
Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v  sobotu 29. 
októbra 2022. Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný.

Po príchode do volebnej miestnosti 
preukazuje svoju totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte pre 
cudzinca.  Ak volič nepreukáže svoju to-
tožnosť do skončenia hlasovania, hlaso-
vanie sa mu v zmysle zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva neumožní. 
To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti.

Užitočné informácie o spôso-
be hlasovania

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a  pre komunálne voľby bielu obálku 
s  hlasovacími lístkami. Ich prevzatie po-
tvrdí volič v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkova-
ním.

Po prevzatí hlasovacích lístkov a  obá-
lok vstupuje volič do osobitného priesto-
ru, v  ktorom upravuje hlasovacie lístky. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, 
okrsková volebná komisia hlasovanie ne-
umožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby do za-
stupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a  voľby poslancov obecného zastu-
piteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvola-
ný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak 
došlo k  zrušeniu politickej strany, alebo 
k  zrušeniu politickej strany tvoriacej ko-
alíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostá-
vajú údaje o  kandidátovi na hlasovacom 
lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na 
neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bie-
lej schránky na hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková vo-
lebná komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Volič je povinný od-
ložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky 
na odloženie nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích lístkov.  Inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasova-
nie mimo volebnej miestnosti, volič ne-
použité hlasovacie lístky alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky znehodnotí 
pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Členovia Miestnej volebnej komisie 
v  zložení Michaela Vičanová. (predseda, 
HLAS-SD), Renáta Švajcová (podpred-
seda, KSS), Zuzana Gerhátová (Národná 
koalícia-nezávislí kandidáti), Iveta Mize-
ráková (KDH), Michal Socha (SMER–SD) 
a  zapisovateľka Helena Horváthová na 
svojom prvom zasadnutí dňa 05. 09. 2022 
zložili sľub v  zmysle § 11, ods. 5 zák. č. 
346/1990 Zb., vylosovali predsedu a pod-
predsedu komisie, preskúmali a  zaregis-
trovali všetkých kandidátov na predlože-
ných kandidátnych listinách.

(BN)
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Blížia sa spoločné komunálne a  re-
gionálne voľby. Samotný štýl vedenia 
predvolebných kampaní mnohé na-
značí o  pripravenosti kandidátov viesť 
obce, mestá, vyššie územné celky a rie-
šiť problémy.

Kvalita predvolebných kampaní uka-
zuje mieru schopnosti viesť kultivovaný 
dialóg, spájať ľudí pre dobré myšlien-
ky, ale aj to, do akej miery sú kandidáti 
zorientovaní v  pomerne širokej proble-
matike miestnej územnej samosprávy, 
v  jej kompetenčnej výbave a skutočných 
možnostiach samospráv zabezpečovať 
všestranný rozvoj územia s prihliadnutím 
na oprávnené potreby svojich obyvateľov 
a  povinnosti vyplývajúce tak z  originál-
nych kompetencií, ako aj z  preneseného 
výkonu štátnej správy.

Vstupujeme do náročného obdobia 
v  ktorom pracovitosť, vytrvalosť, ale aj 
pokora a skromnosť budú spolu s odbor-
nosťou a  skúsenosťami tým najcennej-
ším, čo v turbulentnom období potrebujú 
obyvatelia aj samosprávy. Ideme do ne-
príjemného obdobia v  ktorom nepotre-
bujeme polarizáciu ani škriepky.

Preto si už teraz, v čase volebných kam-
paní pred spoločnými voľbami treba veľ-
mi dobre zvážiť spôsob vedenia kampaní, 
štýl komunikácie a silu argumentov, lebo 
to všetko ovplyvní výsledky volieb, ná-
slednú harmóniu medziľudských vzťahov 
i kvalitu rozhodnutí miest a obcí v novom 
volebnom období.

Sústreďme sa na to, aby samospráva 
naďalej zvyšovala svoju dôveryhodnosť. 
V tomto predvolebnom období to nezále-
ží len od jej volených predstaviteľov, ale aj 
od prístupu jednotlivých kandidátov.

Branislav Tréger, predseda ZMOS
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Voľby do orgánov samosprávy obcí

KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE 
NITRIANSKA BLATNICA

29. októbra 2022
1. Jozef Hudeček, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

2. Igor Slávik, Ing., 46 r., živnostník, nezávislý kandidát

3. Michal Toman, Mgr., 66 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia

Voľby do orgánov 
samosprávy obcí

KANDIDÁTI NA POSLANCOV 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V NITRIANSKEJ BLATNICI
29. októbra 2022

Poradové číslo, meno, priezvisko, ti-
tul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Eva Bielená, 61 r., inštruktorka autoškoly, 
SMER - sociálna demokracia

2. Ivan Bohuš, 41 r., majster výroby, SMER - soci-
álna demokracia

3. Mária Hlohovská, 62 r., učiteľka, SMER - soci-
álna demokracia

4. Zuzana Jančovičová, Ing., 30 r., úradníčka, 
Kresťanskodemokratické hnutie

5. Renáta Kirková, 56 r., ošetrovateľka, NÁROD-
NÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6. Dušan Klas, 58 r., školník, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení

7. Eduard Kollár, RNDr., 62 r., učiteľ, Kresťansko-
demokratické hnutie

8. Anton Kopáčik, Ing., 70 r., dôchodca, HLAS - 
sociálna demokracia

9. Jozef Králik, 53 r., obchodný zástupca, Kresťan-
skodemokratické hnutie

10. Monika Líšková, 51 r., administratívna pracov-
níčka, SMER - sociálna demokracia

11. Veronika Michalovičová, PaedDr., 47 r., učiteľ-
ka, Kresťanskodemokratické hnutie

12. Dagmar Pátrovičová, Ing., 56 r., opatrovateľka, 
Kresťanskodemokratické hnutie

13. Marek Pliško, Mgr., 38 r., učiteľ, nezávislý kan-
didát

14. Milan Socha, 49 r., výsluhový dôchodca, SMER 
- sociálna demokracia

15. Dušan Stanček, 38 r., živnostník, SMER - soci-
álna demokracia

16. Alena Stančeková, 60 r., vedúca školskej jedál-
ne, SMER - sociálna demokracia

17. Jozef Sulka, 65 r., dôchodca, SMER - sociálna 
demokracia

18. Lucia Vichnárová, Ing., Mgr., 46 r., učiteľka, 
Kresťanskodemokratické hnutie
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Dňa 25. mája 2022 sa uskutočnili okresné športové hry senio-
rov na ihrisku v Nitrianskej Blatnici pod záštitou MO JDS Topoľ-
čany, Obecného úradu Nitrianska Blatnica a MO JDS Nitrianska 
Blatnica. Ráno prichádzali športovci – seniori z jednotlivých or-
ganizácií celého okresu v náruči nesúc občerstvenie – napečené 
zákusky a koláče, čo je zmyslom pri takýchto stretnutiach. Po za-
registrovaní sa začali jednotlivé súťaže. Súťažili muži i ženy. Muži 
mali tieto disciplíny - streľba zo vzduchovky, beh na 100 m, hod 
granátom na cieľ, petang. Ženy – streľba zo vzduchovky, beh na 
50 m, hod granátom na cieľ, hod valcom, petang. Počas súťaží sa 
podávalo občerstvenie – koláče, zákusky, káva, minerálka.

Po ukončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie jednotlivcov pod 
vedením okresnej predsedníčky p. Alžbety Fábriciovej a starostu 
obce p. Michala Tomana. Z našich členov súťažili: Elemír Bisták, 
Veronika Bistáková, Zlatica Ceperková, Marián Hollan, Mária 

Hollanová, Ľubica Hertelová, Oľga Oravcová, Gabriela Summe-
rová, Dušan Toman, Oľga Tomanová a  Alexandra Miklovičová. 
Mária Hollanová obsadila 3. miesto v  hode granátom na cieľ. 
Pochvalu a uznanie predniesla okresná predsedníčka p. Alžbeta 
Fabriciová všetkým zúčastneným ale aj starostovi obce za pekné 
prostredie v našom parku. Podával sa guláš, ktorý bol výborný, 
uvaril ho náš Tonko Fuksík (je to skutočne dobrý odborník na 
guláš), ďalej sladkosti a dobré vínko, ktoré nám darovala Ing. Mo-
nika Kuseková z  miestneho poľnohospodárskeho družstva. Se-
niori sa rozchádzali do svojich miest a obcí plní zážitkov, dojmov 
a stretnutí.

Srdečne ďakujem svojim členkám, ktoré súťažili a  výborne 
zvládli aj obsluhu, mám Vás rada.

Vaša predsedníčka Elena Sláviková

OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV TOPOĽČIANSKEHO OKRESU V NITRIANSKEJ BLATNICIOKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV TOPOĽČIANSKEHO OKRESU V NITRIANSKEJ BLATNICI

Dňa 03. marca 2022 sa konalo 17. plá-
nované zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva. OZ

schválilo I. úpravu rozpočtu na rok 2022, 
inventarizáciu majetku obce Nitrianska 
Blatnica

k  31.  12.  2021 a  Rámcový plán práce 
OZ na rok 2022. OZ taktiež schválilo Ná-
vrh Plánu organizačno-materiálneho za-
bezpečenia Dní obce Nitrianska Blatnica 
- „Svätojurajské hody 2022“ a  zobralo na 
vedomie rekonštrukciu cesty III. triedy č. 
1717 v intraviláne obce Nitrianska Blatni-
ca a zámer integrovanej územnej investície 
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Meto-
da v Nitrianskom kraji.

Dňa 07. apríla 2022 sa konalo 18. ne-
plánované zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva. OZ zobralo na vedomie Rozhodnutie 
o  schválení žiadosti o  poskytnutie NFP 

a schválilo návrh žiadosti o poskytnutie in-
vestičného úveru SAMOSPRÁVA od VÚB, 
a.s. na spolufinancovanie investičnej akcie 
obce - Zvyšovanie energetickej účinnosti 
budovy obecného úradu v obci Nitrianska 
Blatnica.

Dňa 16. júna 2022 sa konalo 19. pláno-
vané zasadnutie obecného zastupiteľstva 
(OZ). Poslanci prerokovali a  schválili 2. 
úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatni-
ca na rok 2022 a návrh Záverečného účtu 
a  rozboru hospodárenia obce Nitrianska 
Blatnica za rok 2021. OZ vzalo na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce o kontro-
le hospodárenia obce za rok 2021 i Doho-
du o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP 
č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BQR3 zo dňa

12.  04.  2022 a  schválilo Konsolidovanú 
výročnú správu obce Nitrianska Blatnica 
za rok 2021.

Dňa 14. septembra 2022 sa konalo 20. 
plánované zasadnutie OZ. Poslanci prero-
kovali

a schválili návrh na III. Úpravu rozpoč-
tu obce na rok 2022, Rozbor hospodárenia 
obce za I. polrok 2022. návrh na určenie 
rozsahu výkonu funkcie starostu obce 
Nitrianska Blatnica na celé nasledujúce 
funkčné obdobie, návrh na určenie počtu 
poslancov v  nasledujúcom volebnom ob-
dobí a  o  utvorení volebného obvodu pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. 
októbra 2022.

Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľ-
stva sú zverejnené na internetovej stránke 
obce alebo možno do nich nahliadnuť v kan-
celárii obecného úradu v pracovných dňoch 
počas úradných hodín.

(OcÚ)
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Obec získala rekordnú dotáciu milión a pol eur na 
vybudovanie denného stacionára

Denný stacionár bude vybudovaný v časti obce „Na 
Rybníku“, prestavbou a  nadstavbou objektu bývalej 
základnej školy. Slúžiť bude seniorom a zdravotne po-
stihnutým osobám.

Obec Nitrianska Blatnica bola tento raz konečne 
úspešná so svojou žiadosťou o  nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu a  modernizáciu budovy 
bývalej základnej školy, ktorá je vo vlastníctve obce 
a aktuálne nie je nijako využívaná.

„Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný 
regionálny operačný program nám bol dňa 03. 10. 2022 
schválený nenávratný finančný príspevok v  maximál-
nej výške 1 498 864,07 eur, pričom celkové oprávnené 
výdavky projektu boli schválené vo výške 1 577 751,65 
eur,“ informoval Michal Toman, starosta obce Nit-
rianska Blatnica. Takmer 80  tisícový rozdiel doplatí 
obec v rámci povinného spolufinancovania.

Projekt zabezpečí stavebné práce týkajúce sa pre-
stavby a nadstavby budovy so znížením jej energetickej 
náročnosti. Zároveň budú vybudované spevnené plo-
chy, vnútroareálové rozvody, komunikácie a oplotenie, 
sadové úpravy a obstarané bude i technické vybavenie 
denného stacionára.

Zariadenie bude po realizácii projektu ambulantne 
zabezpečovať služby pre 20 klientov - seniorov a zdra-
votne postihnuté osoby (pomoc pri odkázanosti na po-
moc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, stravovanie), vďaka čomu dôjde k zvyšo-
vaniu kvality ich života, ale i k vytvoreniu minimálne 
4 pracovných pozícií. „Denný stacionár vytvára pod-
mienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzic-
kú osobu do tvorivých činností, pomáha rozvíjať moto-
rické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné 
kompetencie. Zabezpečuje záujmovú činnosť formou 
čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania 
spoločenských hier a iných aktivít,“ vysvetľuje starosta.

Vďaka týmto činnostiam sa bude predchádzať riziku 
vzniku určitej sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich 
veku a odkázanosti na iných.

Špecifickým cieľom obce Nitrianska Blatnica je pro-
stredníctvom investícií do sociálnej infraštruktúry zvý-
šiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom 
verejných služieb a zlepšením ich dostupnosti.

Obec projektom docieli návrat (zotrvanie) osôb od-
kázaných na pomoc inej fyzickej osoby a  osôb, kto-
ré dovŕšili dôchodkový vek späť do komunity, ktorá 
umožní plnohodnotný život každého z nich. Žiadateľ 
rekonštrukciou existujúceho objektu vytvorí vhod-
né priestorové podmienky pre poskytovanie sociál-
nych služieb v zariadení, ktoré je v súlade so zásadami 
starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom 
sociálnom prostredí. Zariadenie denného stacioná-
ra bude plne integrované v komunite, vylúči segregá-
ciu a  izoláciu a umožní plnohodnotný nezávislý život 
v prirodzenom sociálnom prostredí. Výstavba denného 
stacionára sa začne v najbližších mesiacoch a ukončí sa 
najneskôr do konca septembra 2023.

OcÚ

OBEC ZÍSKALA REKORDNÚ DOTÁCIUOBEC ZÍSKALA REKORDNÚ DOTÁCIU

Budova bývalej základnej školy
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Naozaj nevieme, kto alebo ktorá inštitúcia určila pred rokmi mesiac 
október ako Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je mesiacom jesen-
ným a vraví sa, že staroba je jeseňou života, takže výber bol celkom 
vhodný.

Je pekné, že aj v našej obci si každoročne v októbri starosta pozve 
starších jubilujúcich spoluobčanov na celkom milé a príjemné pose-
denie. Kvet, či drobný darček a milé občerstvenie sú samozrejmosťou, 
ktorá patrí k týmto stretnutiam. Hlavné je to, že tu odznejú úprimné 
slová, ktoré podčiarkujú prejav úcty k prítomným starším spoluobča-
nom. Každý z nich prežil život, v ktorom boli chvíle pekné a príjemné, 
ale aj chvíle neradostné a zložité. Taký je vlastne život každého z nás.

Nebohý čestný občan našej obce p. Anton Krumpár spomínal: „Mal 
som česť zúčastniť sa takéhoto stretnutia. Priznám sa, že mnoho tvárí, 
ktoré poznačili roky, som nespoznal a až keď sa spomenulo meno, tak 
človeku svitlo v hlave, že táto starenka bola kedysi prvá tanečnica na 
zábavách, alebo ten starček patril na ihrisku medzi špičkových útoční-

kov a robil dobré meno svojej obci. Doprial by som vám započúvať sa 
do debát, ktoré na takomto stretnutí odznejú. Spomienky, spomienky, 
spomienky…“

To zostalo z rokov, ktoré naši seniori prežili. Tu sa navzájom počú-
vajú, lebo treba priznať, že mladí ľudia tých skôr narodených počúvajú 
len tak na pol ucha, ako sa ľudovo vraví. A týmto starenkám a star-
čekom by neraz postačilo, aby ich mal kto vypočuť. Mávnuť rukou 
so slovami: „Dnes je iná doba!“ je nekultúrne, necitlivé, ale taký je 
kolobeh života. Možno aj dnešní starší ľudia boli v čase svojej mladosti 
takí istí. A nie možno, ale iste!

Nuž, máme tu mesiac úcty k starším. Čo keby sme si našli hodin-
ku-dve aspoň občas na prejav tej úcty k našim starým rodičom, po-
čúvať ich slová o prežitom živote. Aj keď sa tie reči budú zdať naivné, 
zbytočné. Lebo je iná doba? Ale veď pocity v srdci sú pre každého, aj 
napriek veku, posvätné a treba si ich ctiť.

/RR/

JESEŇ ŽIVOTAJESEŇ ŽIVOTA

Pamätník padlým v I. a II. SV sa v piatok 26. augusta 2022 opäť 
stal miestom, na ktorom si obyvatelia našej obce pripomenuli Slo-
venské národné povstanie a jeho význam v našich moderných de-
jinách.

Na úvod osláv zazneli tóny slovenskej hymny a  báseň, ktorú 
predniesla poslankyňa OZ p. Mária Hlohovská. Ako zdôraznil vo 
svojom príhovore starosta obce M. Toman, už 53 rokov je pamät-

ník na námestí miestom, kde si pripomíname obete odboja a vý-
znamnú udalosť našej novodobej histórie. Nezabúdame na tých, 
ktorí položili na oltár slobody a spravodlivosti v dusivej atmosfére 
fašisticko - ľudáckych a  gardistických represálií to najcennej-
šie - svoje životy. Toto treba pripomínať najmä mladej generácii, 
pretože väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov si chybne 
myslí, že partizáni v  SNP zvíťazili. „Česť pamiatke tých, ktorí 
obetovali svoje životy za našu slobodu a všetkým, ktorí neváhali 
zaradiť náš národ do svetovej protifašistickej koalície. Všetci tak 
prispeli i k tomu, že dnešná generácia nepozná hrôzy vojny a ži-
jeme v mieri a  slobode“. Po pietnom akte kladenia venca oslavy 
pokračovali na druhý deň kultúrno-športovým a  spoločenským 
programom v miestnom parku.

OcÚ

PRIPOMENULI SME SI 78. VÝROČIE SNP A 95. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZPRIPOMENULI SME SI 78. VÝROČIE SNP A 95. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ

Bratislava – 14. októbra 2022 - Od 15. októbra 2022 môžu do-
mácnosti  podať prvé žiadosti na  obnovu starších rodinných 
domov prostredníctvom www.obnovdom.sk.

Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých dvoch vý-
ziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas víkendu 15. a 16. 
októbra 2022 otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií 
Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave, Košiciach, 
Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptov-
skom Mikuláši a  Lučenci. Projekt obnovy rodinných domov za 
vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného 
prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva život-
ného prostredia SR.

Pracovníci regionálnych kancelárií v  10-tich mestách na  Slo-
vensku žiadateľom poskytujú podporu vo forme odborného po-
radenstva a informácií o výzve. Vzhľadom na očakávaný zvýšený 
záujem verejnosti pri podávaní žiadostí na obnovu domov, budú 
regionálne centrá otvorené aj v sobotu (15. októbra) a v nedeľu 
(16. októbra) v  čase od  9:00 do  17:00. Neskôr budú kancelárie 
otvorené v  pracovné dni od  9:00 do  17:00 a  v  sobotu od  10:00 
do 14:00. V prípade zvýšeného záujmu sa budú otváracie časy me-
niť podľa potreby.

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štan-
dardnú skupinu žiadateľov a  pre znevýhodnené, socio-ekono-
mické skupiny. Hodnota oboch výziev je 30 mil. eur. Štandardná 

skupina žiadateľov môže získať príspevok 14 tisíc eur, pri dosiah-
nutí 30 až 60 %-nej úspore energií. Ak žiadateľ dosiahne úsporu 
energií nad 60 %, môže získať príspevok z plánu obnovy vo výške 
až 19 tisíc eur. Znevýhodnené rodiny v rámci socio-ekonomickej 
skupiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95 % celkových opráv-
nených výdavkov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur.

Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno-technických vlast-
ností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a  teplej vody, 
a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú 
krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na  variácie opatrení 
(pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo  vý-
zvach), podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže 
na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %.

Toto potvrdí energetický certifikát, vyhotovený pred a  po re-
konštrukcii. Podporovanými opatreniami sú: zlepšovanie tepel-
no-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená stre-
cha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale 
aj odstránenie azbestu. Súčasťou oprávnených nákladov je aj pro-
jektová dokumentácia.

Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre  žiadateľa, 
návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia o príspevok 
nájsť na www.obnovdom.sk.Informácie poskytne tiež bezplatná 
Zelená linka MŽP: 0800 144 440.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
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Veľká investícia mieri do Nitrianskej Blatnice. Spolu s neďale-
kou Bojnou môžu získať až 5 miliónov eur

Nitriansky samosprávny kraj bude môcť využiť milióny 
z fondov Európskej únie na päť základných cieľov. V praxi to 
znamená, že sa podarí zrealizovať viaceré dlhšie pripravované 
projekty.

Pre Nitriansky kraj boli v zmysle Metodiky rozdelenia aloká-
cie Integrovaných územných stratégií v rámci Programu Sloven-
sko 2021 – 2027 určené zdroje vo výške 116 181 500 Eur.

Alokácia pre územie UMR Nitra bola stanovená na čiastku 
40,1 mil. Eur,

Alokácia pre územie UMR Nové Zámky – Komárno bola de-
finovaná vo výške 24,9 mil. Eur.

Alokácia do opatrenia CP 5. 2. 5 - Investície do kultúrneho de-
dičstva, miestnej a  regionálnej kultúry, manažmentu, služieb 
a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľ-
ný cestovný ruch je 17, 2 mil. Eur.

Nástrojom/prostriedkom implementácie Integrovanej územnej 
stratégie sú integrované územné investície. Integrované územné 
investície budú definované prostredníctvom projektových zá-
merov integrovaných územných investícií pripravených v spo-
lupráci regionálnych a miestnych samospráv a partnerov.

Kraj bude môcť využiť milióny z fondov Európskej únie na päť 
základných cieľov. Okrem inovatívnej a inteligentnej transformá-
cie hospodárstva je to aj ekológia, mobilita, riešenie sociálnych 
problémov a udržateľný a integrovaný rozvoj mestských a vidiec-
kych oblastí. Cieľom budú investície do kultúrneho a prírodného 
dedičstva, miestnej a  regionálnej kultúry, manažmentu, služieb 
a  infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a  udržateľný 
cestovný ruch; podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúr-
nymi a prírodnými aktívami regiónov; investície do regionálnej 
a  miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity; investície do 
bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov; investí-
cie do rozvoja administratívnych a  analyticko-strategických ka-
pacít miestnych a  regionálnych samospráv; investície zvyšujúce 
kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie.

Predpokladanou kľúčovou územnou investíciou na úrovni pri-
ority CP 5. 2. 5 je Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda 
na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorú tvoria tri 
projekty:
• Archeoskanzen Bojná + Centrum poznávania histórie (SPR To-

poľčany)
• Veľkomoravská lokalita Močenok – Gorazdov (SPR Nitra) a
• Archeologické múzeum v prírode – NKP Rotunda sv. Juraja 

(SPR Topoľčany) cca 2 mil. Eur
- Archeologické múzeum v prírode - NKP Rotunda sv. Juraja – 

hlavný projekt.
Projektový zámer zahŕňa vybudovanie prírodného areálu pri 

Rotunde sv. Juraja s  náznakovými rekonštrukciami obytných, 
hospodárskych a obranných objektov z obdobia Veľkej Moravy. 
Súčasťou projektu je i sprístupnenie a vybudovanie komunikač-
nej, turistickej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry pre návštevní-
kov zodpovedajúcej podmienkam 21. storočia.

- Rozšírenie náučného chodníka Považský Inovec - Po stopách 
holokaustu v Nitrianskej Blatnici – doplnkový projekt

Projekt rieši rozšírenie Náučného chodníka Považský Inovec 
v spolupráci s múzeom holokaustu YAD WASHEM v Jeruzaleme 
a Vojenským historickým ústavom v Bratislave (pamätné tabule 
a  historický chodník s  revitalizovanými bunkrami; Holokaust 
a SNP v Nitrianskej Blatnici).

Mechanizmus IÚI nahrádza dopytovo orientované výzvy, ktoré 
sa uplatňovali v programovom období 2014 – 2020. Na príprave 

indikatívneho zoznamu IÚI v Nitrianskom kraji aktívne partici-
povali územné samosprávy v strategicko-plánovacích regiónoch, 
vyšší územný celok a ďalší socioekonomickí partneri reprezentu-
júci verejný, súkromný a neziskový sektor. Proces prípravy integ-
rovaných územných investícií prebiehal v období október 2020 – 
jún 2022 a bol priebežne konzultovaný s MIRRI SR ako riadiacim 
orgánom programu Slovensko 2021 - 2027. Navrhované integro-
vané územné investície sú výsledkom širokého konsenzu partne-
rov v území a reflektujú najdôležitejšie výzvy územia pre progra-
mové obdobie 2021-2027. Predstavujú tematickú a  priestorovú 
integráciu aktivít, ktoré je možné financovať v  rámci Programu 
Slovensko. Návrhy pripravené na úrovni SPR boli prerokované 
v kooperačných radách SPR.

Mgr. Michal Toman, 
člen kooperačnej rady Strategicko-plánovacieho regiónu Topoľčany

 Ilustračné foto

Veľkomoravský dvorec: poloha Púst - lúka pod 
Rotundou sv. Juraja

VEĽKÁ INVESTÍCIA MIERI DO NITRIANSKEJ BLATNICEVEĽKÁ INVESTÍCIA MIERI DO NITRIANSKEJ BLATNICE
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Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov a  zákaz 
zneškodňovať skládkovaním zmesový komunálny odpad kat. číslo 20 
03 01, ktorý neprešiel úpravou. Platné od 02. 01. 2023.

Vážení občania,
vzhľadom k nadchádzajúcim zmenám účinným od 2. januára 2023 

by sme Vás chceli informovať, ako sa tieto zmeny odrazia v službách 
v oblasti odpadového hospodárstva v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) podľa  § 105 ods. 3 písm. a),  d),  o),  q), r), s), t), u), 
v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Mi-
nisterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov:

V § 14 Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov odsek 1 
znie:

„(1) Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu ko-
munálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, 
obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 
1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní 
tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandar-
du zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zá-
kona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu 
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto 
obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na 
jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzor-
ca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného 
obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, 
v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka 
a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie 
ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce 
počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako mini-
málny štandard zberu uvedený v  tabuľke v  prílohe č. 10. Nastavenie 
pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu 
nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a  prekážku ná-
rastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú 
donáškovú vzdialenosť sa považuje pre

papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky
a) v  individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska 

obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, 
najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,

b) v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpa-
du,

sklo
a) v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od byd-

liska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykoná-
vania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu 
zmesového odpadu,

b) v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpa-

du, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.
Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu 

zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.
V zmysle vyššie uvedeného spoločnosť Marius Pedersen a.s., navrhu-

je nasledovné zmeny v systéme zberu triedených zložiek komunálnych 
odpadov nasledovne:

papier
a) v  individuálnej bytovej výstavbe zber od rodinných domov, 

z 240l nádob,
b) v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpa-

du, zber z 1100l nádoby,

plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky
a) v  individuálnej bytovej výstavbe, spoločný zber od rodinných 

domov vo vreci určenom pre: plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly 
na báze lepenky,

b) v  komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového od-
padu, spoločný zber v 1100l nádobe určenej pre: plasty, obaly z kovu 
a kompozitné obaly na báze lepenky,

- sklo – systémom ako doteraz, t.j. zo stanovísk 1100 l kontajnerov
Frekvencie vývozu budú pravdepodobne zmenené, budú predmetom 

ďalších rokovaní s OZV.
Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 460/2019 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).

Novelou bolo do zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpa-
doch“) včlenené ustanovenie, v zmysle ktorého sa zakazuje zneškodňo-
vať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem inertného 
odpadu, ktorého úprava s  cieľom zníženia množstva odpadu alebo 
jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie 
je technicky možná, a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu 
množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohroze-
niu životného prostredia;

Dňa 01. 01. 2023 nadobúda účinnosť ustanovenie § 6 ods. 5 písm. 
a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 
v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“), v zmysle ktorého nie je mož-
né na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, skládkovať 
zmesový komunálny odpad zaradený v  zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg od-
padov“), ale výlučne výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa 
parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1 Vyhlášky;

Ministerstvo životného prostredia splnilo svoju povinnosť voči EU 
a schválilo zmenu pôvodného zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. v otáz-
ke skládkovania odpadov Novelou č. 460/2019 Z. z. Stanovilo tým pre 
mestá a obce povinnosť ako pôvodcov zmesového komunálneho od-
padu kat. číslo 20 03 01 tieto odpady pred uložením na skládku upra-
viť, a to s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Ako bolo spomenuté vyššie, od 01. 01. 2023 je zakázané zneškodňo-
vať skládkovaním zmesový komunálny odpad kat. číslo 20 03 01, kto-
rý neprešiel úpravou.

V zmysle tohto zákazu Vás budeme informovať o zabezpečení povin-
nej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred uložením na sklád-
ku skládka odpadov, s ktorou má obec zmluvu a to v rozsahu ceny za 
úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním odpadov 
aj poplatku za uloženie odpadov na skládku (po úprave), ktorý už ne-
bude reflektovať úroveň vytriedenia odpadov v obci.

MT
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Hoci má guláš tisíc podôb, jeho príprava 
má svoje pravidlá. O nich by vedeli hovoriť 
amatérski kuchári, ktorí zavítali v  sobotu 
25. júna 2022 do miestneho parku. Úprim-
ne sa Vám priznám, že na začiatku som 
mal obavy, či sa niekto prihlási. Už po pr-
vom víkende od zverejnenia akcie sa oba-
vy rozplynuli ako ranná hmla, súťažiacich 
bolo neúrekom a mne neostávalo nič iné, 
len sa pustiť do prípravy.

Od rána sa ukazovalo slnečné počasie 
a prvý ročník súťaže vo varení gulášu mo-
hol začať. Pod stromami sa rozložilo štrnásť 
súťažných družstiev. Po krátkom čase sa už 
miestnym parkom šírila vôňa kotlíkového 
gulášu, ktorá lákala ďalších návštevníkov, 
ktorí nenechali na seba dlho čakať. Môžem 
povedať, že na základe dôkladnej predprí-
pravy jednotlivých družstiev na súťaž sa 
slovko “amatérsky” môže v  nasledujúcom 
texte kľudne vynechať.

Podujatie začalo o 13:00 hod. a varilo sa 
do 17:00 hod. Počas tejto doby sa podávalo 
čapované pivko, pre hladných nedočkavcov 
bol pripravený guláš a na výhercov čakali 
zaujímavé ceny. Porota na záver mala ťažkú 
úlohu, aby z  dobrých gulášov vybrala ten 
najlepší. Ich rozhodnutie bolo nasledovné. 
Najlepší guláš uvarilo družstvo “Súdruho-
via” v preklade učitelia ZŠ so šéfkuchárkou 
pani V. Rybianskou. Svoj recept na víťaz-

ný guláš nechceli  za žiadnych okolností 
prezradiť. Druhé miesto patrilo družstvu 
“Hubačikovci” pod taktovkou L. Hubin-
ského, čo dávali najavo aj nápisom na trič-
kách. Bronzová medaila patrila družstvu 
kuchárov s názvom “Líšky” s majstrom P. 
Líškom. Mali sme aj špeciálnu kategóriu 
“Naj imidž” o  najlepšie kuchárske tímové 
oblečenie, ktoré vyhralo družstvo “Kon-
zílium gulášových odborníkov“ so šéfom 
M. Obšívanom. Touto cestou sa chcem 
poďakovať sponzorom, za ich ochotu pod-
poriť túto akciu. Pri vyhodnotení súťaže 
každý účastník dostal na pamiatku dre-
venú varešku za účasť. Dobrá nálada po-

čas varenia gulášu sa  niesla ponad všetky 
tímy za účasti domácich harmonikárov M. 
Grznára a  Š. Večereka. Atmosféra celého 
podujatia bola jedinečná tým, že po dlhšej 
spoločenskej odmlke sme sa mohli postre-
tať a porozprávať sa. Pre mňa, ako organi-
zátora bol víťazom každý jeden súťažiaci, 
odniesol som si osobne kopec zážitkov, za 
čo všetkým zúčastneným ďakujem, ale ten 
najhlavnejší máme všetci spoločný, že nie 
je nad to, keď sa blatničania postretajú. Na 
záver by som vás chcel pozvať na 2. ročník 
Blatnickej varechy 2023, teší na vás tím 
Blatnickej varechy.

Igor Slávik

BLATNICKÁ VARECHA 2022BLATNICKÁ VARECHA 2022

V  Kultúrnom dome v  Nitrianskej Blat-
nici sa v  rámci Mesiaca úcty k  starším 
v piatok, 14. októbra 2022, uskutočnili dve 
podujatia venované našim seniorom.

Najskôr, o  15. hodine, svadobku kul-
túrneho domu zaplnili pozvaní obyvatelia 
obce, ktorí sa v roku 2022 dožili alebo do-
žívajú významného životného jubilea. Naj-
starším občanom našej obce je pani Mária 
Koláriková, ktorá sa tohto roku dožila krás-
nych 96 rokov. 92 rokov oslávi pani Mária 
Hopjaková, 91 rokov oslávili pani Helena 
Michalíková a pán Štefan Jančovič, ktorý je 
zároveň najstarším mužom obce. Jubilejnú 
90-ku oslávila pani Aurélia Miháliková.

85 rokov pani Štefánia Manasová, 80 
rokov 7 občania, 75 rokov 7 občania a 70 
rokov 11 občanov.

Po úvodnej básni v podaní p. Márie Hlo-
hovskej v  slávnostnom príhovore starosta 
obce vyjadril prítomným jubilantom uzna-
nie a poďakovanie za ich životné úsilie. Ju-
bilanti prijali finančný dar a zapísali sa do 
pamätnej knihy obce. V slávnostnej atmo-
sfére spojenej s  občerstvením si prítomní 
zaspomínali na mladšie časy, ale aj terajšie, 
ktoré sú plné životných skúseností a múd-
rosti.

O 17 hodine sa v divadelnej sále KD ko-
nal koncert ľudovej hudby BOROVIENKA, 
venovaný všetkým blatnickým seniorom. 
Účastníkov koncertu pred vystúpením pri-
vítal starosta obce Michal Toman. V prího-
vore poďakoval seniorom za prácu, ktorú 
vykonali pre svojich najbližších a  pri bu-
dovaní a rozvoji obce. „Tešíme sa z Vašich 
úspechov a  ďakujeme. Želáme Vám veľa 
síl pri naplňovaní plánov, ktoré ste si ešte 
do ďalších rokov predsavzali. Nech sa Váš 
ďalší život skladá z radostných okamihov, 
aby v  ňom bolo miesto pre pestrú kyticu 
milých spomienok, do ktorej sa možno do-
stane i tento okamih našej slávnosti“, zdô-
raznil starosta.

8 členov Ľudovej hudby BOROVIEN-
KA vystupuje na koncertoch po dedinách 

a mestách Slovenska i v zahraničí, kde svo-
jim hudobným stvárnením rozširujú slo-
venské ľudové piesne. Základom ich reper-
toáru sú ľudové piesne z okolia Vrbového, 
ktoré pozbieral a zapísal do zbierky Štefan 
Anton Pyšný. Na koncerte zazneli i piesne 
získané ich vlastnou tvorbou a  zberateľ-
skou činnosťou členov a  priateľov Boro-
vienky, najmä z  okolitých dedín Lančár, 
Chtelnica a Krakovany. “Nedajme zahynúť 
slovenským ľudovým piesňam, ktoré sú 
a zostanú svieže a aktuálne. Zbierajme ich 
od staršej generácie, aby s  ňou nevymreli 
a učme mládež spievať tieto piesne,” hovorí 
pán Štefan Pyšný v  práve prebiehajúcom 
mesiaci úcty k starším.

/MT/

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍMOKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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Do siedmeho ročníka  Ceny Slovenskej 
republiky za krajinu  bolo nominovaných 
9 realizovaných projektov. Ich počet v ak-
tuálnom ročníku, v porovnaní s minulým, 
z roku 2020, vzrástol.

Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo ži-
votného prostredia SR, národným koordi-
nátorom je Slovenská agentúra životného 
prostredia.

Cena SR za krajinu je čestným vyzna-
menaním pre organizácie, ktoré ideovo 
a  tematicky prispievajú k  implementácii 
Dohovoru o  krajine Rady Európy na ná-
rodnej úrovni. V  podmienkach Sloven-
ska je udeľovaná na podporu prezentácie 
úspešných aktivít smerujúcich k  ochrane, 
manažmentu a plánovaniu krajiny. Určená 
je samosprávam, združeniam samospráv 
a  mimovládnym organizáciám. Kritériá 
posudzujúce oprávnenosť účasti projektov 
v  tomto ročníku splnili všetci kandidáti: 
päť samospráv a štyri občianske združenia. 
V  podmienkach na podanie prihlášky do 
súťaže sa uvádza: „Jedným z poslaní ceny 
je vyzdvihnúť príkladné aktivity v oblasti 
starostlivosti o krajinu, ku ktorým dlho-
dobá a  systematická činnosť Vašej obce 
pri záchrane a obnove kultúrneho dedič-
stva v  spolupráci s Občianskym združe-
ním Rotunda Jurko určite prináleží.“

Obec Bojná prihlásila projekt s  ná-
zvom „Ku koreňom“, ktorý prezentuje de-
dičstvo predkov a je zameraný na zhodno-
covanie kultúrno-historického potenciálu 
územia obce Bojná.

Obec Buzica v  rámci svojho 
projektu  „Mlyn Buzica“  prostredníctvom 
rekonštrukcie historických objektov 
kaštieľa a  mlyna vytvorila prostredie pre 
budovanie spolupráce malých a stredných 
podnikateľov v pohraničných oblastiach.

Obec Gajary sa v  projekte  „Za krajšie 
a  zelenšie Gajary“  sústredila na podporu 
zelenej infraštruktúry, a  teda budovanie 
bylinkových záhonov či  výsadbu zelene, 
s  cieľom znižovať nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy.

Obec Nitrianska Blatnica v  rámci 

svojho projektu „Komplexné reštaurovanie 
Rotundy sv. Juraja a revitalizácia jej okolia“ 
upriamuje pozornosť na vykonané reštau-
rátorské práce v interiéri i exteriéri, ale aj 
na terénnu úpravu okolia a vybudovanie 
nového amfiteátra. Obnovené boli i his-
torické chránené pohľady na kultúrne 
pamiatky a ich priľahlé prostredie.

Obec Vinosady projektom  „Tam, kde 
víno tečie potokom, ľudia v  pote  pra-
cujú“  opätovne vracia opusteným 
a  zanedbaným vinohradom ich pôvodnú 
produkčnú funkciu a  buduje vodozádrž-
né  opatrenia nielen vo viniciach, ale aj 
v zastavanej časti obce.

Občianske združenie KATARÍNKA sa 
v  prihlásenom projekte  „Katarínka  – zá-
chrana ruín Kláštora a Kostola sv. Katarí-
ny Alexandrijskej“ sústreďuje na zachova-
nie pôvodnej siluety objektu v prírodnom 
prostredí a na zveľaďovanie areálu kláštora 
a  kostola prostredníctvom dobrovoľníc-

kej práce mladých ľudí počas letných tá-
borov. Občianske združenie Korytnická 
železnica Ružomberok sa prostredníc-
tvom projektu  „Korýtko vlakom, bicyk-
lom“  odhaľovaním a  propagáciou nových 
zaujímavostí v okolí trate a cyklotrasy snaží 
pritiahnuť ďalších návštevníkov v segmente 
železničnej a cyklistickej dopravy.

Občianske združenie Naše Zálesíčko 
v  projekte  „Korzo Zálesie  – revitalizácia 
nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové 
aktivity“  rozpráva príbeh znovuobjavenia 
rieky Malý Dunaj v  Zálesí a  po etapách 
pretvára zanedbané nábrežie na živú de-
dinskú promenádu. Občianske združe-
nie Spolok vodný mlyn Kolárovo v  pro-
jekte  „Návrat lodného mlyna“  ukazuje 
využitie potenciálu miesta na vytvorenie 
atraktívneho kultúrno-spoločenského 
priestoru v prírodnom prostredí Kolárova 
a  prezentuje ho ako zachovalé technické 
zariadenie, ktoré tvorilo súčasť koloritu 
Žitného ostrova od XVIII. storočia.

Nominované projekty ich zástupcovia 
obhajovali pred odbornou komisiou 23. 
augusta. Hodnotiaca komisia je zložená 
z  odborníkov v  starostlivosti o  krajinu, 
zo zástupcov verejnej správy, samosprávy 
a zástupcov neziskového sektora.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční dňa 24. októbra tohto roka.

SAŽP

OBEC NITRIANSKA BLATNICA BOLA NOMINOVANÁ NA CENU SR ZA KRAJINU 2022OBEC NITRIANSKA BLATNICA BOLA NOMINOVANÁ NA CENU SR ZA KRAJINU 2022
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V 30. a 40. rokoch minulého storočia žil 
v kaštieli na Banke a v Nitrianskej Blatni-
ci barón Anton von Leonhardi s rodinou. 
Na život v našej obci si zaspomínal An-
tonov syn Ján /John/, ktorý v roku 1949 
spolu s  rodičmi emigroval do Austrálie. 
Počas návštevy obce v máji 2019 mu bolo 
udelené čestné občianstvo obce Nitrian-
ska Blatnica. Rozhovor v angličtine zrea-
lizoval Viktor Vrábel v januári 2020 pro-
stredníctvom Johnovej manželky Susan.

Emigrácia
Časy sa zhoršili po roku 1945. Naše pan-

stvo skonfiškoval štát v rámci Benešových 
dekrétov. Napriek tomu môj otec zostal 
optimistom veriac, že sa veci zmenia a ma-
jetok nám bude vrátený.

Otec stále dúfal, že sa život vráti do sta-
rých koľají a že budeme môcť bývať na pan-
stve aj v budúcnosti. Spravil veľa kompro-
misov, aby sme mohli zostať žiť na mieste, 
ktoré sme mali radi. Nádeje sa rozplynuli, 
keď v  roku 1948 komunisti prevzali moc 
v Československu.

Rodičia vedeli, že sme v bezprostrednom 
nebezpečenstve. Začali rozmýšľať, ako by 
sme mohli ujsť. Po tom všetkom, čo sa sta-
lo, si otec netrúfal prejsť v noci cez hranice. 
Všade boli hliadky, mohli by nás zastreliť. 
Žiadny legálny spôsob neexistoval, oby-
vatelia nemohli opustiť krajinu. Našli sme 
však zadné vrátka. Rodiny bez štátnej prí-
slušnosti sa mohli vrátiť do svojich vlastí. 
V  tom čase nemecká národnosť oficiálne 
neexistovala. Otec mal nemeckú národ-
nosť a  československú štátnu príslušnosť. 
To znamenalo, že ak by „stratil“ štátne ob-
čianstvo, mohli by sme odísť. Tak nám to 
aspoň bolo povedané.

Oslovil Talianske veľvyslanectvo v  Bra-
tislave s  tým, že sa chceme vrátiť do Ta-
lianska. Meno našej rodiny má taliansky 
pôvod. Otec bol presvedčený, že to vyjde. 
Samozrejme, nikdy neuvažoval nad živo-
tom v talianskom Janove, bol to však jediný 
spôsob, ako by sme mohli dostať víza a le-
gálne opustiť krajinu.

Aby sme získali peniaze na plánovaný 
útek otec vzal sadu príborov z dvadsaťštyri 
karátového zlata do Prahy a pokúšal sa ju 
predať. O príbor sa zaujímal jeden zlatník. 
Krátko nato však prišla polícia a zatkla otca 
za predaj ukradnutého tovaru. Trvalo viac 
ako mesiac presvedčiť kompetentných, že 
predával vlastný majetok a  žiadnym spô-
sobom neporušil zákon. Nebyť úsilia mojej 
matky nájsť ho a dostať ho z väzenia preč, 
zostal by tam podstatne dlhšie.

Počas obdobia, keď bol otec vo väze-
ní, skončila sa platnosť víz. Ako sa vracal 
z väzenia, podarilo sa mu vybaviť víza na 
dvadsaťštyri hodín. Bolo to tri dni po Via-
nociach 1949. Odišli sme v noci len s prí-
ručnou batožinou tak potichu, ako sa dalo.

Išli sme na piešťanskú železničnú stani-
cu. Vlakom sme sa dostali do Bratislavy, 
kde sme prestúpili na vlak do Viedne. Vlak 
prechádzal ďalej cez ruskú zónu vo Viedni. 
Boli sme ešte väčšmi vystrašení. Ak by Rusi 
spozorovali nejakú anomáliu, zatkli by otca 
a nás by poslali späť.

Rodičia vo Viedni nemohli pracovať. Po 
roku takéhoto života sa otec snažil nájsť 
riešenie pre budúcnosť. Presťahovať sa do 
Nemecka nebolo možné. Jediné reálne 
možnosti boli buď Kanada, alebo Austrá-
lia. Otec zvolil Austráliu, pretože na Tas-
mánii  (ostrov južne od Austrálie)  žili naši 
známi Szokoloczyovci z  Hôrky nad Vá-
hom.

Cesta bola dlhá a  namáhavá. Odleteli 
sme do Mníchova, odtiaľ do talianskeho 
Janova. Vedeli sme, že tam budeme môcť 
nastúpiť na loď S/S Cyrenia, ktorá nás vez-
me na dlhú cestu do mesta Fremantle v zá-
padnej Austrálii.

Nový život v Austrálii
Štúdium v Austrálii bolo pre mňa nároč-

né, pretože som nevedel po anglicky. Bol 
som prijatý na univerzitu, kde som začal 
študovať geológiu a  chémiu. Moja anglič-
tina mi počas štúdia prinášala nové a nové 
komplikácie. Rodičia boli bez príjmu a ne-
dokázali mi finančne prispieť na univerzi-
tu. Podarilo sa mi získať miesto v geofyzi-
kálnej firme, ktorá sa venovala hľadaniu 
ropy na severe krajiny. Našiel som si ďal-
šie zamestnanie – päť rokov som v Európe 
pracoval ako asistent geofyzika. Pôsobil 
som v Nemecku, na Sicílii a v Španielsku.

Do Austrálie som sa vrátil po smrti môj-
ho otca Antona v roku 1961. Nemohol som 
sa zúčastniť jeho pohrebu. Zomrel pred-
tým, ako som sa stihol vrátiť. Malo to na 
mňa veľký vplyv, boli sme si veľmi blízki. 
Stál pri mne, bol mi oporou. Nedokázal 
som uveriť, že už nie je súčasťou môjho ži-
vota…

Návrat do práce geofyzika a  pokračo-
vanie v univerzitnom štúdiu neboli ľahké. 
Manželka mala pretrvávajúce zdravotné 
problémy. V  tom čase moja mama mala 
veľký salón krásy v London Courte v cen-
tre Perthu (mesto na západe Austrálie). 
Začal som jej pomáhať s  výrobou kré-
mov a  údržbou elektroniky. Môj záujem 
o  podnikanie vzrástol. Po maminej smrti 
(zomrela v roku 1973) som prebral jej bi-
znis. Spočiatku to bol boj, avšak personál 
bol excelentný a udržal podnik pri živote. 
Chýbala mi mama, jej pozoruhodná múd-
rosť a skúsenosti. Boli to pre mňa smutné 
časy.

Postupne som sa naučil viac o  moder-
nej liečbe. Zúčastnil som sa rôznych kur-
zov vrátane tých vo Viedni a Zürichu, aby 
som sa naučil viac o  kozmetike a  výrobe 
krémov. Vyrábal som krémy, ktoré sa sta-
li veľmi vyhľadávanými. Využíval som 
mamine recepty, ktoré priniesla z  Piešťan 
a Viedne. Firma Leonhardi Skin and Body 
Care  (v preklade: Leonhardi – starostlivosť 
o pleť a telo) pôsobila od roku 1952, až kým 
som o päťdesiat rokov neskôr nezavrel sa-
lón.

Nanešťastie, moje manželstvo s Kathleen 
nevydržalo. Syn Anthony žije v  Perthe so 
svojou mamou. Pár rokov nato som stretol 
Sue, neskôr sme sa zobrali. Sue má troch 
synov. Do Austrálie prišla z Walesu v Spo-
jenom kráľovstve  so svojím prvým man-
želom a ich malými synmi Jeremym, Rus-
sellom a Adamom. Všetci sú ženatí, máme 
päť vnúčat, ktorým sa darí a  sme na nich 
pyšní.

Bývame pri rieke, radi z  balkóna pozo-
rujeme lode, ako prichádzajú do prístavu 
a  ako ho opúšťajú. Za posledných tridsať 
rokov sme podnikli veľa zaoceánskych 
výletov do Európy a Walesu. Veľa pre nás 
znamenajú a mám na ne prenádherné spo-
mienky.

Návrat do mojej domoviny bol obzvlášť 
dojímavý. Bol som šťastný, keď som sa 
v roku 2019 stretol s rodinou a mohli sme 
si navzájom porozprávať svoje príbehy. 
Bolo pre nás veľkým potešením byť medzi 
ľuďmi, ktorí poznali moju mamu a  otca. 
Bolo krásne byť pri tom, ako počas odhaľo-
vania sochy starého otca Ľudovíta Wintera 
spomínali jeho zásluhy.

Moja slovenčina trochu zapadla pra-
chom, avšak ak mám príležitosť poroz-
právať sa s niekým po slovensky, rýchlo sa 
zorientujem a vyjadrujem sa trochu seba-
vedomejšie. Mám knihu v slovenčine, kto-
rú rád čítam. Pripomínam si tak slovenské 
slová. Vo všeobecnosti hovorím istejšie po 
nemecky, aj keď nemám veľa príležitostí, 
kde by som nemčinu využil. Vyrozpráva-

PRÍBEH O BARÓNOVEJ RODINE II. – POKRAČOVANIE Z ROKU 2020PRÍBEH O BARÓNOVEJ RODINE II. – POKRAČOVANIE Z ROKU 2020
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ním svojich spomienok som sa vydal na cestu plnú rôznych emó-
cií, zväčša príjemných, avšak pár ich bolo aj veľmi bolestivých. 
Pokiaľ som sa v niečom pomýlil, ospravedlňujem sa. Rád by som 
vzdal úctu môjmu starému otcovi, mojim rodičom a úžasným ľu-
ďom, ktorí sa o nás starali a pomáhali nám na našej ceste. Myslím 
na nich z hĺbky môjho srdca.

https://www.obecbanka.sk/navstevnik/zaujimavost/pri-
beh-o-baronovej-rodine/

/John von Leonhardi,
námet a preklad: Viktor Vrábel

krátené /

Nekrológ
„Tu je doma.“ Toto stručné dojímavé vyznanie napísal čestný 

občan Nitrianskej Blatnice Ján Leonhardi počas svojej návštevy 
do pamätnej knihy v  Rotunde sv. Juraja. Vtedy 86-ročný pán, 
ktorý pricestoval so svojou rodinou až z  ďalekej Austrálie sa 
v roku 2019 naposledy, po šiestich rokoch, vrátil znova do obce 
kde prežil svoje detstvo.

29. augusta 2022 sa vybral opäť na dlhú cestu, tentoraz na ces-
tu, z  ktorej niet návratu. Zomrel v  kruhu najbližšej rodiny vo 
Fremantle v západnej Austrálii, kde mal i 21. septembra 2022 
v kostole Nepoškvrneného počatia poslednú rozlúčku pred kre-
máciou.

/MT/

Ján Leonhardi počas odhaľovania sochy starého otca Ľudovíta Wintera

Dňa 20. 3. 2022 sa uskutoč-
nila naša výročná členská 
schôdza, kde bola opätovne 
za predsedníčku zvolená p. 
Evka Bielená a výbor spol-
ku. Zúčastnilo sa jej veľké 
množstvo členov, čo nás veľ-
mi potešilo.

V  spolupráci s  organizáciami 
v obci a OCÚ sa každoročne aktívne po-
dieľame na organizovaní Dní obce.Dňa 
4.  6.  2022 sa konalo MDD, kde bol veľ-
ký záujem o  ukážky poskytovania prvej 
pomoci nielen u  detí, ale aj u  dospelých. 
Okrem teoretických znalostí si vyskúšali 
na figurínach praktickú masáž srdca, ume-
lé dýchanie, zastavenie krvácania a  iné. 
Zdravotníci, členovia SČK odpovedali na 
otázky, ktoré sa týkali záchrany života.

Veľmi vydarená bola ďalšia naša akcia, 
ktorú zorganizovala naša pani predsedníč-
ka- výlet na Spišský hrad, ktorý sa usku-

točnil v dňoch 24.–26. 6. 2022 
a zúčastnilo sa jej 32 našich 
členov. Okrem hradu sme 
navštívili aj kostol v Levoči, 
kde nás najviac upútal oltár 
majstra Pavla.
V dňoch 7. 3. a 15. 8. 2022 

sa uskutočnila tradičná Kvapka 
krvi, kde sa v jarnom darovaní zú-

častnilo 42 a v auguste 46 darcov. Veľmi 
nás teší, že sa k pravidelným darcom krvi 
pridávajú aj prvodarcovia z našej obce, ale 
aj zo širšieho okolia. Náš spolok patrí me-
dzi spolky s najväčším množstvom darcov, 
ktorí darujú túto vzácnu tekutinu. Naše 
veľké poďakovanie patrí nielen všetkým 
ľudom, ktorí sa tejto akcie zúčastňujú ako 
darcovia, ale aj výborným pani sestričkám 
a pani doktorke z NTS Nitra. Poďakovať sa 
chceme aj OCÚ Nitrianska Blatnica, ktorý 
je nám pri organizovaní tejto šlachetnej ak-
cie vždy nápomocný. Ďalšia Kvapka krvi sa 

uskutoční dňa 4. 3. 2023. Tešíme sa na Vás.
27.  8.  2022 sa naše členky zapojili do 

prípravy a organizovania osláv SNP. Zatiaľ 
posledná veľmi vydarená akcia bola usku-
točnená v  spolupráci s  DHZ v  ZŠ s  MŠ 
Nitrianska Blatnica. Žiakom boli názorne 
predvedené praktické ukážky z poskytova-
nia prvej pomoci, ktoré si mohli vyskúšať 
na figuríne, ale aj žiaci navzájom medzi se-
bou. Veľmi nás teší, že záujem prejavili aj 
deti z MŠ.

Po ťažkých troch covidových rokoch by 
sme chceli zorganizovať vianočnú výstavu, 
ktorá sa bude konať v KD Nitrianska Blat-
nica v  dňoch 10.–11.  12.  2022. Tešíme sa 
na Vašu návštevu a už teraz by sme chceli 
poprosiť občanov o pomoc pri organizova-
ní tejto akcie.

/DP/

ZO ŽIVOTA MS SČKZO ŽIVOTA MS SČK
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Aj v  tomto školskom roku sme sa roz-
hodli pokračovať v  úspešnom projekte 
„DAJME SPOLU GÓL“. Po splnení všet-

kých zmluvných podmienok zo strany 
Slovenského futbalového zväzu sme mohli 
v  polovici októbra začať naplno trénovať. 
Vekové kategórie ostali nezmenené, tj. 
MŠ – predškoláci a ZŠ – 1. ročník. Taktiež 
dĺžka jednotlivých tréningových jednotiek 
ostala nezmenená.

Už v  prvotných fázach tréningovej čin-
nosti sa chceme začať venovať nielen roz-
voju výbušnej sily dolných končatín či 
zvýšeniu úrovne fyzickej kondície, ale aj 
herným činnostiam jednotlivca. Podiel 
prípravných cvičení a samotnej hry sa sna-
žíme dodržiavať v pomere 1/3 k 2/3. Prá-
ve v  danej vekovej kategórii (predškoláci 

+ 1. roč.) je to nesmierne dôležitý aspekt 
aj z pohľadu motivácie. V závere školské-
ho roka 2022/2023 budú všetci športovci, 
ktorí sa aktívne zúčastňovali tohto GRAS-
SROOTS projektu a boli elektronicky zae-
vidovaní SFZ, odmenení tričkami a diplo-
mom o úspešnom absolvovaní.

ZŠ s  MŠ v  Nitrianskej Blatnici sa bude 
môcť po úspešnej realizácii projektu pýšiť 
certifikátom GRASSROOTS PROGRAM 
pre základné a materské školy.

Veríme, že chuť a nadšenie v tomto pro-
jekte bude naďalej progresívne eskalovať.

Mgr. Marek Pliško

Oblastný futbalový zväz Topoľčany
Robiť futbal nie je lacná záležitosť, hoci 

aj v  najnižšej slovenskej súťaži, kde hráči 
hrajú zadarmo.

Futbalové kluby musia každý mesiac 
uhradiť takzvanú zbernú faktúru, v ktorej 
sú zahrnuté rôzne poplatky.

Výška poplatkov za rozhodcov či štar-
tovné sa môže v rámci Slovenska líšiť.

Sportnet oslovil všetky oblastné futbalo-
vé zväzy, aby ponúkol prierez slovenskou 
futbalovou realitou. Desať z nich zareago-
valo na nasledujúce otázky.

1. Aká je výška mesačnej zbernej fak-
túry, ktoré musia kluby platiť vo vašom 
ObFZ a čo všetko zahŕňa?

2. Akým spôsobom pomáha váš zväz 
klubom finančne?

3. Akými inými spôsobmi sa snaží váš 
zväz zmierniť finančné zaťaženie klubov? 
(Napr. vytvorenie viacerých skupín, aby 
sa znížili náklady na cestovné a pod.)

4. Zaznamenali ste v  uplynulých me-
siacoch zánik alebo odhlásenie klubov zo 
súťaže pre nedostatok financií?

Marián Valko,
1. Výška mesač-

nej zbernej faktúry, 
ktorú platia futba-
lové kluby, je veľmi 
rôzna každý mesiac, nakoľko položky sú 
rôzne a to náhrady delegovaným osobám, 
poplatky športovo-technickej komisie 
(zmeny hracích dní a  úradného hracieho 
času) a  disciplinárnej komisie (poplatky 

a pokuty, vylúčení hráči, neprístojnosti fa-
núšikov).

2. Finančne klubom nepomáhame, na-
koľko nemáme také príjmy, aby sme to 
zvládli, avšak robíme futbalové turnaje 
mládeže, kde nie je žiadne štartovné a tak-
tiež občerstvenie majú zadarmo.

3. Súťaže robíme tak, aby kluby mali čo 
najkratšie vzdialenosti.

4. V  uplynulých mesiacoch sme neza-
znamenali zánik klubov pre nedostatok 
financií, no aj napriek tomu ich v súťažiach 
máme málo: VII. liga dospelí  – 14 druž-
stiev a  VIII. liga dospelí  – 11 družstiev. 
V  doraste je 7 družstiev, starší žiaci majú 
10 družstiev, mladší žiaci 14, prípravka 
U11 20 družstiev a U9 5 družstiev.

/SPORTNET/

DAJME SPOLU GÓLDAJME SPOLU GÓL

ANKETA S PREDSTAVITEĽMI OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH ZVÄZOVANKETA S PREDSTAVITEĽMI OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH ZVÄZOV

celková tabu¾ka    1. kolo  až   9. kolo

Por. Klub Z V R P Skóre Body
1 Čermany 9 9 0 0 55 4 27
2 Nitrianska Blatnica 8 6 1 1 26 15 19
3 Kuzmice 8 6 0 2 36 9 18
4 Veľké Dvorany 8 3 2 3 10 21 11
5 Šalgovce 8 3 1 4 22 20 10
6 Koniarovce 8 3 1 4 30 16 10
7 Orešany 8 3 1 4 14 28 10
8 Oponice 8 3 1 4 18 21 10
9 Horné Štitáre 9 3 0 6 25 28 9
10 Hrušovany 8 2 1 5 12 28 7
11 Krtovce 8 0 0 0 10 61 0

Výsledky:
1. kolo: Hrušovany – Nitrianska Blatnica 1: 5
2. kolo: Veľké Dvorany – Nitrianska Blatnica 1 : 1
3. kolo: Nitrianska Blatnica – Šalgovce 3 : 2
4. kolo: Čermany – Nitrianska Blatnica 3 : 2

5. kolo: Nitrianska Blatnica – Kuzmice 2 : 1
6. kolo: Krtovce - Nitrianska Blatnica 2 : 5
7. kolo: Nitrianska Blatnica – Oponice 6 : 4
8. kolo: Koniarovce - Nitrianska Blatnica 1 : 2
Súpiska Obecného futbalového klubu Nitrianska Blatnica 

v súťažnom ročníku 2022/2023:
Tréneri: Dušan Stanček, Stanislav Hollan
Hráči:
Roman Masaryk Stanislav Hollan Ľubomír Stanček
Dávid Pavlovič Marek Miho Milan Trávnik
Michal Grznár Dušan Stanček Martin Natšin
Vladimír Grznár Boris Baňák Ivan Lacuška
Dušan Klas Patrik Baňák Dávid Ďurák
Juraj Ďaďan Dominik Bečka
Peter Zachar Michal Murčo
Tomáš Čambor Milan Bartoník
Jozef Kašný Rastislav Bartoník

/RR/

TABUĽKA – OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ TOPOĽČANY - 8.LIGATABUĽKA – OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ TOPOĽČANY - 8.LIGA


