky a Janky. Celá škôlka
znela spevom a smiechom. Do účinkovania boli zapájané aj deti,
čo sa im veľmi páčilo.
MH
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy k školskému roku
2017/ 2018 sa uskutoční v dňoch od 15. 05. 2017 do 31. 05. 2017 v čase od 8, 00 h do 16, 00 h v budove materskej školy.
K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
Mária Hlohovská
zást.riad. ZŠ s MŠ pre MŠ

NAŠI ŽIACI BODUJÚ V OKRESNÝCH SÚŤAŽIACH
Od januára do apríla sa najšikovnejší žiaci našej školy,
víťazi a úspešní riešitelia školských kôl, zúčastnili na Olympiáde
v anglickom jazyku, na Biblickej, Dejepisnej, Geografickej,
Technickej, Matematickej a Fyzikálnej olympiáde, Pytagoriáde
a na súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Teší
nás, že mnohí žiaci obstoja v silnej konkurencii základných škôl
Topoľčianskeho okresu a „bodujú“ na popredných miestach.
V školskom roku 2016/17 sa v okresnom kole Technickej

olympiády na 2. mieste umiestnil Dominik Šulgan /7. roč./,
v Dejepisnej olympiáde 3. miesto získala Viktória Králiková /9.
roč./ a Karolína Paškrtová /4. roč./ obsadila 3. miesto v súťaži
Hviezdoslavov Kubín. Uznanie si zaslúžia aj žiaci Damián Zelinka
/8.roč./, Viktória Králiková a Mária Rožeková /9. roč./, ktorí po
víťazstve v dekanátnom kole Biblickej olympiády postupujú do
diecézneho kola, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca v Nitre.
D. Ševčíková

FUTBALOVÁ JAR ZAČÍNA
Po dlhšej zimnej prestávke sa aj v okresných súťažiach začala
jarná odvetná časť súťaží.
Prípravkári začali s tréningami na súťaž v polovici januára,
k čomu využívali telocvičňu a neskôr, v priaznivom počasí
absolvovali tréningy na ihrisku. Keďže naše družstvo je stále
iba na začiatku svojej činnosti, súperi sú oveľa skúsenejší,
zaznamenávame častejšie prehry, ale už i na jar sme zaznamenali
výrazné víťazstvo s družstvom Nemčíc, čo je dôkazom, že
nastúpená cesta je správna a keď nepoľavia v úsilí, v ďalších
rokoch ich čakajú priaznivejšie výsledky, viac výhier a to by
malo zvýšiť snahu pri tréningoch. Prajeme im veľa trpezlivosti
a zanietenia pre svoj šport
Hráči širokého kádra A mužstva sa počas zimného obdobia
zapojili do účinkovania v rôznych tímoch v tradičnom halovom

turnaji v Nitrianskej Blatnici. Je to tiež určitá forma prípravy na
nastávajúcu sezónu. Štart do súťaže mužstvu nevyšiel a bolo by
potrebné, aby sa sami zamysleli ako pokračovať ďalej a bol by som
veľmi rád, keby sa kompetentní aj prostredníctvom našich novín
vyjadrili akým smerom sa bude ďalej uberať činnosť a účinkovanie
nášho mužstva, aké majú predstavy o ďalšom napredovaní. Aj
v počas zimného obdobia odišiel z kolektívu jeden z najlepších
hráčov nášho mužstva Denis Vajdečka, ja si myslím, že tých
odchodov je už dosť. Je potrebné vytvoriť podmienky aj u nás,
aby chlapci mali radosť pôsobiť tu a neodchádzať. Nie je to len
o financiách. Záverom prajeme všetkým hráčom a funkcionárom
veľa zdravia, pohody a úspechov.
RJ

POĽOVNÍCI PLESALI
Začiatkom februára sa v obci plesalo. Neopakovateľnou
atmosférou a kvalitnou zábavou sa do povedomia poľovníckej,
ale aj občianskej verejnosti v posledných rokoch dostal Ples
poľovníkov, ktorý sa 4. februára 2017 uskutočnil už po jedenásty
raz. Touto spoločenskou udalosťou chceli členovia PZ opäť
vytvoriť priestor nielen na stretnutie priaznivcov poľovníctva, ale
aj tých, ktorí majú radi spoločnosť a dobrú zábavu.
Ples poľovníkov reprezentuje skutočné priority činnosti
Poľovníckeho združenia MIER Nitrianska Blatnica a úsilie jeho
členov zachovať bohatstvo našej prírody a genofondu všetkej
zveri. Ples dekorovala poľovnícka výzdoba trofejí a preparátov
raticovej zveri, na stoloch v jedálni rozvoniavala špecialita
z diviny i jelení guľáš. Spestrením príjemného večera bolo
i vystúpenie hudobnej skupiny Žochári z Topoľčian a sláčikovej
hudby bratov Anyalaiovcov, ktorá absolvovala na plese úspešnú
premiéru. Populárne hity i moderné úpravy klenotov vážnej
hudby na elektrických husliach a klavíri zahrali s klasickou
virtuozitou a eleganciou, ktorá dodala plesu výnimočný lesk…
S veľkým záujmom očakávali hostia losovanie hodnotnej
tomboly. Okrem tradičných sponzorov a podporovateľov do nej

prispeli i členovia PZ, ako aj samotná poľovnícka organizácia.
Všetkým srdečne ďakujeme. Stretneme sa v roku 2018!
MT
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STAROKRESŤANSKÝ MUČENÍK SV. JURAJ
Máloktorý zo svätcov je tak obklopený legendami ako svätý
mučeník Juraj z Kapadócie. Jeho obraz, ako sedí na koni a bojuje
s drakom, patrí k najznámejším vyobrazeniam svätých v celom
kresťanskom svete.
V Rímskej ríši bola úcta k nadprirodzeným silám dôležitou
súčasťou každodenného života. Náboženstvá z Východu si razili
cestu do Ríma a úrady ich zvyčajne tolerovali. Problémy však
nastali vtedy, keď sa nové náboženstvá začali domáhať výlučných
práv na svojich uctievateľov. Kresťanstvo požadovalo vernosť
jednému Bohu a zakazovalo uctievať iných bohov, čo sa celkom
nezhodovalo s náboženskou toleranciou Rimanov. Kresťania
tiež často odmietali prisahať na nadradenosť cisára, a práve
tým sa stávali podozrivými. Mladí kresťania svojou smrťou už
za prvých prenasledovaní prejavovali svoju oddanosť novému
náboženstvu; stávali sa z nich martýri – mučeníci za vieru. Medzi
najvýznamnejších mučeníkov prvých storočí patril aj vojenský
tribún Georgios z Kapadócie – svätý Juraj.
Svätý Juraj pochádzal z Kapadócie v Malej Ázií (stredná
časť dnešného Turecka). Jeho matka bola Kapadóčanka a otec
Peržan. Už od detstva ho rodičia vychovávali v kresťanskej viere.
Čoskoro však ostal bez otca, ktorý zomrel v jednom z početných
prenasledovaní prvých kresťanov. Vo veku 18 rokov bol
zregrutovaný do rímskej armády, kde mu vďaka jeho bystrosti,
mužnosti, odvahe a iným prednostiam udelili vysokú vojenskú
hodnosť. Pravdepodobne sa zúčastnil početných razií, ktoré
boli orientované na zatýkanie a následné mučenie kresťanov.
Keďže bol však sám kresťan, stalo sa mu to osudným a po
údajnej zrade (alebo tiež potom, čo začal kresťanov obraňovať)
bol zajatý. Následne ho uväznili a nútili obetovať pohanským
bohom, čomu sa neoblomne vzpieral, a preto ho verejne mučili
a sťali. Pochovaný bol v Lydde (dnešný Lod pri Haife v Izraeli).
Miesto jeho hrobu sa čoskoro stalo cieľom mnohých pútnikov
a už v období cisára Konštantína I. Veľkého tu bola postavená
cintorínska bazilika, ktorej zvyšky sa zachovali dodnes.
Medzi hlavné regióny jeho uctievania patrila Palestína,
Jordánsko, neskôr Egypt, Sýria, a dokonca Etiópia. Až neskôr sa
jeho kult objavil v Turecku a na Cypre. Šírením medzi pospolitým
ľudom sa postupne dostal na Balkán a cez Gruzínsko až do
Ruska. Gruzínsko sa niekedy zvykne označovať aj ako rodisko
svätého Juraja. Ako dôkaz sa často predkladá jeho meno Georgius,
z ktorého je vlastne odvodený názov Gruzínsko – Georgia. Veľkú
úctu mu prejavovali v Byzancii, kde bolo už za Konštantínovho
života v hlavnom meste postavených a Jurajovi zasvätených až
šesť chrámov; úžina Dardanely sa volala Prieliv svätého Juraja
a bol tiež hlavným patrónom byzantských armád. Do západnej
Európy sa kult svätého Juraja dostal cez more; uctievali ho hlavne
v Itálii a v Galii; prvé chrámy tu vznikli v 6. storočí. V Británii
je známy od 7. – 8. storočia; spomínal ho Beda Ctihodný vo
svojom martyrológiu, a tiež je prítomný v írskom martyrológiu
od Oengusa.
Nové rozmery získalo uctievanie kultu svätého Juraja
počas križiackych výprav. Bolo to práve na prvej krížovej
výprave (1096 – 1099), keď sa v čase obliehania Antiochie prisnil
istému biskupovi sen, v ktorom sa mu prihováral svätý Juraj
v bielom rúchu s červeným krížom na prsiach. Vo sne Juraj
nabádal, aby križiaci nečakali a hneď na druhý deň zaútočili –

to im zaručí víťazstvo. Na druhý deň potom križiaci s bielymi
zástavami a s červenými krížmi zaútočili na Antiochiu a vzápätí
ju dobyli. Pri dobýjaní Jeruzalemu už malo vojsko okrem bielych
zástav s červenými krížmi so sebou i vyobrazenia svätého Juraja
a tiež jeho údajné pozostatky, ktoré križiaci ukoristili v meste
Ramleh. Pri obliehaní Jeruzalemu sa pri hradbách zjavil vojakom
duch svätého Juraja. V roku 1099 tak vojaci za „psychickej
pomoci“ tohto svätca mesto dobyli.
Svätý Juraj sa odvtedy tešil veľkej obľube hlavne medzi rytierskymi
rádmi, ktoré v tom čase predstavovali spojenie rytierstva
s mníšskym životom. Nebolo to však pre jeho mučeníctvo,
ale pre symbol, ktorý predstavoval v spojitosti s rytiermi: bol
tiež vojakom a zomrel za vieru. Bol teda ikonou stelesňujúcou
neohrozeného kresťanského bojovníka. Zo všetkých európskych
krajín sa stal jeho kult najváženejším vo Veľkej Británii; v r.
1222 bol jeho sviatok uznaný ako menší sviatočný deň, avšak
už v r. 1415 bol povýšený na jeden z najvýznamnejších sviatkov
roka. Veľkú úctu mu prejavovali i na Kyjevskej Rusi – bojovníci
tiahnuci do bitky niesli jeho portrét na čele vojska. Čo do počtu
bolo v celej Európe presne trinásť rytierskych rádov nesúcich
Jurajovo meno. S vynájdením pušného prachu a strelných zbraní,
čoho dôsledkom bol pokles dôležitosti meča a kopije, začala
jeho popularita upadať. Reformácia už znamenala značnú stratu
popularity, v Anglicku si ju však zachoval až podnes.
Najväčší význam pre poznanie svätého Juraja v stredovekej
Európe malo dielo s názvom Legenda Aurea. Dielo napísal Jakub
de Voragine medzi rokmi 1250 – 1260, opisujúc skutky prvých
mučeníkov. Samotný príbeh je však dosť romantizujúci; objavuje
sa tu napríklad drak, čo v starších verziách legendy nebolo. Podľa
legendy „…pochádzal svätý Juraj z urodzenej rodiny z Kapadócie.
Neskôr prišiel do mesta Silena v Lýbii, kde drak – miestna
pohroma – naháňal strach širokému okoliu a otravoval svojím
dychom každého, kto sa k nemu priblížil. Ako výkupné dávali
ľudia drakovi každý deň dve ovce. Keď mu však dali poslednú ovcu,
drak si vyžiadal ľudské obete. Tie mal podľa dohody obyvateľov
určiť lós. Lós padol na kráľovu dcéru, ktorá šla na smrť oblečená
ako nevesta. Juraj však zaútočil na draka, prebodol ho svojím
oštepom a celkom krotkého ho viedol spútaného princezniným
závojom. Juraj draka doviedol do mesta, kde povedal ľuďom,
aby sa nebáli – ak uveria v Ježiša a dajú sa pokrstiť, oslobodí ich
od príšery. Kráľ a ľud súhlasili. Juraj zabil draka a 15 000 ľudí sa
dalo pokrstiť. Juraj neprijal žiadnu odmenu, ale poprosil kráľa,
aby udržiaval kostoly, mal v úcte kňazov a preukazoval súcit
s chudobnými.“ Legenda pokračuje rozprávaním o Jurajových
utrpeniach a o jeho smrti.
V súvislosti so svätým Jurajom vzniklo v minulosti na území
dnešného Slovenska jedenásť obcí nesúcich jeho meno. Celkovo
je však na Slovensku zachovaných štyridsať patrocínií zasvätených
tomuto svätcovi. Spolu tak tvoria tridsiaty najpočetnejší patronát
na Slovensku. Patrocíniá sú nerovnomerne rozšírené po celom
území Slovenska – ako na západe, tak i na východe, nevynímajúc
sever a juh. Medzi najstaršie obce na Slovensku s patrocíniom sv.
Juraja jednoznačne patrí Nitrianska Blatnica.
PŠ
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