
Ísť či neísť? Voľby do samosprávy 2014

1ccc Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii 
barokového tvaroslovia

Sobota 15. novembra 2014bude 
patriť komunálnym voľbám. 
V čase od 07.00 hod. do 20.00 
hod. si zvolíme na nové volebné 
obdobie rokov 2015 - 2018 starostu 
a poslancov obecného 
zastupiteľstva. Voliť sa bude len 1 
deň v čase od 07.00 do 20.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí dňa 23.07.2014 
uznesením č. 138/2014 určilo,

že podľa § 9 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, Obecné 
zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
bude mať celkom 9 poslancov, ktorí 
budú zvolení v jednom volebnom 
obvode utvorenom pre celú obec.

So sebou do volebnej miestnosti 
si prineste platný preukaz 
totožnosti. Budú vám odovzdané

dva hlasovacie lístky, ktorých 
úprava – vyberanie kandidátov 
zakrúžkovaním ich poradového 
čísla – sa môže vykonávať len na 
mieste na to určenom. Aby boli 
hlasovacie lístky platné, tak na 
hlasovacom lístku pre starostu 
sa vyznačí len 1 kandidát a  na 

hlasovacom lístku pre poslancov 
vyznačíte najmenej 1 a najviac 9 
kandidátov.

Na lístky nič nedopisujte, 
neškrtajte, neprepisujte, lebo 
budú neplatné. Zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov 
môžete požiadať volebnú komisiu 
o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti. 

Členovia Miestnej volebnej 
komisie v zložení Mgr. Ondrej 
Turan (predseda, SMER-SD),  
Slávka Králiková (podpredseda, 
KDH), Gabriela Pavlovičová 
(vymenovaná starostom obce), 
Magdaléna Chromá (vymenovaná 
starostom obce), Dušan Klas 
(vymenovaný starostom obce) 
a zapisovateľka Helena Horváthová 
na svojom prvom zasadnutí dňa 
24.09.2014 zložili sľub v zmysle 
§ 11, ods. 5 zák. č. 346/1990 Zb., 
zvolili  predsedu a  podpredsedu 
komisie, preskúmali a zaregistro- 
vali všetkých kandidátov na 
predložených kandidátnych 
listinách.  (BN)

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

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

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

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

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

Anton Krumpár
Volebná miestnosť - budova Obecnej hasičskej zbrojnice 
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Voľby do orgánov samosprávy obcí  2014
KANDIDÁTI

na poslancov Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskej Blatnici
15. novembra 2014

1. Jozef Adamovič, 52 r., invalidný dôchodca,  nezávislý kandidát

2. Eva Bielená, 53 r., inštruktorka autoškoly, SMER - sociálna demokracia

3. Peter Grznár, 47 r., podnikateľ v OH, SMER - sociálna demokracia

4. Miloš Hermann, 51 r., konateľ, Strana demokratického Slovenska

5. Mária Hlohovská, 54 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia

6. Boris Hudeček, 36 r., stavebný manažér, SMER - sociálna demokracia

7. Jozef Hudeček, 37 r., stavebný podnikateľ, SMER - sociálna demokracia

8. Ján Kolník, 49 r., invalidný dôchodca, SMER - sociálna demokracia

9. Eduard Kollár, RNDr., 54 r., učiteľ, KDH

10. Jozef Králik ml., 45 r., obchodný zástupca, KDH

11. Milan Krajčík, 56 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát

12. Patrik Krajčík, 37 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia

13. Veronika Michalovičová, PaedDr., 39 r., učiteľka, KDH

14. Roman Močko, 51 r., robotník, KSS

15. Dagmar Pátrovičová, Ing., 48 r., opatrovateľka, KDH

16. Michal Socha, 69 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia 

17. Alena Stančeková, 53 r., vedúca školskej jedálne, SMER - sociálna demokracia

18. Lucia Vichnarová, Ing. Mgr., 38 r., učiteľka, KDH

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

výzva ku kandidátom

KANDIDÁTI
na starostu obce Nitrianska Blatnica
15. novembra 2014

1. Anton Kopáčik, Ing., 62 r., štátny radca, nezávislý kandidát

2. Igor Slávik, Ing., 38 r., živnostník, nezávislý kandidát

3. Michal Toman, Mgr., 58 r., starosta obce, SMER - sociálna  demokracia

Z D R U Ž E N I E 
MIEST A OBCÍ 
S L O V E N S K A 
Bezručova 9, 811 09 
Bratislava

 
Občania  si zaslúžia slušnú kampaň
Vyhlásenie ZMOS k  začiatku 

oficiálnej  kampane pred komunálnymi 
voľbami.

Združenie miest a  obcí Slovenska 
v  súvislosti so začiatkom oficiálnej 
volebnej kampane pred komunálnymi 
voľbami 2014  vyzýva všetkých  
kandidátov na primátorov, starostov, 
poslancov mestských a  obecných 
zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný 
záujem zodpovedne riadiť 
a  spravodlivo rozhodovať preukázali 
už teraz, a  to kultivovaným vedením 
svojich kampaní. 

Už v samotnej kampani by kandidáti 
mali preukázať svoje morálne zásady 
a  kultivovanosť,  ktoré by mali 
patriť k  silným stránkam budúcich 
zodpovedných zástupcov občanov. 
Združenie miest a  obcí Slovenska 
pripomína všetkým kandidátom, že 
slušnou kampaňou  dokážu získať aj 
vyššiu podporu svojich programov. 
Agresivita a  útoky na volebných 
konkurentov nepatria do otvorenej 
správy spoločných záležitostí na 
miestnej úrovni. Nenasvedčujú 
o politickej kultúre, ani o osobnostných 
kvalitách kandidátov. Kampaň na 
miestnej úrovni má byť sprevádzaná 
najmä zodpovedným prístupom, 
inou politickou kultúrou a  snahou o 
občiansku participáciu na riadení vecí 
verejných. 

Historicky je miestna územná 
samospráva postavená na princípe 
zodpovednej a efektívnej  správy svojho 
územia, za aktívnej účasti obyvateľov 
a   nimi volených predstaviteľov. 
Stály dialóg a  spoločné hľadanie 
vecných riešení dávajú rozhodnutiam 
v  samospráve tú pravú legitimitu. 
Negatívne vedené kampane výrazne 
ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa 
môže prejaviť nielen  v nízkom záujme 
občanov  o  voľby, ale môžu byť aj 

problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí 
v mestách a obciach.
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Slávnostné odovzdávanie komplexu obecných nájomných bytov
Tohtoročný,  i keď zamračený a upršaný  17. október, bol pre 

našu obec významným dňom, spojený  s príjemnou udalosťou. 
V tento deň starosta obce Michal Toman slávnostne odovzdal 
do užívania stavby 4 nájomných bytových domov 4 x 9 bytových 
jednotiek  pre nových nájomníkov. 

O  získanie dotácií a  úveru zo ŠFRB na ich výstavbu sme sa 
usilovali už niekoľko rokov. Náklady na bytový dom predstavujú 
približne 385  000,- €, na 4 bytové domy 1  540  000,- €. Obec 
získala 30 percent tejto sumy – 460 000,- € poskytnutou dotáciou 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 
zvyšných 70 percent – 1 080 000,- € podporou vo forme úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V štyroch bytovkách 
je spolu 36 bytov ( 4 x 9), v každom byte je samostatný plynový 
kotol na kúrenie a prípravu teplej vody. Nájomné byty sa 
budú užívať ako nájomné a   nemôžu sa previesť do osobného 
vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného 
rozhodnutia. Sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým 
pobytom v  Nitrianskej Blatnici, pochádzajúcich z Nitrianskej 
Blatnice a tiež pre ostatných záujemcov z  blízkeho i  ďalekého 
okolia obce.   Oprávnenou osobou pre pridelenie bytu je 
fyzická osoba s priemerným mesačným príjmom vo výške 
min. 1,5 násobku životného minima a najviac 4-násobku 
životného minima.  Nájomná zmluva obsahuje aj dohodu 
o  finančnej zábezpeke, na zabezpečenie plnenia úhrad 
spojených s užívaním bytu, príp. vzniknutými škodami.                                                                                                                                      
Slávnostné prestrihnutie pásky a odovzdanie kľúčov od 
jednotlivých bytov prvým nájomníkom sa uskutočnilo 
17.10.2014. Stavbu zhotovila firma DEVELOP GROUP, a.s. 
Bratislava vedená M. Sýkorom, predsedom predstavenstva. V 
tejto súvislosti je potrebné za nezištnú spoluprácu a odborné rady 
poďakovať ľuďom, bez ktorých by toto dielo nevyrástlo – vedeniu 
obce, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom OcÚ, p. 
A. Medekovej zo spoločného stavebného úradu v Topoľčanoch, 
p. Ing. D. Sedláčkovej, vedúcej oddelenia bytovej politiky 
Okresného úradu Nitra,  pracovníkom zo ŠFRB a Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR i dodávateľom 
rôznych ďalších prác nevyhnutných pre úspešné ukončenie 
výstavby bytoviek. Potešilo nás, že menovaní prijali pozvanie a 

zúčastnili sa slávnostného odovzdania stavieb. Je samozrejmé, 
že poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zaslúžili o ich vybudovanie. Na slávnostné odovzdávanie prijali 
pozvanie i ďalší významní hostia: Ing. D. Pištová, riaditeľka ŠFRB, 
PaedDr. P. Goga, poslanec NR SR, Ing. Z.  Daniš, poslanec NR 
SR, Ing. Ž. Páleníková, prednostka Okresného úradu Topoľčany 
a zástupcovia subdodávateľských firiem. 

Naše bytovky v súčasnosti poskytujú 88 občanom v 36  bytoch 
príjemné bývanie, čím majú predpoklad na hodnotný život v našej 
obci. Z uvedených 36 bytov je 12 jednoizbových, 4 dvojizbové  
a 20 trojizbových. Starosta vo svojom príhovore povedal: „Je 
zaujímavé a symbolické, že v tomto priestore a jeho okolí sa spája 
minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Kus histórie, ktorú prežíval 
a prežíva susediaci kaštieľ zo 16. storočia (všetci sa tešíme na 
úspešné ukončenie rekonštrukcie a jeho ďalšiu existenciu). 
Dnes, sa tešíme a  máme radosť z odovzdávania novostavieb a 
želáme si, aby ste vy, noví nájomníci, v budúcnosti našli v novom 
bývaní pohodu, radosť a príjemné rodinné zázemie a žili s vašimi 
deťmi plnohodnotný život v našej obci Nitrianska Blatnica“. Po 
vystúpení starostu sa k prítomným prihovorila a zablahoželala 
nájomníkom aj riaditeľka  ŠFRB p. Ing. Pištová. Povedala, že je 
potešujúce, keď ďalšie mladé rodiny   získajú možnosť nielen 
kvalitného ale najmä finančne dostupného bývania.

 Po príhovoroch si nájomníci prevzali nájomné zmluvy a kľúče 
od bytov a spoločne aj s prítomnými hosťami si prezreli jednotlivé 
byty.

RR
TV reportáže z odovzdávania nájomných bytov v obci 

Nitrianska Blatnica:
TV KREA (región TT, PN, GA, SA)
link http://www.rtvkrea.sk/?q=najomne-byty
 
TV CENTRAL (región NR, PD, TO, PN, TN)
link http://uschovna.zoznam.sk/D1342688017802-

JcdnAUvIFMFMNyTCiGIW

Pozvaní hostia pri slávnostnom odovzdávaní bytov
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„Odišla si tíško, bola to Božia vôľa, 
zanechať nás tu a odísť do pokoja. 
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš navždy  
s nami.“

Dňa 2.10.2014 nás vo veku 100 
rokov navždy opustila naša najstaršia 
občianka pani

Emília Kúdelová,
 rod. Aschengeschwandtnerová,
ktorá odišla náhle, tíško, v dobrom 

zdraví a v kruhu rodiny.
Smútiaca rodina úprimne ďakuje za 

prejavenú sústrasť a kvetinové dary 
všetkým susedom a spoluobčanom, 
ktorí ju prišli v takom hojnom počte 
odprevadiť na jej poslednej ceste.

Zároveň sme si dňa 31.10.2014 
pripomenuli jej nedožité  
101. narodeniny. 

Nemalú zásluhu na jej dlhovekosti 
má vzorná a obetavá lekárska 
starostlivosť obvodnej lekárky pani 
MUDr. Hertelovej po celé tie roky.

Človek v jeseni  života

nekrológ

Jeseň je obdobím umeleckých diel 
prírody, ktorá je ako krásna paleta. 
Takýmto krásnym umeleckým dielom 

je aj človek v jeseni života. Tvaroval 
a formoval ho majster «život» 
svojimi skúškami, radosťami ale aj 
starosťami. Každoročne v mesiaci 
október prejavujeme úctu k tým 
skôr narodeným, pretože október 
je mesiacom úcty k starším. Lenže 
prejavovať úctu a  vďaku starším 
občanom len v októbri je naozaj 
málo. Zaslúžili sa o náš dnešok. Preto: 
„Majme ich v úcte neustále « . 

Z  času na čas príde v  živote 

každého človeka deň, ktorý je niečím 
výnimočný, je dôležitý. Tento rok bol 
pre niekoľkých občanov našej obce tiež 
výnimočný. Dožili sa alebo sa dožívajú 
svojho okrúhleho životného jubilea. 
Pri tejto príležitosti prijali 25. 10.2014 
pozvanie na slávnostné posedenie do 
kultúrneho domu, ktoré im spríjemnili 
žiaci 1. ročníka ZŠ priliehavým 
kultúrnym programom. Starosta obce 
vo svojom slávnostnom príhovore 
jubilujúcim spoluobčanom vyjadril 
vďaku a  uznanie. Všetci prítomní 
jubilanti sa podpísali do pamätnej 
knihy a prevzali si darček. Spoločenské 
posedenie si vzájomne spríjemňovali 
spomienkami a piesňami.

V tomto roku sa dožilo alebo 
dožije okrúhleho životného jubileá  
27 spoluobčanov, z  toho  90 r. - dvaja, 
85 r. - piati, 80 r. - siedmi, 75 r. - štyria 
a 70 r. - deviati.

Devätnásť z nich sa zúčastnilo 
slávnostného posedenia. Najstarším 
občanom našej obce je pán Ondrej 
Socha, ktorý sa 1.januára 2014 dožil 92 
rokov.

Veľmi milým prejavom úcty k svojej 
babičke a  dedkovi bolo ich stretnutie 
so svojimi vnúčatkami v  materskej 
škole, kde im básňami,  piesňami 
a  srdiečkovými darčekmi vyjadrili 
svoju úprimnú lásku. Spoločne sa 
hrali a vzájomne  tešili z netradičného 
stretnutia. Detičky previedli svojich 
deduškov a babičky priestormi materskej 

školy. Zoznámili ich s  najobľúbenejšími 
hračkami, postieľkami či škôlkarskými 
kamarátmi. Na úžitok všetkým 
padlo malé občerstvenie, po ktorom 
nasledoval program ľudového zabávača 
a  hudobníka z  Očovej. Vo svojom 
programe predvádzal hru na rôznych 
hudobných nástrojoch, pričom mu 
asistovali aj deti. Podarilo sa mu 
rozospievať všetkých prítomných 
a  roztancovať vybrané páry z  radu 
starých rodičov. Ich tance nemali 
chybu, čo ocenili najmä ich vnúčatka.

S  pocitom spokojnosti, radosti 
a vďačnosti sa lúčili naši hostia s nami. 
Ich vnúčatká aj so slzami v  očkách, 
ktoré  sa rýchlo vysušili pri plnení 
škôlkarských povinností. Kolektív 
materskej školy ďakuje starým rodičom 
za krásne prežité sviatočné dopoludnie.

Jeseň má svoje čaro, hoci jej tieseň sa 
nám vkráda do sŕdc. 

V jeseni sú plody - krása. Nech Vám  

v jeseni života srdce plesá – jasá.
Mária Hlohovská

100. ročná p. Kúdelová

Stretnutie detí MŠ so starými rodičmi v priestoroch MŠ

Stretnutie jubilantov z príležitosti Mesiaca úcty 
k starším

4



Štyri roky v samospráve
Vážení spoluobčania,
onedlho uplynú štyri roky odvtedy, čo ste 

nám v komunálnych voľbách v novembri 2010 
dali dôveru a zverili zodpovednosť za správu 
vecí verejných v obci Nitrianska Blatnica.

Človek je veľký tým, že cíti zodpovednosť 
za životy blízkych ľudí, ktorých sa jeho činy 
dotýkajú. Spoločne vieme, že ten najpevnejší 
bod je náš domov, naša obec a  práca v  nej. 
Svoje rozhodnutia sme vždy prijímali 
uvážlivo a so zreteľom na zlepšovanie kvality 
života obyvateľov, ekonomickú prosperitu 
a životné prostredie Nitrianskej Blatnice. 
Okrem vlastných rozpočtových zdrojov sme 
hľadali aj ďalšie zdroje v štátnom rozpočte 
a  predovšetkým v štrukturálnych fondoch 
Európskej únie. Vďaka kvalitným projektom 
sme získali financie na zvyšovanie kvality 
života v obci, zachovanie kultúrnohistorického 
dedičstva a zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja obce. Nie vždy to bolo jednoduché. 
Museli sme prekonať mnohé prekážky, ale 
aj sklamania zo starostlivo vypracovaných 
a  podaných ale neschválených žiadostí na   
projekty. Mnoho vecí sa podarilo. Zároveň 
treba sebakriticky povedať, že sú aj   oblasti 
života v  obci, ktorých riešenie si   pre svoju 
náročnosť vyžaduje dlhší čas. Veríme však, 
že vidíte to podstatné – že obec Nitrianska 
Blatnica napreduje a  rozvíja sa vo všetkých 
oblastiach jej života. Je za tým kus našej 
neúnavnej práce.

Dôležitým faktorom pri zabezpečovaní 
rozvojových aktivít obce je vývoj jej finančného 
hospodárenia a tvorba rozpočtových 
a  mimorozpočtových zdrojov. Uvedené 
obdobie hodnotíme  ako úspešné, a  to aj 
napriek objektívne ťažkým okolnostiam, ktoré 
ho sprevádzali. Pokračujúca  hospodárska 
kríza sa prejavila úspornými opatreniami štátu 
a  tieto majú priamy dopad na príjmy miest 
a  obcí. Pocítili sme to v  znížení podielu na 
dani z príjmu fyzických osôb, čo je najväčšou 
príjmovou položkou rozpočtu obce.

Podľa hodnotenia nezávislého audítora   
je hospodárenie obce dlhoročne stabilné 
a  účtovné závierky za jednotlivé roky 

poskytujú pravdivý a  objektívny  pohľad na 
finančnú situáciu obce v súlade so Zákonom 
o  účtovníctve. Správy nezávislého audítora 
i účtovné závierky a výročné správy obce  sú 
zverejnené na webovom sídle obce. Treba si 
však uvedomiť, že od objemu rozpočtu 630 
tisíc eur, ktorý sme mali k dispozícii v roku 
2007 sme sa v roku 2010 dostali k sume 1 mil. 
130 tisíc eur a po poslednej zmene rozpočtu 
v  roku 2014  k sume 2 mil. 50 tisíc eur! 
Inštitút pre ekonomické a  sociálne reformy 
(INEKO) zhodnotil celkové finančné zdravie 
hospodárenia obce Nitrianska Blatnica 
za rok 2013 stupňom 4,1 (max. 6 možných 
bodov) – dobré finančné zdravie

(zverejnené na https://www.obce.ineko.sk/
profily/?ID=1625).

Pozrime sa však na sumárne údaje. Príjmy 
obce v rokoch 2011 – 2014 dosiahli výšku 6 
mil. 340 tisíc eur. V šiestom volebnom období 
boli zrealizované stavby, rekonštrukcie a 
obstaraný dlhodobý hmotný majetok obce 
v celkovej hodnote cca 4 mil. 400 tisíc eur, 
z toho cca 2 mil. 800 tisíc eur z nenávratných 
finančných príspevkov a dotácií z fondov EÚ 
a  štátneho rozpočtu. Prehľad uverejňujeme 
v samostatnej tabuľke a stojí za povšimnutie.

Toto netreba vôbec komentovať... Iba 
poďakovať všetkým tým, ktorí sa na tomto 
procese podieľali. Od  zamestnancov obce, 
projektantov, dodávateľov, cez spolupracujúce 
inštitúcie až po menovaných i nemenovaných 
partnerov. A to je iba jedna oblasť nášho 
pôsobenia. Všetko, čo máme, obstaráme 
a postavíme, potrebuje   administrovanie, 
evidenciu, doklady, predpisy, prevádzku, 
údržbu, monitoring, plánovanie vstupov, 
výstupov, médií, ľudských zdrojov....

V  rozpočtovom procese sa naviac 
stretajú všetky ostatné povinnosti obce 
dané množstvom zákonov od kultúry, 
vzdelania, sociálnej politiky, ochrany 
životného prostredia, protipožiarnej a 
civilnej ochrany a ďalších originálnych a 
prenesených kompetencií, až po šport, 
podporu spolkov a organizácií. Za každým 
výstupom sa skrýva množstvo povinností, 

práce a zodpovednosti, rokovaní komisií,   
obecnej rady a zastupiteľstva, výrobných 
porád, pravidelných aj nepravidelných súťaží, 
návštev, osláv, tradičných i mimoriadnych 
kultúrnospoločenských podujatí. Všetky 
poznáte, stretli ste sa s nimi, lebo tvoria život 
našej obce.

Naša úcta a poďakovanie za hodnotené 
obdobie a vykonanú prácu patrí i funkcionárom 
a členom dobrovoľného hasičského zboru, 
miestnemu spolku Slovenského červeného 
kríža, Obecnému futbalovému klubu, 
občianskemu združeniu Rotunda Jurko, 
Poľovníckemu združeniu MIER, základnej 
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska,   
Slovenskému skautingu i nadšencom šachu, 
pohybového cvičenia, turistiky a mnohým 
ďalším. Osobitné miesto má naša základná 
škola s materskou školou a pobočka Cirkevnej 
základnej umeleckej školy sv. Lukáša 
v Topoľčanoch. Oceňujeme ich príspevok do 
bohatého koša verejného života obce. K nemu 
nepochybne patria rôzne cirkevné obrady 
a sviatky,   predovšetkým  tradičná päťstoročná   
púť k  Rotunde sv. Juraja. Vzťahy s farským 
úradom majú vysoký štandard i zásluhou 
osobnosti správcu farnosti vdp. Petra Štálnika.

Naše poďakovanie patrí i čestným občanom 
Nitrianskej Blatnice prof. Alexandrovi 
Ruttkayovi, Kataríne Hudecovej, Antonovi 
Krumpárovi a  vedúcemu reštaurátorovi 
Rotundy sv. Juraja Akad. maliarovi 
Jozefovi Doricovi za ich neutíchajúce úsilie  
o zviditeľňovanie obce a  Rotundy sv. Juraja 
na základe nových zistení reštaurátorských  
objavov a písomných prameňov.  
V neposlednom rade ďakujeme za spoluprácu 
a  zabezpečenie priebežného aktuálneho 
informovania vás všetkých o  živote a dianí 
v  obci administrátorom internetovej stránky 
obce a členom redakčnej rady Blatnických 
novín.  

Vzdelanie, šport a kultúra sa nezaobídu 
bez podporovateľov a sponzorov. Chceme 
sa poďakovať tým najvýznamnejším z  nich, 
spoločnostiam KROŠLÁK, s.r.o., KV-PLAST, 
s.r.o., PD Nitrianska Blatnica, Firma Schlick, 
Kamenárstvo J. Ceperko, J. Hudeček, P. Stanček, 
VÚB, a.s., ZSE Energia, a.s., a mnohým ďalším. 
Veríme, že obec Nitrianska Blatnica nestratí 
ich priazeň ani v budúcnosti.

Vážení občania! Vždy a vo všetkom 
sa dá urobiť viac, lepšie, rýchlejšie. Záleží 
na uhle pohľadu. Je na každom, aký si 
zvolí.  Urobili sme, čo bolo v našich silách, 
schopnostiach a možnostiach – tie sú  
v mnohom rozhodujúce. Vždy sme sa snažili 
konať v prospech obce a jej obyvateľov. 
Na záver hodnotenia šiesteho volebného 
obdobia je možné povedať: v  individuálnych 
potrebách a záujmoch sa možno nedalo 
vyhovieť všetkým. Všetkým ale slúži to, čo sa  
v obci doteraz dosiahlo.  

Mgr. Michal Toman, starosta obce
Michal Socha, zástupca starostu,

poslanci Obecného zastupiteľstva 
v Nitrianskej Blatnici

Rok € Poskytovateľ

20
11

Na Rotundu sv. Juraja 27 500 MK SR
Na rekonštrukciu parku 521 229 MVaRR SR
Na rekonštrukciu verejného osvetlenia 236 607 MH SR
Na revitalizáciu centrálnej zóny obce 249 284 MVaRR SR
Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 54 242 MVaRR SR
Na opravu stredovekej bašty 12 916 MK SR
Na refundáciu mzdových nákladov 36 137 ÚPSVaR TO
S p o l u : 1 137 915

20
12

Na Rotundu sv. Juraja 30 000 MK SR
Na revitalizáciu centrálnej zóny obce 160 153 MVaRR SR
Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 116 789 MVaRR SR
Na výmenu okien MŠ 10 000 Úrad vlády SR
Na refundáciu mzdových nákladov 32 799 ÚPSVaR TO
S p o l u : 349 741

20
13

Na Rotundu sv. Juraja 38 000 MK SR
Na revitalizáciu centrálnej zóny obce 24 023 MVaRR SR
Na Rotundu sv. Juraja 5 000 VUB banka
Na výmenu okien a dverí telocvične 36 000 MŠ SR
Na vybudovanie zberného dvora 
a kompostárne s technologickým vybavením 597 528 MŽP SR
Na rekonštrukciu kultúrneho domu 165 476 MH SR
Na refundáciu mzdových nákladov 22 096 ÚPSVaR TO
S p o l u : 888 123

20
14 Na Rotundu sv. Juraja 20 423 MK SR

 4 x Nájomné bytové domy  460 000 MDVRR SR
Na refundáciu mzdových nákladov 11 799 ÚPSVaR TO
S p o l u : 492 222

R E K A P I T U L Á C I A : 2 868 001
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Minulý  školský rok bol pre školu 
i  žiakov pomerne úspešný.  Historicky  
najnižší počet žiakov – len 126 nebol 
dôvodom na horšie výsledky, skôr 
naopak. ZŠ s MŠ pracovala pod ženským 
vedením: Mgr. Daniela Páleníková 
– riaditeľka ZŠ s  MŠ, Mgr. Dagmar 
Ševčíková – zástupkyňa pre ZŠ, Mária 
Hlohovská – zástupkyňa pre MŠ, Alena 

Stančeková – vedúca ŠJ, Valéria Fuksíková 
– ekonómka. Žiaci ZŠ pod vedením 14 
učiteľov a vychovávateľov mali možnosť 
pripravovať sa na predmetové olympiády 
a  súťaže (podrobnejšie na webovej 
stránke školy), z ktorých najúspešnejšie 
pre školu boli geografická olympiáda, 
dejepisná olympiáda, volejbal a basketbal 
žiakov, výtvarné súťaže a tradične Slávik 
Slovenska. Žiaci mali možnosť navštevovať 
krúžky podľa svojho záujmu: florbalový, 
futbalový, športové hry, výtvarný, 
literárno-dramatický, Mladý záchranár 
a  Mladé hasičky a  výtvarný odbor 
Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša. Každoročne 
organizujeme plavecký a  lyžiarsky kurz.                                                                                                             
Najlepším žiakom školy sa stal žiak 6. 
ročníka Andrej Urban - bol ocenený 

starostom obce. Jeho úspechy: 1. miesto 
v okresnom kole geografickej olympiády, 
4. miesto v  krajskom kole geografickej 
olympiády, 2. miesto v  okresnom 
kole dejepisnej olympiády, 3. miesto v 
celoslovenskom kole výtvarnej súťaže 
«Gymnastika farbami detí», výborný 
prospech, slušné správanie ,vynikajúce 
výsledky v športových súťažiach, účasť 

na kultúrnych vystúpeniach školy, účasť 
na recitačných súťažiach v okresných 
kolách ( Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko).

Materiálno technické vybavenie 
školy je na slušnej úrovni – škola má 
počítačovú učebňu, multimediálnu 
učebňu, 4 interaktívne tabule, v  
6 triedach je dataprojektor, v  každej 
triede počítač, školskú knižnicu, pokrytie 
internetom je po celej budove ZŠ a ŠKD. 
Učitelia majú k dispozícii CD prehrávače, 
DVD prehrávač, domáce kino, televízne 
prijímače, digitálne fotoaparáty, klavír, 
gitary, flauty, keyboard, multifunkčné 
zariadenia, tablety. V  budove ŠKD 
pracujú 3 oddelenia, deti majú možnosť 
byť v klube denne od 11:30h do 17:00h, 

využívajú stolnotenisovú herňu, počítače 
vo vlastnej budove a telocvičňu. V marci 
sme v  spolupráci so zriaďovateľom 
vymenili plastové okná na budove 
telocvične. Budova ŠKD a  jedáleň by 
potrebovali  tiež postupnú rekonštrukciu. 
Materská škola mala v minulom šk. roku 
44 detí, ktoré boli v 2 oddeleniach. Deti 
mali možnosť navštevovať 2 krúžky – 
krúžok anglického jazyka a  hudobno-

pohybový krúžok. Učiteľky pri svojej  
činnosti využívajú interaktívnu tabuľu, 
dataprojektor, harmoniku, gitaru, CD 
prehrávače, keyboard. Deti sa zúčastňujú 
rôznych aktivít poriadaných našou MŠ 
alebo inými organizáciami. Veľmi dobrú 
spoluprácu máme aj so sponzormi (viď 
web stránku).

Deti a žiaci ZŠ a  MŠ sa prezentujú 
kultúrnymi vystúpeniami pri príležitosti 
Mesiaca úcty k  starším, Mikuláša, 
Vianoc, Dňa matiek, výročných schôdzí 
spoločenských organizácií, karnevalu. 
Naším hlavným cieľom je však 
pripravovať našich žiakov do života tak, 
aby boli vzdelanými a úspešnými ľuďmi.

DP

Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 
26. september. Jeho korene siahajú 
do roku 2001, ktorý bol Európskym 
rokom jazykov. Organizátormi boli 
Rada Európy a Európska únia a zapojilo 
sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami 
poukázal na jazykovú rozmanitosť 
v Európe a vyjadril podporu jazykovému 
vzdelávaniu. Cieľom EDJ je upozorniť 

verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov 
a zvyšovanie mnohojazyčnosti, podpora 
jazykovej a  kultúrnej rozmanitosti 
Európy a  podpora celoživotného 
jazykového vzdelávania v  školách 
i mimo škôl. 

Deň jazykov má aj na Slovensku 
dlhú tradíciu, v Bratislave i v krajských 
mestách sa môžeme stretnúť s mnohými 

podujatiami, aktivitami, súťažami. 
V  našej škole sa vyučuje angličtina 
a nemčina, no v tento deň sme tradičnú 
výuku cudzích jazykov obohatili. 

Triedy tvorili spoločný projekt, 
v  ktorom prezentovali jeden európsky 
jazyk a  krajinu. Úlohou žiakov bolo 
vytvoriť plagát a vystihnúť, čo je pre 
krajinu typické - zaujímavosti, slávne 

Aký bol školský rok 2013/14

Slávnostné otvorenie školského roka

  Európsky deň jazykov v našej škole 
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O Rotunde sv. Juraja trochu inak
Už šiesty rok sa obyvatelia Nitrianskej 

Blatnice, školská mládež a turisti 
prichádzajú pozrieť priamo na  Rotundu 
sv. Juraja ako pokračujú zmeny na 
„Jurkovi“ a  čo nové zas reštaurátori 
na tejto pamiatke zistili. O  objavoch, 
nových zisteniach podávajú reštaurátori 
informácie aj laickej a odbornej verejnosti 
na Slovensku prostredníctvom médií 
– rozhlasu, televízie, tlače a  prednášok 
na odborných kolokviách. Zistenia, 
ktoré prinieslo reštaurovanie, že múry 
rotundy sú pôvodné a zachovali sa 
v  pomerne veľkom rozsahu, miestami 
siahajú až do výšky viac ako 6 m; objav 
predrománskeho okna, nález celého 
zachovaného maľovaného konsekračného 
kríža a  ďalšie významné objavy zaradili 
Rotundu sv. Juraja medzi najstaršie stojace 
pôvodné sakrálne objekty na Slovensku. 
V  kontexte typologicky zachovaných 
totožných sakrálnych objektov – rotúnd, 
môžeme s istotou zaradiť objekt kostola 
ako najstaršiu stojacu rotundu nielen na 
Slovensku ale aj v širšom stredoeurópskom 
– podunajskom priestore. Na základe 
týchto nálezov, ktoré významne doplnili 
a pozmenili výsledky   pamiatkového a 
archeologického výskumu rotundy a  jej 
okolia v rokoch 1973 – 1980 radíme dnes 
vznik rotundy do 2. polovice 9. storočia, 
teda niekedy po roku 850.

Návštevníci Jurka a  jeho okolia už aj 
v  minulom ale hlavne v  tomto roku v 
priebehu leta a jesene zaznamenali výraznú 
zmenu vo vzhľade exteriéru v  baroku 
(1777) pristavenej veže. Reštaurátori 
prinavrátili fasáde jej pôvodný výraz 
s  množstvom dekoratívnych štukových 
detailov výzdoby architektúry a pôvodnej 
sivo-bielej farebnosti. Tieto architektonické 
časti v priebehu času, z dôvodu poškodení 
a zjednodušených opráv, postupne zanikli. 
Našťastie, pri oprave fasády v  druhej 
polovici 20. storočia  murári neboli úplne 
dôkladní pri otĺkaní pôvodných, zrejme už 
veľmi poškodených omietok a niektoré jej 
časti neodstránili. Tak sa dalo, na základe 
objavených poškodených fragmentov 
originálov na južnej stene veže, poskladať 
pôvodné tvaroslovie a farebnosť výzdoby, 
ktoré výrazným spôsobom podtrhli 
architektonické kvality barokovej 
prístavby veže.

Jedna zo súčastí objektu rotundy 
však stále ostáva bokom bez zvýšenej 
pozornosti, dokonca aj medzi odbornou 
verejnosťou. Ide o prístavbu „Pustovne“. 

Tento nenápadný, architektúrou 
nezaujímavý objekt má však svoje 
významné miesto a  poslanie v  existencii 
rotundy. Už z  jeho názvu je jasné, čomu 
slúžil. Žili v  ňom pustovníci, ktorí sa 
rozhodli pre život v askéze vo zvýraznenej 
blízkosti k  Bohu, bez rušivých vplyvov 
každodennej existencie v  spoločenstve 
ľudí. Zároveň dozerali na v  horách 
vzdialený osamotený objekt rotundy. Ako 
vieme z písomných záznamov niektorí sa 
starali aj o jeho údržbu a prispievali k jeho 

zveľaďovaniu. Existencia prítomnosti 
pustovníkov pri rotunde zrejme ale 
nebola nepretržitá. Určite boli aj dlhšie 
obdobia, keď pustovňa bola prázdna 
- bez pustovníka a  vplyv zubu času sa 
prejavoval na fyzickom stave rotundy.    Z 
kanonickej vizitácie z roku 1780 poznáme 
meno predposledného pustovníka Jána 
Viktorína Zimányho. Meno posledného 
nepoznáme. V  roku 1814 bol vtedajším 
panstvom z pustovne vyhnaný.

Vznik pustovne predpokladáme po 
oprave rotundy v  rokoch 1530 -1540 
asi koncom 16., prípadne začiatkom 17. 
storočia. Podľa písomných dokladov 
vieme, že pri farnosti v Nitrianskej Blatnici 
existovalo terciárske Bratstvo sv. Františka, 
po slovensky nazývané ako Braterstvo  
(Svätého) Otcze Franciska napojené 
na františkánsky konvent v  Hlohovci. 
Povolil ho pápež Sixtus V. bulou vydanou 
v Ríme 7.5.1586. Vieme, že spoločenstvo 
putovalo k  rotunde. Tu zrejme vznikol 
základ potreby prítomnosti pustovníka 
pri rotunde.

Už cez vyššie spomenuté je zbytočné 
zdôrazňovať historický význam pustovne. 
Súčasná prístavba vznikla v  roku 1777. 
Staršia pustovňa, ktorá bola pôvodne 
dvojpriestorová, bola zrejme už veľmi 
poškodená, čo si vyžiadalo jej celkovú 
prestavbu. V  historickom kontexte treba 
zdôrazniť, že tento druh pustovne je asi 
jediný, ktorý sa nám na Slovensku v tejto 
forme zachoval.

Komplexné reštaurovanie rotundy 
sa týka teda aj pustovne. V  procese 
reštaurovania jej interiéru boli objavené 
zamurované okenné otvory, ďalšie detaily 
a  postupne sa odkrýva vzhľad, ako to 
v nej, v časoch jej užívania pustovníkmi, 
vyzeralo. Cieľom reštaurovania je, 
prinavrátiť interiér čo najbližšie 
k  jeho pôvodnej podobe. Priblížiť tak 
súčasníkom dnes už vzdialenú predstavu 
života pustovníka. V tomto roku bola na 
pustovni kompletne vymenená poškodená 
strešná konštrukcia za novú.

Na záver: okrem tohoročného 
nepriaznivého počasia sme zaznamenali 
už niekoľkotýždňovú, až dodnes 
pretrvávajúcu inváziu lienok. Desaťtisíce 
lienok sadajú na rotundu a  svojimi 
zostatkami nám výrazne znehodnocujú 
už vykonanú prácu. Je to vážny problém, 
ktorý sa doteraz v  takejto miere 
nevyskytoval a ktorý bude potrebné riešiť.

Ak. maliar Jozef  Dorica

osobnosti vedy, kultúry, športu 
alebo šoubiznisu. Hlavnou súčasťou 
prezentácií boli však vety v  cudzom 
jazyku:

Ahoj !
Dobrý deň !
Dovidenia !
Ako sa máš ?
Ako sa voláš ?
Ďakujem.
Ľúbim ťa.
Žiaci 5. ročníka nám predstavili 

taliansky jazyk a  Taliansko, nezabudli 
na pizzu a špagety, šiestaci ruský a český 
jazyk, históriu a  osobnosti oboch 
národov i typické jedlá.  Siedmaci zaujali 
rozsiahlou prezentáciou švédskeho 
jazyka a  Švédska v  národných 
farbách tejto severskej krajiny, žiaci 
8. ročníka si vyžrebovali Španielsko 
a  španielčinu. Deviataci sa potrápili 
s francúzštinou a bohatými turistickými 
zaujímavosťami Francúzska.

Všetci naši žiaci, ktorí na projektoch 
pracovali, samozrejme s  podporou 
svojich učiteľov, dokázali svoje 
tvorivé schopnosti a  obohatili naše 

jazykové vedomosti o niekoľko nových 
užitočných slov a viet v najrozšírenejších 
európskych jazykoch.

DŠ

Európsky deň jazykov v našej škole
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Na pôsobenie pána farára Jána Laktiša 
v Nitrianskej Blatnici takto spomína Ján 
Kolník v tom období žiak a miništrant, 

dnes 80 ročný učiteľ na dôchodku: „Už 
je málo pamätníkov tej doby a taktiež 
dokumentov, ktorými by sme mohli lepšie 
priblížiť dnešnej generácii život tohto 
vzácneho človeka – kňaza a športovca, pre 
mňa a mojich rovesníkov nezabudnuteľného 
Janka Laktiša.

Chýlilo sa ku koncu druhej svetovej vojny, 
keď v roku 1944 do našej obce, vtedy Šarfie, 
prichádza mladý kňaz Ján Laktiš. Domov 
našiel vo veľkej budove našej fary. Stal sa 
správcom farnosti, do ktorej patrili tri obce 
– Krtovce, Lipovník a Vozokany. Spolu s ním 
prišla aj jeho sestra Borka a mladý muž, jeho 
brat Ernest. Svoje kňazské poslanie u nás 
vykonával do roku 1949, teda päť rokov.

Jeho príchodom sa zmenil život najmä 
mladých ľudí, pretože pán farár bol 
veľkým stúpencom a propagátorom športu  
a turistiky. A tak sa v dedine začína éra 
lyžovania, volejbalu. stolného tenisu  
a turistiky. V tejto dobe sa na jeho popud 
v obci založila športová organizácia (SKJ), 
ktorá sa stala organizátorom voľného času 
detí a mládeže so zameraním na šport. Pre 
pána farára to nebolo jednoduché obdobie, 
lebo starší ľudia mu zazlievali, že veľa času 
venuje organizovaniu športových aktivít 
mladých ľudí. No mladí boli nadšení  
a cez šport sa dostávali bližšie ku kostolu  
a k Bohu, bez toho aby si to uvedomovali.  
V tomto období nacvičil pán farár divadelnú 
hru „Sväté prijímanie v žalári“.

Spomínam si, vtedy som bol miništrant, 

keď po nedeľnej sv. omši pán farár vyhlásil : 
„Ženičky, litánie si dnes musíte odbaviť bezo 
mňa, lebo ja musím odcestovať.“ To v zákristii 
sme už mali pripravené lyže, chlebníky  
a chýbali už len vysmažené kuriatka, ktoré 
pán farár dal pripraviť svojej kuchárke. Po sv. 
omši sme  už vyrážali do Považského Inovca 
na lyžiarky výcvik. Neskôr zorganizoval pán 
farár lyžiarske preteky (zjazd, skok) nad 
našou obcou za veľkej účasti pretekárov, ale 
aj divákov. Prišli aj tí, ktorí boli spočiatku 
k nemu nedôverčiví. V zimnom období to 
okrem lyžovačky boli stretnutia na fare, 
kde na dlhej chodbe sme hrávali stolný 
tenis. Trpezlivo sme čakali na poradie, 
pretože stôl bol len jeden a záujemcov veľa.  
V letnom období okrem futbalu a volejbalu 
to boli ľahkoatletické preteky na miestnom 
ihrisku, kde som prvýkrát v živote videl 
tretry, ktoré pán farár požičal najlepšiemu 
šprintérovi Alojzovi Selešovi.

Príjemné bolo moje stretnutie  
s pánom farárom Laktišom v roku 1951 na 
Majstrovstvách Slovenska v behu na lyžiach 
na Skalke pri Kremnici, kde sme traja 
„odchovanci pána farára“ , A. Búll, J. Kolník 
a V. Bačkády,  reprezentovali Nitriansku 
Blatnicu. Pán farár sa aj po odchode z našej 
obce venovali aktívne športu a turistike. Opäť 
sme sa stretávali na Majstrovstvách Slovenska 
v orientačnom behu. Pozoruhodné boli aj 
jeho výsledky v maratónskom behu. Na 
Novomestskom maratóne bežal v teplákovej 
súprave. Denník Čs. šport priniesol článok: 
„Farár v teplákoch“ s poznámkou, že po 20 
km pán farár tepláky vyzliekol.

Trvalou pamiatkou na pána farára zostal 

v našich horách 10 m vysoký železný kríž 
na vrchu Marhát (748 m. n. m.), na ktorý 
železné travézy boli dovezené z Vítkovických 
železiarní Ostrava vlakom do Piešťan, odkiaľ 
ich ochotní gazdovia na koňoch doviezli 
do obce. Komplikovanejší, vzhľadom 
na strmý terén, bol vývoz kríža na vrch 
Marhát. Avšak za pomoci troch párov koní 

a ochotných  veriacich sa jeho osadenie do 
skalného podložia nakoniec podarilo. Kríž 
dodnes „kraľuje“ a drží ochrannú ruku 
nielen nad turistami (tak ako to hlása nápis 
na kríži „Bože ochraňuj turistov“, ale nad 
celým okolím Ponitria a Požitavia. Podľa 
rozprávania pamätníkov kríž bol osadený aj 
z vďaky za uchránenie obce pred vojnovými 
škodami.

No teraz už iba spomíname a spomínať 
treba. Nás starších je stále menej a preto 
treba mladej generácii priblížiť záslužnú 
prácu pána farára Laktiša, ktorý dbal  
o rozvoj duševnej a telesnej rovnováhy  
v ľudskom živote.“

Spomienky na Vdp. Jána Laktiša
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