
1  

BLATNICKÉ NOVINY 
  OBČASNÍK OBČANOV NITRIANSKEJ BLATNICE . ROČNÍK 17 . ČÍSLO 1 . MAREC 2023  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

rok sa rozbehol neuveritľnou rýchlosťou a my  s ním. Rád   by 

som vás oboznámil s plánmi na tento rok, ale aj s plánmi na 

nasledujúce roky. Musím hneď na začiatku podotknúť, že všetky 

projekty,  plány,  zámery konzultujem aktívne s poslancami OZ   a 

konštruktívne debaty už teraz prinášajú svoje ovocie a pevne 

verím, že tomu bude aj naďalej, za čo poslancom ďakujem. 

Začnem témou číslo jeden, ktorá vás najviac zaujíma, a tou je 

“Denný stacionár”. Koncom januára bolo ukončené výberové 

konanie na stavebnú spoločnosť. V súčasnosti prebieha “aukcia” 

vysúťažených firiem, záverečná kontrola všetkých dokumentov. 

Zatiaľ ideme, ako sa hovorí, podľa plánu a ak náš plán nič nenaruší, 

tak do konca marca začne výstavba. Priebežne vás budem infor- 

movať buď na facebookovej stránke obce, alebo v našich novinách. 

A teraz sa vrátim o pár mesiacov späť, konkrétne na začiatok de- 

cembra 2022, kedy bol ukončený projekt “Zelené obce Slovenska”, 

z ktorého v našom parku a blízkom okolí bolo vysadených 91 stro- 

mov na zachovanie biodiverzity pôvodných druhov. Pevne dúfam, 

že všetky stromy budú rásť a skrášľovať náš park napriek zimnej 

výsadbe a nádeji, že nám ich nikto nevykope, ako tomu bolo na- 

posledy. 

Ďalší z investičných zámerov, čo sa nám podaril realizovať, bolo 

odkúpenie fary za symbolické 1 euro. Ide o budovu, ktorá je vo 

veľmi zlom stave, ale napriek tomu si zaslúži, aby sme ju zachovali 

pre ďalšie generácie ako jednu z dominánt našej obce. 

Blíži sa jar a naši futbalisti už trénujú na novú sezónu a my sa 

pripravujeme na realizáciu závlahy na futbalovom ihrisku, aby 

sme zlepšili hernú kvalitu trávnika. Stojí ale pred nami výzva, ako 

zabezpečiť dostatok vody na zavlažovanie, keďže výdatnosť 

súčasného vrtu je nedostačujúca. Máme niekoľko alternatív, z 

ktorých aktuálne vyberáme tu najlepšiu. 

A čo plánujeme do nasledujúcich rokov? 

Pracujeme na otvorení územného plánu za predpokladu, že do- 

staneme dotáciu od štátu na jeho spracovanie, ktorú už máme 

podanú, ďalej študujeme a kompletizujeme dokumenty ohľadom 

kanalizácie, čo je pre Blatnicu veľmi potrebné. Taktiež by sme chce- 

li zrekonštruovať kolkáreň, 

aby počas letných mesia- 

cov slúžila na spoločenské 

akcie. A veľmi rád privítam 

aj vaše nápady na zlepšenie 

kvality života v obci. 

Na tieto, ale aj na nové 

plány, ktoré prídu, sú po- 

trebné financie. Preto by 

som chcel touto cestou 

osloviť Blatničanov, ktorí 

nemajú trvalý pobyt v 

Blatnici, aby ste zvážili 

možnosť zmeny trvalého 

pobytu, pretože príjem z podielových daní je základom chodu 

obce. Budem vďačný, ak o tom budete uvažovať a nakoniec urobíte 

ten správny krok. My sa budeme snažiť vám to dokázať, a to našou 

prácou pri zlepšovaní kvality života v obci. 

A čo na záver? 

Chcem sa vám poďakovať z vašu podporu, milí Blatničania, ktorú 

od vás dostávam pri osobných stretnutiach s vami v obci, na úrade 

alebo aj elektronicky. Ste vietor do plachiet s nápisom Blatnica, 

ktorý ma poháňa vpred. Prajem si, aby sme sa tento rok viac 

stretávali, komunikovali spolu, obohacovali sa navzájom, pretože, 

ako som na začiatku uviedol, doba je rýchla, život máme jeden, 

tak spomaľme a užívajme si ho v kruhu svojej rodiny, priateľov a 

susedov, Blatničanov. 

A celkom na záver ďakujem novej redakčnej rade, ktorá sa uchopi- 

la kormidla vedenia Blatnických novín a redaktorkám a grafikovi 

prajem spokojných čitateľov, veľa dobrých nápadov, skrátka, nech 

vám „to dobre píše“. 

 
Ing. Igor Slávik 

starosta obce 
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A K T Í V N Y  P OLR O K  V NA ŠEJ  OBCI   

Stretávanie občanov, rôzne spoločenské podujatia a akcie majú 

v našej obci dlhoročnú tradíciu. Ich organizovanie sa stalo neod- 

deliteľnou súčasťou každoročného plánu obce. Tak tomu je aj tento 

rok a veríme, že rok 2023 bude obci priať a podarí sa zorganizovať 

a zrealizovať všetky plánované podujatia. 

Obec Nitrianska Blatnica vás srdečne pozýva na tradičné 

Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 28.4 – 30.4. 2023. Odštar- 

tujeme ich v piatok hodovou zábavou, kde vám do tanca zahrá 

hudobná skupina DAVID BAND z Topoľčian. V sobotu sa 

môžeme stretnúť v príjemnom prostredí nášho parku na veľko- 

lepom futbalovom zápase OFK Nitrianska Blatnica vs. OFK 

Krtovce. Naše tohtoročné hody vyvrcholia tradičnou Svätojura- 

jskou púťou, kde nás čaká sv. omša spojená s požehnaním NAŠEJ 

poštovej známky. Celé hodové slávnosti ukončíme na lúke pod 

rotundou, kde nám bude hrať a zabávať nás v tanečnom rytme 

hudobná skupina KAŠUBA. Počas tohto víkendu sa budú konať 

aj tradičné Skautské dni, ktoré sa budú tento rok niesť v sláv- 

nostnom duchu. Slovenský skauting totiž tento rok oslavuje 30. 

výročie od obnovenia v našej obci. 

Deti zo ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica si pre vás v mesiaci máj 

pripravujú spoločný program, ktorý vám predvedú v KD. 

Mamičky a babičky sa môžu tešiť, že ich deti či vnúčatá im 

vyjadria svojím programom slová vďaky a úcty za to, že ich majú, 

a že sa o ne s láskou denne starajú. 

Deň detí je tiež jedným z tradičných podujatí, na ktorom 

spolupracujú všetky aktívne organizácie obce. Pre jej členov sú 

prvoradé úsmevy na detských tvárach, radosť v očiach a množst- 

vo zážitkov, ktorými im dokážu ich veľký deň spríjemniť a uro- 

biť ho takým výnimočným. Môžu sa tešiť na súťaže pre malých aj 

veľkých, skákací hrad, trampolínu, maľovanie na tvár, ukážky 

policajnej kynológie či tradičnú penovú šou zakončenú spoločnou 

opekačkou v areáli parku. 

 
Bc. Petra Jančovičová 

 
 

SVIATOČNÉ INŠPIRÁCIE V PODANÍ DOMÁCICH GAZDINIEK 
Záver kalendárneho roka  prináša  množstvo  podujatí.  V 

našej obci nám sviatočnú atmosféru navodila Vianočná 

výstava. 

Usporiadateľom výstavy bol Miestny spolok Slovenského 

Červeného kríža Nitrianska Blatnica pod vedením Evy Bielenej v 

spolupráci s Niki Productions. 

Od bývalých čias k súčasnosti 

Mnoho z nás si ešte pamätá na tradičné zvyky, ktoré počas Vianoc 

a Štedrého dňa prebiehajú v domácnostiach. Spojenie súčasných 

tradícií s obdobiami, ktoré zažívali naši starí či prastarí rodičia,  sa 

ukázalo na výzdobe sviatočného stolovania či izieb. „Využívali 

sme prírodné materiály, všetko, čo máme doma. Izba, ktorá je 

zobrazená tu, bola vytvorená z plátna, vrecoviny, stena je z dreva 

ako výplň. Prvky vznikali v hlave, toto konkrétne je na vidiecky 

štýl, teda prepojili sme to, že bývame v obci, dome, čo kedysi bolo 

typické, ale nie v takej forme, ako to vidíme dnes. Ľudia žili 

skromnejšie a zušľachtili si príbytky tým, čo mali a čo im príroda 

ponúkala“- prezradila jedna z autoriek vystavovaného diela. 

Sprievodný program, ale i prezentácia ručných prác 

Výstavu spríjemnil aj kultúrny program v podaní detí zo ZŠ 

Nitrianska Blatnica pod vedením riaditeľky ZŠ D. Páleníkovej. 

„Sprievodný program sme nazvali Vianočnou akadémiou a je to 

tradičné podujatie. Ako jediná základná škola máme povinný 

predmet dramatickú výchovu. Deti sa na tomto predmete pripravujú 

na  dramatické   scénky,   učia  sa  tam   asertivite,  vystupovaniu, 

prekonávať trému. Dnes 

vystupovalo 103 detí, 

takže naozaj je to kus 

práce aj za pomoci pani 

učiteľky Jančovičovej. 

Moja bývalá žiačka 

Kristína Jančovičová, 

ktorá má vyštudované 

herectvo a spev, bola 

ochotná nám takto 

pomôcť    nastúpiť    do 

školy a vyučovať už spomínaný predmet dramatickú výchovu, ale aj 

predmety výtvarnú, hudobnú výchovu. Vnímam to ale aj tak, že je 

dôležité sa špecifikovať už na základných školách a myslím si, že to 

tie deti vie posúvať v živote ďalej, vedia na úrovni komunikovať a sú 

asertívnejšie“ - pokračovala Páleníková. 

 
MS SČK Nitr. Blatnica 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTI DHZ V ROKU 2022 
Rok 2022 bol plný výziev, úloh a plánov aj pre členov nášho 

DHZ v Nitrianskej Blatnici. Sme radi, že naše ciele, ktoré sme si 
na začiatku roka 2022 stanovili, sme splnili, a naša aktivita nebola 
prínosom len pre obec, ale aj pre blízke okolie. 

Výročnou schôdzou našej organizácie, ktorá sa uskutočnila 
14.1.2023, sme uzavreli rok 2022. Poďakovali sme za podpo-   ru 
bývalému starostovi obce pánovi Michalovi Tomanovi a tiež 
obecnému zastupiteľstvu, a privítali nového starostu Ing. Igora 
Slávika. Zhrnuli sme naše výjazdy, ktorých bolo našou technik- 
ou vykonaných 31, z toho 9 výjazdov bolo ohlásených operačným 
strediskom 112. Podporné akcie ako Deň detí či Svätojurajská 
púť, brigády na farskom úrade pri rekonštrukcii zvonov, úprava  a 
údržba vozidiel DHZ, stavanie mája či silvestrovskej vatry sú len 
časťou našej dobrovoľníckej práce, kde nás ako organizáciu 
môžete vidieť. Počas celého roka sa však snažíme organizovať, 
budovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v našej obci a byť 
všade tam, kde nás VY občania potrebujete. 

Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na 
plnení spomenutých úloh, a zároveň všetkým, ktorí sa akoukoľvek 

formou v roku 2022 podieľali na činnosti a chode nášho DHZ. 
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Verím, že všetky naše predsavzatia, plány a ciele na rok 2023 
sa nám podarí v zdraví splniť a že naša činnosť bude pre obec a 
okolie naďalej prínosom. Jedným z cieľov je prijať medzi nás 
nových člen- 

ov a rozšíriť tak 
naše rady 
dobrovoľníkov. 
Budeme sa tešiť 
každému jednému 
záujmu o vstúpenie 
nových členov do 
ra- dov DHZ a 
veríme, že s 
podporou občanov 
sa bude naša 
hasičská rodina 
každým rokom roz- 
rastať. 

 

 

 
Miroslav Viater 
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Z ROKOVANIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ROTUNDA JURKO 

V nedeľu 5. februára 2023 sa stretli členovia občianskeho 

združenia na zasadnutí valného zhromaždenia. Správu o činnosti 

združenia za roky 2020-2022 predniesla jeho predsedníčka Dag- 

mar Ševčíková. 

Pandemické obmedzenia v uplynulých rokoch spôsobili pre- 

rušenie tradície konania svätojurajských pútí, ale v uplynulom 

roku sme sa mohli konečne pri rotunde stretnúť. Našu bohatú,   už 

viac ako  dvadsaťročnú  intenzívnu  prácu  sme  prezentova-  li 

výstavou fotografií „20 rokov OZ Rotunda Jurko“. Začínali sme v 

roku 2001 odvlhčením kostolíka a rekonštrukciou fasády. V 

priebehu dvoch desaťročí sme boli iniciátormi aj realizátormi 

viditeľných zmien rotundy a celej lokality, vybudovania náučného 

chodníka, výstavby modelu včasnostredovekého obydlia, založe- 

nia muzeálnej expozície „Ľud pod Marhátom v dávnej minulo- sti“  

a neúnavnými propagátormi našej starobylej histórie doma   i v 

zahraničí. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo naplniť ciele     a 

zámery, ktoré sme si sformulovali pri ustanovujúcom zasadnutí 

v roku 2001. 

Počas uplynulých dvoch rokov sme v spolupráci s Nitriansk- 

ou organizáciou cestovného ruchu cez letnú turistickú sezónu 

zabezpečovali výklad pre turistov a návštevníkov a od polovice 

júna v tom plánujeme pokračovať. 
 

 

Mgr.D.Ševčíková 
 

S PO MI ENK  A 
Áno, spomíname na láskavú, obetavú a aktívnu osobu pani 

Mgr. Elenu Slávikovú. Pani Elena Sláviková nastúpila ako učiteľka 

v ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica hneď po ukončení vysokej školy a 

pôsobila tu až do obdobia, kedy sa rozhodla odísť do zaslúženého 

dôchodku. Bola to osoba, ktorá sa pravidelne zúčastňovala na vš- 

etkých kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré sa v našej 

obci konali. Ani po ukončení svojho pedagogického pôsobenia v 

škole nezostala pasívnou občiankou. V roku 2008 spolu so svojimi 

priateľkami a rovesníčkami založili Základnú organizáciu Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Nitrianskej Blatnici. Bola hlavnou orga- 

nizátorkou všetkých akcií poriadaných ZO JDS. Zaznamenávala a 

chronologicky zbierala všetky informácie do kroniky ZO JDS, o 

ktorú sa svedomito starala a viedla ju. Zúčastňovala sa aj špor- 

tových, kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizovala 

Okresná organizácia JDS v Topoľčanoch. 

Nikdy neodmietla pomôcť a bola ochotná priložiť ruku k dielu 

aj pri podujatiach, ktoré organizoval Miestny spolok Slovenského 

Červeného kríža, ktorého bola taktiež členkou. Jej aktívna čin- 

nosť sa prejavovala dlhé roky aj v miestnom kostole, a to členst- 

vom v cirkevnom zbore, v ktorom 

svojím spevom spolu s kolegami 

oživovala priebeh svätých omší. 

Myslím, že všetci, ktorí sme 

pani Elenu Slávikovú poznali 

vieme, že nikdy nikomu nepove- 

dala slovo NIE alebo NEDÁ SA, 

a vždy hľadala riešenie a spôsob, 

ako pomôcť, keď ju o to niekto 

požiadal. 

 
Pre všetky jej vlastnosti si na ňu 

často s láskou a úctou spomíname, a nikdy na ňu nezabudneme. 

 
členka ZO JDS p. Ceperková 

 
 

VÝROČNÁ SCHÔDZA MIESTNEHO SPOLKU 
SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA 

Dňa 26.2.2023 bola obetovaná svätá omša za darcov krvi a členov MS SČK v Nitrianskej Blatnici. Poobede o 15.oo hod. sa konala v 

kultúrnom dome výročná členská schôdza nášho spolku. Privítali sme medzi nami p. starostu Ing. Igora Slávika a riaditeľa Územného 

spolku SČK v Topoľčanoch PhDr. Andreja Barborku. Na našom stretnutí sme si vypočuli správu o činnosti spolku, správu o hos- 

podárení za uplynulý rok a plán práce na rok 2023. Nasledovala diskusia, do ktorej sa aktívne zapojilo veľké množstvo členov nášho 

spolku a prihovorili sa nám prítomní hostia . Našu schôdzu sme ukončili malým občerstvením. 

 
VIANOČNÉ TRHY 

Víkend 17.12.2022 - 18.12.2022 patril v Nitrianskej Blatnici vi- 

anočným trhom. Akciu v kultúrnom dome organizovala obec spo- 

lu s obecným zastupiteľstvom Nitrianska Blatnica. Sála kultúrneho 

domu dýchala atmosférou Vianoc. Zo všetkých kútov Vás lákali 

bohato vyzdobené stánky, ktoré ponúkali rôzne domáce výrobky 

od výmyslu sveta. Ako občerstvenie na Vás čakal vianočný punč a 

omastený chlebík s cibuľou. Pre deti boli prichystané detské dielne 

- zdobenie medovníkov. Nálada bola neopakovateľná a priateľská. 

Návštevníci si mohli urobiť radosť kúpou maličkosti v stánkoch, 

poprípade darčeka pod vianočný stromček alebo si len posedieť  s 

priateľmi nad teplým vianočným punčom. Kto mal chuť na 

maškrtenie, neodolal výborným palacinkám od Gabiky Líškovej. 

Vianočné trhy sú neoddeliteľnou súčasťou Vianoc, navodzujú tú 

správnu sviatočnú atmosféru, a preto veríme, že sa v našej obci 

stanú 

tradíciou. 
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MS SČK Nitrianska Blatnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Lucia Vašinová 
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Č O ČAK  Á NA Š U FARN OS Ť V R O KU 2023   

BLATNICKÉ NOVINY  
ZVO NY  

Čas plynie a vek a nevhodná kovová konštrukcia začali 

zapríčiňovať praskanie veže nášho kostola. Bola potrebná výmena 

kovovej konštrukcie za drevenú. Samotná realizácia projektu pre- 

behla od 14.11.-18.11.2022 firmou Rych Tech s.r.o. 

Na tom, aby sa realizácia uskutočnila sa podieľalo množstvo 

dobrovoľníkov,  farníkov a sponzorov, bez ktorých by sme  tento 

,,veľký“ krok pre obnovu našich zvonov neboli schopní zrealizovať. 

Ako správca farnosti som oslovil aj občanov obce Nitrianska Blat- 

nica, a to listom, kde bola spomenutá renovácia zvonov, postup 

plánovanej realizácie a tiež prosba o dobrovoľný finančný príspe- 

vok. Na rekonštrukciu prispel aj Biskupský úrad Nitra sumou 

4.000 € z podporného fondu. Tento fond tvorí 5% z vyzbieraných 

peňazí počas omší a sú 1x ročne prerozdeľované do farností. Obec 

Nitrianska Blatnica pomohla čiastkou 5.000 € a moji priatelia z Ni- 

try darmi vo výške 6.000 €. Ostatné financie sa nám podarilo získať 

vďaka darom a zbierkam od našich veriacich z farnosti. Jednou  z 

nich bol napríklad aj predaj farských produktov vyrobených na 

fare počas farských dní, kde sa ich predajom podarilo vyzbierať 

815 €. Celé dielo stálo 25.000 € a úprimné Bohu vďaka a tiež vďaka 

za každý jeden príspevok, pomoc a podporu pri realizácii projek- 

tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
správca farnosti Ján Kováč 

 
 

Rok 2023 je už pár mesiacov tu a aj naša farnosť Nitrianska 

Blatnica má v pláne množstvo zaujímavých podujatí a slávností, 

ktoré treba určite spomenúť. 

V najbližšom období sa uskutoční tradičná svätá omša pri 

príležitosti Svätojurajskej púte pri Rotunde sv. Juraja, ktorá sa 

bude konať 30.4. 2023 a bude celebrovaná pomocným biskupom 

Petrom Beňom z Nitrianskej diecézy. Pri tejto príležitosti bude 

požehnaá aj naša poštová známka. 

Slávnosť prvého svätého  prijímania  sa  uskutoční  4.6.2023  a 

podľa predpokladov by sa malo zúčastniť 10-11 prvoprijíma- 

júcich detí. Príprava detí prebieha na hodinách náboženstva pod 

vedením p.farára Kováča. Prvoprijímajúce deti budú mať na záver 

prípravy aj spoločnú ,,prespávačku“ na fare, ktorú zabezpečuje far- 

nosť v spolupráci s rodičmi detí. 

Sviatosť birmovania bude prebiehať v našej farnosti 28.10.2023. 

Birmovanci sa samostatne pripravujú a v ich štúdiu ich tento rok 

podporil p.farár tým, že im vypracoval knižku s názvom ,,Príprava 

na sviatosť birmovania“. Birmovanci symbolicky prispejú sumou 2 

€ na náklady spojené s tlačou brožúrky. 

Tento rok, tak ako aj tie predošlé, bude pokračovať tradícia tzv. 

farských dní, ktoré usporadúva naša farnosť v priestoroch fary a jej 

nádvoria. Toto podujatie je každoročne spojené aj s požehnaním 

motorových vozidiel, farskými trhmi a v neposlednom rade prí- 

jemným posedením a spojením našich veriacich pri kapustnici či 

dobrom guláši. Prvé farské dni sa uskutočnia na začiatku letných 

prázdnin 25.6.2023. Druhé stretnutie pri tejto príležitosti bude 

spojené s hodami v našej obci 15.9.2023. 

Všetci občania sú srdečne pozvaní a tešíme sa na vašu návštevu. 

Už teraz by sme však chceli poprosiť občanov o spoluprácu a fi- 

nančnú či materiálnu pomoc pri organizácií týchto a mnohých 

iných farských podujatí a projektov,  nakoľko náklady spojené     s 

prevádzkou farnosti vzrástli a sme vďační za každú pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bc. Petra Jančovičová 

 
 

POŠ  T O VÁ ZNÁMK  A 

S hrdosťou vám oznamujeme, že 28.02.2023 Slovenská pošta 

vydala poštovú známku s vyobrazením našej Rotundy sv. Juraja. 

Stalo sa tak pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických 

vzťahov s Arménskom. Obe poštové známky prezentujú najvýzn- 

amnejšie kresťanské pamiatky 9. storočia, ktoré konfesionálne 

spájajú naše geograficky vzdialené krajiny. Síce vyobrazenie nášho 

„Ďurka“ nie je podľa súčasného stavu, ale napriek tomu je to veľká 

udalosť pre nás. 

Oficiálne predstavenie a jej požehnanie vykoná Mons. Peter Beňo, 

pomocný nitriansky biskup, počas sv. omše pri Rotunde sv. Juraja 

30.04. 2023 (nedeľa) za účasti hostí z ministerstva dopravy, Sloven- 

skej pošty a filatelie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OÚ Nitr. Blatnica 
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KOST O LNÉ  ZVO NY  

BLATNICKÉ NOVINY 

Od začiatku adventného obdobia v uplynulom roku znejú zvony blatnického farského kostola inak. Systém ich upevnenia vo veži 

potreboval nevyhnutne rekonštrukciu, a tak do našej obce zavítali majstri zvonári z firmy RychTech z Trenčianskeho Jastrabia. Po nie- 

koľkotýždňovej práci im pri dokončení ich diela priamo vo veži asistovali chlapci z deviateho ročníka a zároveň zvonárov vyspovedali. 

Prinášame vám rozhovor, ktorý deviataci pri tejto príležitosti zaznamenali. 

Ako ste sa dostali k tejto práci? 

K tejto práci sme sa dostali úplnou náhodou v roku 2012. V našej obci sa pokazili zvony a neboli peniaze na ich opravu, tak som sa do 

opravy pustil sám s partiou chalanov. Neskôr sme prácu zdokonalili, lebo sme zistili, že prvú opravu sme neurobili správne a rozhodli 

sme sa toto remeslo si naštudovať, aby sme mohli prácu robiť tak, ako sa má. 

Čo obnáša vaša práca? 

Je to zložité, my sa zaoberáme výmenou technického príslušenstva k zvonom, stavbou zvonových stolíc (to sú tie konštrukcie, na 

ktorých zvony visia) a elektrických pohonov, lebo dnes sa už zvony ručne neťahajú. V súčasnosti je väčšina kostolných veží po mechan- 

ickej stránke zanedbaná, preto musíme vyrábať nové srdcia, nové závesné zariadenia, zvonové stolice. U vás sme vymenili všetko, takže 

máte všetko nové. 

Aký najväčší a najmenší zvon ste opravovali? 

Najväčší vážil 4 tony a najmenší okolo 20 kg. 

Koľko vážia tieto naše zvony? 

Len odhadujem: najmenší 110 kg, stredný 290 kg a najväčší 450 kg. 

Ako dlho priemerne trvá oprava zvonov? 

To závisí od rozsahu opravy. Priemerne mesiac aj s výrobou, lebo samotná 

montáž je iné. Priamo u vás sme týždeň, no predtým sme to 2 týždne vyrábali 

doma. Samozrejme, predtým vymeriavanie, kúpa materiálu, výroba a až na- 

koniec samotná montáž. 

Aké nástroje používate pri oprave zvonov? 

Všetko náradie potrebné k elektrikárskemu, zámočníckemu a tesárskemu 

remeslu. 

S akým najstarším zvonom ste pracovali? 

Zvon bol zo 14. storočia, datovanie okolo roku 1360. Vážil asi 1,5 tony. 

Koľko firiem sa venuje tejto práci na Slovensku? 

Na Slovensku sú 3 firmy. No my sme jediní, ktorí vyrábame drevené stolice. 

Z tohto pôvodného prírodného materiálu sa časom prešlo na oceľové konštruk- 

cie, čo v podstate nie je dobré pre zvuk zvona a pre stabilitu zvoníc. My sa opäť 

vraciame k drevu. 

Vyrábate aj zvony alebo spolupracujete s inou firmou? 

My samotné zvony nevyrábame, spolupracujeme so zvonolerájskou dielňou. 

Akú školu je potrebné vyštudovať, aby sme mohli vykonávať aj my takúto prácu? 

Taká špecifická zvonárska nie je. Je však potrebné mať elektrotechnické vzdelanie, zámočnícke, strojárske, drevárske a tesárske. My sme 

traja. Ja som elektrikár, jeden kolega je tesár a druhý strojár. 

Koľko zvonov opravíte za jeden rok ? 

Tento rok prekonávame rekord, už to bude aj nad 60. 

Už ste niekedy boli tu u nás v Nitrianskej Blatnici? 

Priamo u vás ešte nie, ale tu na okolí áno. 

A ako sa vám tu páči? 

Dobre sa nám tu robí. Veža je veľmi priestranná, často pracujeme v stiesnených podmienkach. 

Stala sa vám nejaká zaujímavá príhoda pri oprave zvonov? 

Nič také extra zaujímavé sa nestalo. Všade však stretávame zaujímavých ľudí. Raz k nám prišiel do veže jeden pán a hovorí nám: „Tak 

čo, chlapci, kazíte dobrú vec?“ Len sme sa zasmiali. 

 
Ďakujeme pánom za veľmi pekný rozhovor, miestami bol naozaj aj veľmi vtipný, ale to tu nemôžeme zverejniť. Prajeme im, nech im 

práca ide odruky, nech im zdravie slúži, aby mohli opraviť ešte veľa zvonov. 

 
Rozhovor spracovali: Adam Kollár, Martin Oravec, Oliver Kolník 

 

N O VÝ CIFERNÍK NA KOS T O LNEJ VEŽI  

Po rekonštrukcii zvonov kostolnej veže sa prišlo na rôzne nedostatky funkcií hodín a tiež ciferníka na nich, preto sa počas tohto roka 

pripravuje pokračovanie v prácach a chceme dielo dokončiť. Na hodinách sa bude meniť nový prevod z dôvodu nesprávneho posunu 

času. Táto vada spôsobuje to, že mesačne sa nazbiera časový rozdiel pol hodiny dopredu od aktuálneho času. Tiež sa bude meniť ciferník, 

ktorý je v momentálnom vyhotovení slabo viditeľný. Nový ciferník bude bielej farby, s čiernymi ručičkami a číslicami, aby ho bolo 

vidieť aj z väčšej vzdialenosti. Očakávaná investícia podľa posledného nacenenia je 3.000 €. Realizácia bude financovaná z rezervy 

2.000 €, ktoré zostali vo farnosti po zbierkach na renováciu zvonov, a darov a zbierok veriacich určených na tento projekt. 
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správca farnosti Ján Kováč 
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BLATNICKÉ NOVINY  

NA ČO SOM PYŠNÁ ? 

Mám za sebou 10 rokov vo funkcii riaditeľky školy a ak by som mala trochu bilancovať uplynulé 

roky, urobím to veľmi rada. Na pracovisku, a teda aj v škole by som dala vzťahy a klímu na prvé 

miesto v rebríčku dôležitosti. 

Som nesmierne pyšná na zamestnancov základnej i materskej školy. Je to fungujúci tím 

obetavých a zanietených ľudí, ktorí pre deti, žiakov, výchovu, vzdelávanie a mimoškolskú činnosť 

robia veľmi veľa. Poslanie učiteľov je vzbudiť v deťoch záujem a viesť ich na ceste za poznaním. 

To je samozrejmosť. Ale byť so žiakmi 24 hodín denne na lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, 

na viacdenných výletoch, exkurziách, plaveckom, korčuliarskom výcviku, v noci v družine cez 

Andersenovu noc a Noc strašidiel, zodpovedať za ich bezpečnosť a zdravie každú minútu, nie je 

jednoduché. Príprava na súťaže, olympiády vyžaduje od učiteľa dôslednú prípravu popoludní, 

množstvo materiálu a pomôcok. Tanečné i divadelné vystúpenia sú tiež nesmierne náročné na čas, 

trpezlivosť i organizáciu. Okrem toho učitelia vedú popoludňajšie krúžky, doučovania, nacvičujú 

prednesy, spevy, vypracovávajú správy pre rôzne inštitúcie, povinne sa vzdelávajú, platia si vlast- 

né vzdelávania, absolvujú atestácie, povinné webináre, vypracúvajú analýzy písomiek, konzultujú 

so psychologičkou a niektorí píšu učebnice. Prácu cez Edupage vidíte aj vy. Nie je v dopoludňa- 

jších hodinách, ale až po oprave písomiek, diktátov, slohov, previerok vo večerných hodinách. 

MÁLO ČI VEĽA ? 

Tím by nebol úplný, keby som nespomenula pozitívnu klímu v škole, ktorú vytvárajú kuchárky, upratovačky, školník, ekonómka, vedúca 

jedálne. Všetci si plnia zodpovedne svoje úlohy, pomáhajú si, navrhujú zlepšenia a ochotne zostanú zastupovať chýbajúceho člena kolektívu. 

Nemôžem nespomenúť aj kolektív učiteliek a zamestnancov v materskej škole, ktorí sa zodpovedne a s láskou starajú o naše najmenšie 

deti. Ich práca je veľmi náročná a zodpovedná. Ráno deti prichádzajú často uplakané, vystrašené, nahnevané. Musia vynaložiť obrovské 

úsilie, aby desiatky detí utíšili, zaujali a vzdelávali. Verejnosť sa mylne domnieva, že deti sa v škôlke iba hrajú. Veľký omyl! Hrajú sa 

iba keď prichádzajú do tried a po popoludňajšom spánku. Medzitým majú edukačné činnosti, ktoré musia učiteľky starostlivo prip- 

raviť, pomôcky si často vyrábajú samé, takisto aj výzdobu tried a spoločných priestorov. Musia rovnako ako učitelia v škole pracovať s 

interaktívnou tabuľou, aplikáciami, Edupage, musia sa vzdelávať, písať prípravy a správy. Hoci deti majú pri nástupe do škôlky zvládnuť 

sebaobsluhu samé, učiteľky, vychovávateľka i školníčka pomáhajú s obliekaním, obúvaním, s pyžamkom, pančuchami i papučkami.  A 

niekedy sa stane aj „nehoda“! Niekedy nie je čas ani na vlastné osobné potreby učiteľky, pretože sa nedá odísť z triedy a nechať deti 

samy... A nácviky programov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vianoce, Veľká noc sú viac ako náročné. Ale výsledok stojí za to! 

Nezabudneme ani na obetavú pani kuchárku z materskej školy. Ak sú všetky deti prítomné, tak varí pre 54 detí plus dospelí. Desiata, 

obed, olovrant - všetko pripraviť, uvariť, nachystať, upratať, umyť a vyčistiť. 

Som veľmi rada, že sme kolektív, ktorý si rozumie, pomôže si a navzájom sa podrží. V dnešnej dobe vzácna vlastnosť tridsiatich troch 

ľudí. 

Všetkým Vám ĎAKUJEM, ste úžasní ľudia! 

 
KORČUĽOVANIU ZDAR! 

Nastal krátky, ale mrazivý február. Jar je ešte ďaleko a pani 

Zima zbiera posledné sily. Nechce podať štafetu jari, a tak nám 

zosiela sneh, mráz a chlad. Väčšina z nás túži po vôni horúceho 

čaju či kávy a teplej deke pred televízorom. Nie však žiaci z našej 

základnej školy. 6. až 9. februára sa odhodlaní žiaci z prvého 

stupňa postavili na ľad a absolvovali korčuliarsky kurz na 

zimnom štadióne v Topoľčanoch. Pod vedením kvalifikovaných 

inštruktorov z hokejového klubu Topoľčany deti získali základné 

zručnosti v korčuľovaní na ľade. Škola korčuľovania Kids smile 

skutočne vyčarila úsmev na tvári každému žiakovi. Žiaci prvého 

až štvrtého ročníka sa s veľkou chuťou učili pluhovať, brzdiť, 

zatáčať, bezpečne vstávať a pohybovať sa po ľade. Najviac zábavy 

si užili pri napínavých súťažiach či naháňaní trénerov po ľade. 

Napriek pádom a drobným neúspechom sa nevzdávali a výrazne 

napredovali. Z tréningov odchádzali unavení, ale nadšení a plní 

dojmov. Lektori dokázali 

žiakov motivovať k výbor- 

ným fyzickým  výkonom a 

prebudili v nich 

športového ducha. Športu 

zdar! 

 

 

Mgr. L. Kartousková 

Mgr. Daniela Páleníková 

ŠKÔLKARI NA ĽADE 

Naša materská škola absolvovala už druhý rok týždenný kurz 

korčuľovania v spolupráci so ,,Školou korčuľovania KID’S SMILE” v 

Topoľčanoch. Na kurz boli prihlásené deti z dvoch tried: SOVIČKY 

4.-5. ročné deti a VČIELKY 5.-6. ročné deti. Deti sa nevedeli dočkať, 

kedy našej materskej škole bude pridelený termín kurzu. Po Viano- 

ciach sme sa však dočkali. 

Prvýkrát sme bránu materskej školy prekročili 30.1.2023 plní 

očakávania, šťastia, nedočkavosti, ale i strachu. Po prvom dni však 

strach opadol nielen z detí, ale i zo sprevádzajúcich učiteliek. Deti 

sa každé ráno tešili na príchod autobusu, úsmevy a povzbudivé 

slová trénerov. Na ľade ich čakala kopa hier a aktivít. Tréneri sa im 

venovali do vyčerpania a naši škôlkari si to náramne užívali. Na kon- 

ci kurzu sa už všetci nebojácne púšťali na ľad a korčuľovali s istotou. 

Naši škôlkari boli naozaj veľmi šikovní a neúnavní. Kurz úspešne 

ukončili v piatok 3.2.2023 a, samozrejme, ako praví športovci - víťaz- 

ným pokrikom a 

ocenení medailou. 

 

 

 

 

 

Natália Falařová 
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RODIČOVSKÁ ZÁBAVA 

Po dvoch rokoch pandémie sa dňa 18.2.2023 uskutočnila už 

56.rodičovská zábava, ktorú usporiadala Rada rodičov ZŠ s MŠ 

Nitrianska Blatnica. Rodičovská zábava je u nás už dlhoročnou 

tradíciou a boli sme radi, že sme ju mohli opäť uskutočniť. Po celú 

noc až do skorého rána nás úžasne zabávala hudobná skupina Zu- 

naband. Samozrejme, vďaka našim sponzorom nemohla chýbať 

ani bohatá tombola, kde hlavnou cenou bola sušička na bielizeň. 

Každý si mohol pochutnať na výbornom guláši, ktorý s láskou pre 

nás navaril pán Stanislav Barát. O otvorenie zábavy sa postara-  li 

žiačky našej základnej školy, ktoré pod vedením Mgr. Kristíny 

Jančovičovej nacvičili uvítací tanec. Účasť na zábave bola veľká, 

nechýbali rodičia, starí rodičia a prišlo veľa mladých, čo nás veľmi 

milo prekvapilo. Veľké poďakovanie patrí Obecnému úradu Nitri- 

anska Blatnica, všetkým sponzorom, rade rodičov, každému jed- 

nému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri tejto našej tradícii 

a hlavne Vám všetkým, ktorí ste sa prišli zabaviť, a tým podporili 

naše deti v Nitrianskej Blatnici. Niet nad krásny pocit keď niečo čo 

robíte s radosťou a sa Vám to vráti v podobe plnej sály úžasných 

ľudí, ktorí sa po celú noc zabávali. Dúfam, že už žiadna pandémia 

nebude a nič nás nezastaví, aby sme si to mohli takto o rok zopa- 

kovať. Dominika Hudečková 
 

DETSKÝ KARNEVAL 
V našej obci sa v sobotu 18. 2. 2023 konal 56. ročník detského 

karnevalu. Akciu organizovala Rada rodičov ZŠ s MŠ Nitri- anska 

Blatnica. Deti sa spolu s rodičmi a starými rodičmi ziš-     li v 

kultúrnom dome v poobedných hodinách. Sála bola krásne 

vyzdobená, za čo patrí jedno veľké poďakovanie deťom základnej 

školy a pani učiteľke Mgr. Kristíne Jančovičovej. Tanec a zábavu 

na parkete rozprúdil DJ Zipo, ktorý hral deťom široké spektrum 

detských piesní. Učiteľky z materskej školy sa postarali o na- 

jmenších účastníkov, našich škôlkarov, a spoločne ovládli parket. 

Masky na karnevale boli od výmyslu sveta, mohli ste vidieť Lego 

panáčikov, princezné, kadejakých superhrdinov, zvieratká, ovocie, 

zeleninu a rôzne iné prevedenia detskej fantázie. Deti si dali naozaj 

záležať a rodičia mali veru čo robiť, aby detské predstavy zreal- 

izovali. Výsledok však bol neopakovateľný. Snaha detí a rodičov 

nezostala nepovšimnutá a na deti čakali vecné ceny. Naši škôlkari 

mali pripravený jednotný balíček, ktorý im odovzdali učiteľky z 

materskej školy. Súťaž o najkrajšiu masku z detí zo základnej školy 

tento rok vyhral biblický Noe a jeho archa a víťazka si ako prvá 

mohla vyberať z bohatých cien, ktoré boli pre deti pripravené. 

Nakoniec však nikto neodišiel s prázdnymi rukami a každá jed- 

na maska našich žiakov bola ocenená, no najväčšou odmenou pre 

všetkých zúčastnených bola radosť a úsmevy detí. Veríme, že sa 

karneval všetkým páčil a o rok sa stretneme znova. 

 

 

Mgr. Lucia Vašinová 

 
 

VÝCHOVA MLADÝCH DÁM A DŽENTLMENOV 
Škola čoho? Bonbónu? Čo to bude zač? Vŕtalo v hlavách žiakov, 

keď sa mali v polovici februára zúčastniť zážitkového vzdeláva- 

cieho programu Škola bontónu. Bontón nie je bonbón, je to iný 

názov pre slušné správanie. Pán Kamil Fojtík z umelecko-his- 

torickej spoločnosti Bojník zavítal do blatnickej školy, aby dal žia- 

kom cenné lekcie z každodennej etikety. Spoločne riešili modelové 

situácie z bežného života: kto komu podáva ruku ako prvý, ako sa 

predstavujeme a zoznamujeme, ako stolujeme, ako sa usádzame 

v divadle a kine, ako viesť dámu v spoločnosti a iné. Mnohé situá- 

cie vedeli žiaci rýchlo a správne vyriešiť aj sami. Pri niektorých 

sa pozastavili, zamysleli, zapochybovali, ale to vôbec nevadí.Pán 

Fojtík ich nakoniec priviedol k správnemu riešeniu. Veríme, že sa 

dievčatá aj chlapci veľa naučili a že slušnosť, zdvorilosť, úcta a takt 

budú bežnou súčasťou ich správania v spoločnosti druhých ľudí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Kučerková 
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ŠTART jarnej sezóny 
Tak ako sa nám na jar prebúdza príroda, tak po úspešnej jesennej časti a zimnom oddychu ožívajú aj naši futbalisti A - mužstva OFK 

Nitrianska Blatnica. Jesennú časť ukončili krásnym 3. miestom v tabuľke a veríme, že v plnom nasadení a silou po zimnej regenerácii 

odštartujú aj jarnú časť VIII. ligy Oblastného futbalového zväzu Topoľčany. 

Tešíme sa na účasť fanúšikov a priaznivcov tohto športu na futbalových zápasoch a dúfame, že s našou podporou to chlapci dotiahnu 

na popredné miesta tabuľky aj jarnou časťou ligy. Prajeme im čo najmenej zranení, veľa síl a ten správny uhol pri strieľaní víťazných 

gólov do siete bránky. 

Bc. Petra Jančovičová 

Tabuľka – Výsledky oblastného futbalového zväzu Topoľčany – VIII. liga po jesennej časti 
 

Por Klub Z V R P Skóre Body 

1. OFK Čermany, o.z. 10 1 0 0 58 4 30 

2. OFK Kuzmice 10 7 0 3 40 12 21 

3. OFK Nitrianska Blatnica 10 6 2 2 30 22 20 

4. TJ Veľké Dvorany 10 5 2 3 18 22 17 

5. TJ Koniarovce 10 5 1 4 39 19 16 

6. TJ Oponice 10 4 1 5 19 25 13 

7. TJ Sokol Šalgovce 10 4 1 5 29 24 13 

8. FK Orešany 10 4 1 5 19 34 13 

9. OFK Horné Štitáre 10 3 1 6 28 38 10 

10. OFK Hrušovany 10 2 1 7 13 32 7 

11. OFK Krtovce 10 0 0 10 11 72 0 

www.futbalnet.sk – spracoval Ivan Šimovič 

 

SÚPISKA OBECNÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU NITRIANSKA BLATNICA 

V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2022/2023 

Tréneri: Dušan Stanček 

Asistent trénera: Stanislav Hollan 

Vedúci mužstva: Tomáš Bačkády 

Hráči: Roman Masaryk, Dominik Bečka, Juraj Ďaďan, Ivan Lacuška, Peter Zachar, David Vaňo (príchod Nemčice), Vladimír Grznár, 

Marek Miho, Michal Grznár, Tomáš Čambor, Martin Natsin, Milan Bartoník, Jozef Kašný, Patrik Baňák, Ivan Šimovič, Jozef Králik, 

Ľubomír Stanček, Michal Murčo, Boris Baňák, Dušan Klas (zranenie) 

 
Rozpis zápasov jarnej časti VIII. ligy Okresného futbalového zväzu Topoľčany 

Ivan Šimovič 

 

12.kolo 25.3. 2023 o 15:00 OFK Nitrianska Blatnica – OFK Hrušovany 

13.kolo 1.4. 2023 o 15:30 OFK Nitrianska Blatnica – TJ Veľké Dvorany 

14.kolo 9.4. 2023 o 10:30 TJ Sokol Šalgovce – OFK Nitrianska Blatnica 

15.kolo 15.4. 2023 o 16:00 OFK Nitrianska Blatnica – OFK Čermany, o.z. 

16.kolo 23.4. 2023 o 16:00 OFK Kuzmice – OFK Nitrianska Blatnica 

17.kolo 29.4. 2023 o 16:00 OFK Nitrianska Blatnica – OFK Krtovce 

18.kolo 7.5. 2023 o 16:30 TJ Oponice – OFK Nitrianska Blatnica 

19.kolo 13.5. 2023 o 16:30 OFK Nitrianska Blatnica – TJ Koniarovce 

21.kolo 27.5. 2023 o 17:00 OFK Horné Štitáre - OFK Nitrianska Blatnica 

22.kolo 3.6. 2023 o 17:30 OFK Nitrianska Blatnica – FK Orešany 

www.futbalnet.sk – spracoval Ivan Šimovič 
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