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V novom volebnom období
Keď sa pred viac ako štyrmi rokmi rozhodol starosta krátko po nástupe do funkcie,
že by nezaškodilo zviditeľniť dianie v obci
miestnymi novinami, bol to krok na pomerne tenký ľad. Bol som ochotný pomôcť svojimi skúsenosťami (najmä praktickými),
a tak sa objavilo prvé číslo Blatnických novín. S výdatnou pomocou členov redakčnej
rady sa viac-menej pravidelne dostávali
Blatnické noviny do domácností, informovali občanov o živote v obci, ale neraz
i objavovali im neznáme udalosti z dávnej
i nie tak dávnej minulosti. Zhrnuté
a podčiarknuté, ako sa vraví, bol to dobrý
krok, lebo dnes máme na stole 24 čísel našich i vašich novín a vstupujeme týmto číslom do piateho roku ich vydávania v súlade
s novým volebným obdobím.
Treba konštatovať, že samospráva obce
sa takmer nezmenila, čo je dobrá vizitka jej
predchádzajúcej štvorročnej práce. Potešiteľné je však i to, že aj my s blatnickými novinami vstupujeme do vašich domácností,
aby sme vás informovali o všetkom, čím naša Nitrianska Blatnica žije alebo žila, aby
sme vám prinášali prostredníctvom tlačeného slova dobré i menej príjemné správy (život je vždy taký), ale všetko v znamení novinárskeho kréda: byť na pulze doby!
Pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým
naším občanom za milé slová k obsahu novín pri stretnutí s členmi redakčnej rady.
A ešte viac ďakujeme za návrhy na ďalšie
skvalitňovanie obsahu novín, ale osobitne
za články a iné príspevky, ktoré nám posielate. Síce ojedinele, ale verte, že každý váš
podnet je pre nás cenný.
Veľkým ocenením je pre nás, čo sa podieľame na tvorbe Blatnických novín, keď
sa spytujete, čo je s novinami, ak náhodou
s nejakých dôvodov sa niektoré ich číslo
omešká. Je to svedectvom toho, že naše noviny sú vlastne vaše a je pre nás potešením,
ak vám chýbajú a čakáte na ne. Sme presvedčení, že tak ako teraz, keď držíte v rukách prvé číslo 5. ročníka Blatnických novín, budete ich mať v rukách pravidelne.
A našou snahou bude, aby ich obsah bol pre
vás vždy zaujímavý a pútavý.
(bn)

Zá mery obecnej sa mosprávy
v roku 2011
Vážení a milí spoluobčania!
Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal „Panta rhei – všetko plynie“. Azda niet príznačnejšej chvíle na napísanie tejto myšlienky ako práve tu – v prvom čísle Blatnických novín v roku 2011.
Do nového roka vstupujeme s vierou, že bude lepší ako ten predchádzajúci. Každý začiatok predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, zmeniť, uskutočniť veľké veci. Verím, že v roku 2011 ako
i v celom šiestom volebnom období budeme mať dostatok síl a energie uskutočňovať naše plány, a že atmosféra, v ktorej budeme pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna a nasýtená dobrými nápadmi
a spoluprácou.
Minulý rok nebol jednoduchý, a nebol len krízový. Volebný rok
nám priniesol aj dobré správy. Úspešne sme zvládli rekonštrukciu
budovy hasičskej zbrojnice a pošty. Podarilo sa nám modernizovať
a rozšíriť sieť verejného osvetlenia obce ale aj hasičskej techniky.
Pohli sme s rekonštrukciou historického parku a reštaurovaním našej
najvzácnejšej kultúrnej pamiatky – Rotundy sv. Juraja.
Napriek šiestim podaným žiadostiam sa nám však nepodarilo rozhýbať výstavbu nájomných bytových domov.
Pripomenuli
sme si 825. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci spoločne so
75. výročím futbalu. Pri tejto príležitosti sme s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR spracovali a vydali novú obecnú monografiu, ktorá je už prístupná všetkým záujemcom.
Ako každý rok aj ten minulý sme si pripomenuli Deň matiek, Deň
učiteľov a Mesiac úcty k starším.
Pokračovanie na str. 2

Takto sme vítali nový rok 2011 a pripomenuli sme si výročie vzniku samostatnej SR na námestí na prelome rokov.
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Máme ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku

je historická fotografia z roku 1898.

Začiatkom februára Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky vyhlásil v našej obci ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku - barokové súsošie Ukrižovania (18.-19.
stor.) na Kalvárii nad Rotundou sv. Juraja. Súsošiu bola uznaná výtvarná, umeleckoremeselná a pamiatková
hodnota a skutočnosť, že dokumentuje historický
a spoločenský vývin okolia kostolíka a predstavuje neodmysliteľnú súčasť historického pútnického miesta.
Zaradením do pamiatkového fondu SR môže jej
vlastník (obec) žiadať prostriedky z grantového systému na jej ochranu a udržiavanie dobrého stavu vrátane
prostredia, v ktorom sa nachádza. Mnohí si ešte pamätáme Kalváriu „stratenú“, zarastenú machom a skoro
neviditeľnú na kopci nad Jurkom. Prvým krokom
k prinavráteniu jej dôstojnosti bolo očistenie
a zakonzervovanie, ktoré iniciovalo OZ Rotunda Jurko. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť pravidelnú
údržbu a odlesnenie jej okolia - tak, ako to dokumentuMgr. Dagmar Ševčíková

Zá mery obecnej sa mosprávy v roku 2011
Dokončenie zo str. 1
Pri príležitosti výročí SNP
a oslobodenia obce sme vzdali hold
všetkým, ktorí neváhali pridať sa k
svetovej protifašistickej koalícii. Aj
vďaka tomu sme dnes slobodnejší a
môžeme rozhodovať, komu dať
svoj mandát, aby nás zastupoval vo
veciach verejných. Komunálne voľby 2010 boli príležitosťou vyjadriť
slobodne svoj názor na samosprávu
a jej predstaviteľov. Takmer 67percentná voličská účasť svedčí
o tom, že sme potrebám ľudí načúvali.
Vážení spoluobčania, plynulý
rozvoj našej obce je aj v tomto roku daný predovšetkým schválenými
projektmi z fondov Európskej únie.
Najskôr musíme ukončiť rekonštrukciu parku, ktorá sa realizuje
postupne s využitím troch projektov. Potom nás čaká kompletná rekonštrukcia námestia obce a miestnej komunikácie do parku vrátane
chodníkov, autobusových čakární,
osvetlenia, spevnených plôch, oddychových priestorov, infosystémov, verejnej zelene a parkovacích
priestorov. Musíme vybudovať

zberný dvor v priestoroch bývalej
„prevádzkárne“ na separovaný zber
a druhotné suroviny a kompostáreň
biologického odpadu v časti obce
Pod baňou.
Z uvedeného je zrejmé, že to
bude poriadne sústo pre celú obecnú
samosprávu a osobitne obecný úrad.
Keď k tomu pripočítame zámer výstavby štyroch nájomných bytových
domov po ôsmich bytových jednotkách, realizáciu pilotného projektu
„Zníženie energetickej náročnosti
prevádzky
Kultúrneho
domu
v Nitrianskej Blatnici“, predĺženie
jestvujúceho vodovodného radu pozdĺž cesty III. triedy na Krtovce,
realizáciu 2. etapy komplexného
reštaurovania interiéru predrománskej
Rotundy
sv.
Juraja
a vybudovanie múzea v priestoroch
stredovekej bašty, získame takmer
úplný obraz roka 2011 na úseku
ďalšieho rozvoja Nitrianskej Blatnice – obce, v ktorej žijeme a chceme
žiť aj naďalej k spokojnosti nás aj
budúcich generácii.
Čaká nás teda rok plný práce a
povinností. Aj preto si navzájom

želajme: odložme nežičlivosť a závisť, nachádzajme pre seba slová
uznania a povzbudenia. Tak ako ich
nachádzam aj ja v tomto prvom tohtoročnom čísle našich novín. Slová
uznania, úcty a poďakovania si zaslúžia všetci.
Moje poďakovanie patrí predovšetkým poslancom a členom komisií obecného zastupiteľstva,
pracovníkom obecného úradu, Základnej školy s materskou školou ale
aj všetkým funkcionárom, členom a
podporovateľom záujmových združení a organizácií pôsobiacich
v našej obci. Oceňujem ich príspevok do bohatého koša verejného života obce. K nemu nepochybne patrí i katolícka cirkev, jej cirkevné obrady a sviatky, ktoré vplývajú na
duchovný život obce. Ďakujem vám
všetkým za doterajšiu náročnú prácu a úsilie vynaložené pri napĺňaní
vízie obce. Prajem vám dobrých susedov, priateľov a dostatok vnútorného pokoja a energie. Spolu so
zdravím ich budeme potrebovať pri
ďalšej štvorročnej spolupráci.
Buďme ľuďmi dobrej vôle!
Mgr. Michal Toman
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Vyšla monografia obce
Po 25 rokoch sa opäť podarilo vydať monografiu o obci Nitrianska Blatnica. Nová monografia spresňuje a rozširuje poznatky od najstaršej histórie obce až po jej súčasnosť, s mnohými zaujímavými kapitolami o archeologických výskumoch, dejinách farnosti, šľachtických rodoch, pamiatkach
či obecných symboloch.
Úvodom charakterizuje prírodné pomery obce. Nasleduje
časť o našej bohatej histórii – od najstaršieho pravekého
osídlenie z neskorej doby bronzovej, cez včasný stredovek,
ktorý bol ťažiskom archeologického výskumu od roku 1973
okolo kostola sv. Juraja (Jurko). Predpokladá sa, že stavebný
vývoj rotundy začal v 9. stor., jej prvá deštrukcia a nová výstavba v 10. - 11. stor. a druhá v 13. stor. Renesančná výstavba rotundy okolo roku 1530 bola dôslednou adaptáciou
pozostatkov staršej stavby. Okolo rotundy bol cintorín, na
ktorom bolo zdokumentovaných 126 hrobov. Najstaršie zistené hroby sú z 10.-11. stor. Vo včasnom stredoveku bola na
svahoch Marháta rozvinutá ťažba železnej rudy. Ide o jeden
z hlavných možných dôvodov tunajšieho včasného osídlenia
a už v 9. stor. je s ním spojená aj vyspelá železiarska výroba.
Naša publikácia konštatuje, že názov Blatnica je veľmi
starý a poukazuje na lokálne zamokrenie terénu. Najstaršie
dejiny osady sú spojené s veľmožským rodom HontPoznanovcov, resp. nitrianskych Poznanovcov, ktorí boli
majiteľmi celého okolia prinajmenej od 10. storočia. Ich najstarším známym predkom bol šľachtic Čanád (Chanad), ktorý žil v druhej polovici 12. stor. Spolu s manželkou vychovali jediného syna, ktorému v súlade s rodovou tradíciou
dali vznešené staroslovanské meno Stojslav. Ďalej sa môžeme oboznámiť so všetkými vlastníkmi obce a ich zaujímavými osudmi - až po 19. storočie a Kurta Leonhardyho. Dozvieme sa, že v roku 1883 zriadili v Nitrianskej Blatnici poštový úrad. V obci bola jedna krčma, ktorú prevádzkoval žid Marcel Schlüssler spolu so synom Viliamom.
Židovská modlitebňa sa nachádzala
v dome obuvníckeho majstra Marka
Rosenfelda spolu s jeho dielňou.
Dôležitou súčasťou života obce
bola aj jej samospráva. Pravidelné
voľby richtárov a ďalších obecných
funkcionárov sa podľa zákona o obciach z roku 1870 museli konať
každoročne. Richtár, podrichtár a
traja prísažní sa volili najmenej z
troch kandidátov. Spolu tvorili
obecné predstavenstvo. Na základe
nového zákona o obciach z roku
1886 Nitrianska Blatnica získala štatút malej obce. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 patrila Nitrianska Blatnica do okresu Topoľčany, neskôr v rokoch 1923 –
1949 do okresu Nitra, potom opäť
do okresu Topoľčany.
Pokračovanie na str. 4
Najstaršia písomná zmienka o Blatnici z roku 1185. Prepis z roku 1352
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Vyšla monografia obce
Dokončenie zo str. 3
Oboznámime sa aj s novodobou históriou za 1. republiky a po 2. svetovej vojne, o kultúre v obci, ktorú zabezpečoval ochotnícky divadelný súbor, ktorý nacvičoval hlavne hry Ferka Urbánka, o spolkoch - najstarší bol spolok
hasičov, založený v roku 1927.
Publikácia sa venuje i školstvu. Hovorí nám, že prvú
školu postavili benediktínski mnísi pri kostolíku sv. Juraja.
Tra dícia pustovníkov pri kostolíku sv. Juraja bola živá až
do prvej polovice 19. storočia. Po benediktínoch sa vyučovali na škole pri Jurkovi pravdepodobne františkáni z Hlohovca. Ďalšie správy o blatnických učiteľoch sú až z 18.
storočia. V obci bola aj dievčenská škola, ktorá mala významnú mecénku Máriu, manželku Kurta Leonhardiho. Aj
po roku 1918 zriaďovala školu v Nitrianskej Blatnici Rímskokatolícka cirkev. Škola mala neustále problémy s učiteľmi aj chátrajúcou budovou. Až 1. septembra 1928 prišiel
Ferdinand Oravec, ktorý tu pôsobil až 38 rokov. V roku
1945 bola poštátnená. Novú budovu dostala škola v roku
1962.
Bohaté sú cirkevné dejiny našej obce, už od prvej
zmienky o obci. Písomné pramene potvrdzujú existenciu
fary v Nitrianskej Blatnici začiatkom 14. storočia- naša farnosť je teda prastará! V 16. storočí farnosť prešla do rúk
evanjelikov, začiatkom 17. storočia sa stala opäť katolíckou.
Výber strieborných šperkov z 11.-12. stor.
z hrobov pri rotunde sv. Juraja
V monografii sú publikované novoobjavené a pre nás vzácne archívne dokumenty z biskupských vizitácií, ktoré
charakterizujú celú obec. Prečítame si o najstarších blatnických farároch, medzi ktorými vyniká Ondrej Jantulík,
rodák z Turzovky. Dozvieme sa o histórii nášho farského kostola a o každom kňazovi, ktorý u nás pôsobil.
Pozrieme si aj stať o ľudovej kultúre obce Nitrianska Blatnica a našich obecných symboloch.
Nasledujú state o našich národných
kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach - renesančný kaštieľ, stredoveká bašta- upravená v 20. st. na kaplnku s kryptou, prírodno-krajinársky
park, založený v 18. až 19. storočí,
stredoveký cintorín, náhrobník grófa
Pavla Zerdahelyiho, umiestnený do
vtedy novopostaveného kostola a barokový organ v kostole Povýšenia sv.
Kríža (1740-1750).
Osobitné kapitoly sú venované výsledkom reštaurátorského výskumu
Rotundy sv. Juraja v r. 2009, nárečiu
Nitrianskej Blatnice a športu v obci.
Tešíme sa, že „Slovo na záver“ napísal Mons. Viliam Judák, nitriansky
biskup a cirkevný historik.
Spoločná snímka účinkujúcich v hre F. Urbánka Rozmarín.
Bola naštudovaná a uvedená v roku 1922. Sediaci štvrtý sprava
je učiteľ Horváth, ktorý bol dušou kultúrneho diania v obci.
Nakoniec nájdeme v publikácii našich ocenených občanov, obrazovú prílohu a zhrnutie i v angličtine a nemčine.
Môžeme byť hrdí, že vyšla nová monografia o našej obci, ktorá bude slúžiť nám a ďalším generáciám blatničanov.
Pripravil: RNDr. Eduard Kollár
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Koncert Mariána Banga
Vo sviatočný vianočný čas, na Štefana, sme prijali pozvanie nášho obecného úradu na koncert Mariána Banga. Zaplnený Blatnický kostol privítal
Mariána aj s jeho manželkou Alexandrou. Obaja
nevidiaci, avšak sršal z nich optimizmus a chuť do
života.
Marián spieval operné árie, vianočné či mariánske piesne i vlastnú tvorbu. Poznali sme ho už
z televízie, ale živý koncert priamo u nás je krajší
zážitok.
Alexandra sprevádzala svojho manžela slovným
pásmom a doslova nás evanjelizovala. Aj keď sú
manželia nevidiaci, možno podstatné životné veci
vidia srdcom lepšie ako my vidiaci. Hoci životom
skúšaní, predsa statoční bojovníci.
Neskôr sme Maroša videli spievať na Plese
v opere, spolu so známymi opernými hviezdami,

ale i počuli o ťažkej strate – smrti ich dcéry...
Prežili sme s ním pekné sviatočné popoludnie, ktoré zostane v našej mysli príjemnou spomienkou.
RNDr. Eduard Kollár

Mikroregión pod Marhátom si zvolil nové vedenie
Voľba nového vedenia, schválenie rozpočtu, plánu činnosti na rok 2011, organizačného poriadku a
zmeny stanov boli na programe valného zhromaždenia Občianskeho združenia Mikoregión pod Marhátom (MPM), ktoré sa konalo 3. februára v Nitrianskej Blatnici.
Za nového predsedu bol zvolený starosta Nitrianskej
Blatnice Michal Toman, ktorý vo funkcii vystriedal Jozefa Kucharoviča z Vozokán. Okrem predsedu budú
v päťčlennej správnej rade ešte Jozef Balážik (starosta
Veľkých Ripnian), ktorý bol zvolený za podpredsedu,
Pavol Gubáň (Malé Ripňany), Tibor Púček (Šalgovce)
a Jozef Vančo (Bojná). Kontrolórom združenia sa stal
Dušan Turčan (Lipovník) a za riaditeľa bol vymenovaný prednosta Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch
Jozef Krištof.
Starostovia z mikroregiónu zároveň schválili členské
na tento rok, ktoré predstavuje 33 centov za každého
obyvateľa jednotlivých obcí. Združenie bude hospodáriť
s rozpočtom 4 400 eur, z ktorého pôjde najväčšia časť –
2 500 eur, na projektovú, konzultačno- metodickú, prezentačno-informačnú a administratívnu činnosť, 663 eur dostane na činnosť Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a 300 eur sa investuje do údržby rozhľadne na Marháte, ktorá je vo vlastníctve mikroregiónu. Časť financií si vyžiada aj zriadenie internetovej stránky, ktoré chce združenie začať prevádzkovať od mája.
Z podujatí, ktoré si Mikroregión pod Marhátom v tomto roku naplánoval, možno spomenúť konzultačno-spoločenské dni, Deň samosprávy, ktorý chce MPM využiť na oboznamovanie sa občanov s rozsahom kompetencií miestnej samosprávy, výmennú exkurziu starostov do Českej republiky a prezentačné
aktivity v rámci obecných podujatí a spoločného projektu „KLASTER Topoľčany“. No a tým najbližším
bude futbalový turnaj o pohár predsedu mikroregiónu, ktorý sa uskutoční koncom februára. Zúčastní sa
ho šesť mužstiev školských obvodov mikroregiónu, zložených zo starostov, poslancov a pracovníkov
obecných úradov.
V diskusii rezonovala okrem iného i téma pripravovaného zákona, ktorý by mal obmedziť platy starostov. Účastníci valného zhromaždenia odmietli povrchnosť a populizmus, s ktorým prichádzajú niektorí
poslanci NR SR a spôsob jeho prezentácie v niektorých médiách.
(bn)
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Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Topoľčanoch
v spolupráci s Obecným úradom v Nitrianskej Blatnici a Poľovníckym združením „MIER“
Nitrianska Blatnica Vás pozýva na

Chovateľskú prehliadku
poľovníckych trofejí
ulovených v poľovných revíroch okresu Topoľčany v roku 2010, ktorú usporiada v dňoch
26. a 27. marca 2011 v Kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici. Slávnostné otvorenie
výstavy bude v sobotu 26. marca 2011 o 09.00 hod.
Program chovateľskej prehliadky:
Sobota 26.03.2011
- 09.00 hod. - Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky,
- 09,30 - 19,00 hod. - Prehliadka výstavy pre verejnosť,
- 14,00 hod. – Ukážka imitácie zvukov zveri (vábenia zveri)
Nedeľa 27.03.2011
- 08,00 - 16,00 hod. - Prehliadka výstavy pre verejnosť,
- 14,00 hod. – Ukážka imitácie zvukov zveri (vábenia zveri),
- 16.00 – 18.00 hod - preberanie trofejí.

V rámci chovateľskej prehliadky je zabezpečený predaj a prezentácia tovaru
s poľovníckou tematikou, kvalitného poľovníckeho gulášu a poľovníckych špecialít,
k dispozícii bude aj bufet s občerstvením. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Výbor PZ MIER Nitrianska Blatnica
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Zomrela Zlata Solivajsová

Január – Február

Naši jubilanti

Zlata Solivajsová ( 6. 5. 1922 Nitrianska Blatnica – 31. 12.
2010 Banská Bystrica), popredná poetka, autorka diel pre deti
a mládež, originálna publicistka, členka Spolku slovenských spisovateľov. Pre svoje postoje v r. 1968 bola diskriminovaná. Jej súbor
rozprávok Kľúč od každých dverí (1971) zošrotovali pod zámienkou, že ide o metaforické narážky na normalizačný režim.
Od roku 1960 bola redaktorkou Stredoslovenského vydavateľstva v Banskej Bystrici. Redaktorské miesto musela v rámci normalizácie opustiť a až do odchodu na dôchodok v roku 1981 pracovala ako korektorka v banskobystrickej tlačiarni. Knižne sa prvý
raz prezentovala súborom básní Jablká plné hviezd (1962),
v ktorom preukázala zrelý autorský a osobitný pohľad na dianie

50 rokov
Jozef Hubinský
Anton Jančovič
Emil Matejovič
Anna Turčanová

60 rokov
Veronika Bistáková
Marianna Michlerová
Viliam Prický
Ing. Juraj Rybnikár

70 rokov
Otília Rusková
Helena Sabová

80 rokov
Valent Dorocák
Mária Fulírová

82 rokov - Jozef Bajzík
86 rokov - Emília Krchová
87 rokov - Mária Košťálová
89 rokov - Ondrej Socha
94 rokov - Matilda Krumpárová

Vitajte medzi nami
Štefan Čureja
Matúš Večerek

v závere uplynulého decénia. V knižnej kolekcii veršov Vyhnanie
z raja (1967) sugestívne rezonujú motívy lásky, prírody a detstva.
Nasledovali knižky pre najmenších čitateľov Svietnik s holubičkou
a už spomínaný zošrotovaný titul Kľúč od každých dverí (1971),
ktorý s odstupom času po druhý raz vyšiel v zredukovanej podobe
(1990). Po znemožnení publikovať svoje verše sa opäť vrátila ako
poetka do literárneho života v r. 1992 básnickou zbierkou Pierko
po pierku, v ktorej reflektuje prvky zložitej životnej empírie. Na
prerušené lyrické úsilia organicky nadväzuje aj knihou básní Ucho
uhly (2002). Je aj autorkou súborov veršov Naše zelené dažde
a Listy do mŕtvej schránky. V jej literárnej i publicistickej tvorbe je
zreteľné vlastenecké stanovisko ku kľúčovým spoločenským udalostiam. Česť jej pamiatke!

Zlata Solivajsová - Odchádzanie

Opustili nás

To čisté,
čím nás život živí,
je dobrota
ako z chlebíka.
Preto sme v sebe
pýchu skryli.
Svetielko lásky
cez nás zabliká.

Ivan Beňo – 69 rokov (december 2010 )
Zlatica Solivajsová – 88 rokov
Čestná občianka obce
Ivan Krumpár – 62 rokov ( bývalý občan )
Anton Ondrejka – 69 rokov ( bývalý občan )
Jozef Čierny – 54 rokov ( bývalý občan )
Anna Katreniaková – 62 rokov

A potom svieti
a vo verši stŕpne,
pohladíš ním
srdce človeka,
nech nehľadá
blízku ruku potme,
lebo čo nechá,
všetkým zanechá.

Manželstvo uzatvorili
Filip Remenár a Zuzana Šnajdarová

Spracovala: Gabriela Summerová

Už ti nikto
nezakáže slová,
na ktorých sa báseň
rodila.
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Čím si žila,
žila by si znova.
Čas nezmenil
tvoje pravidlá.

A tak povedz
za hranicou času,
koľko lásky
si nám nechala.
Plamienky,
čo nedokážu zhasnúť,
dvierka,
ktoré si v nás otváraš.
Zabúdanie
ťa ešte chvíľu zdrží
na ceste,
kde sa čistia
rozprávky.
Potom ľahšie
čistý život dožiť.
Ak máš báseň,
tak pochopíš, s kým.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ŠPORT

Blatnický futbal v zimnom období

Po krátkej zimnej futbalovej prestávke prichádza proces prípravy jednotlivých mužstiev OFK na jarnú
časť futbalovej sezóny. Pre havarijný
stav našej telocvične sa neuskutočnil
tradičný zimný halový turnaj. Nakoniec bol zorganizovaný jednodňový
turnaj na umelej tráve. Pretože bolo
prihlásených až 10 mužstiev, medzi
nimi aj z okolitých obcí, vznikol náročný program, lebo všetky zápasy sa
odohrali v jeden deň, keďže už na
druhý deň začal tréningový proces
zimnej prípravy „A“ mužstva. Z toho
dôvodu bol turnaj zle načasovaný
a niektorí nerozohratí hráči utrpeli
drobné zranenia, čím vynechali úvod
prípravy. Pozitívom tohto turnaja boli
výkony našich futbalistov Ľ. Stančeka, V. Grznára, D. Bartoška, Ľ. Valtera, M. Miha, ktorí boli dospelým
mužstvám viac ako vyrovnaným súperom a nakoniec sa tešili z víťazstva
v tomto turnaji. V tradičnom okresnom halovom turnaji sme obstáli
vcelku dobre, keď v základnej skupine sme porazili viacnásobného víťaza
tohto turnaja Jacovce 4:3, remízovali
s V.
Dvoranmi 1:1
a prehrali
s Tovarníkmi 1:3. Druhé miesto
v skupine nám umožnilo pokračovať

v turnaji. V ďalšej fáze nás vyradili
Krušovce výsledkom 3:1. Konečným
víťazom sa po druhýkrát v histórii
stalo mužstvo Bojnej.
V súčasnosti prebieha tréningové
obdobie, ktoré nám odhaľuje pripravenosť mužstva na jarné majstrovské
zápasy. Žiaľ, situácia nie je nijako
oslnivá, lebo jednotlivé fázy prípravy
vynechávajú zo zdravotných dôvodov
opory mužstva ako M. Adamovič, J.
Stanček, I. Lacuška, S. Hollan
a nahrádzajú ich v prípravných zápasoch naši mladí odchovanci. Doteraz
sme v príprave odohrali 4 zápasy, no
vyhrali len jeden s V. Ripňanmi 8:3,
naopak prehrali vo V. Ripňanoch 4:2
a so súpermi z 5.ligy Trebaticami 1:4
a Radošinou 2:3. Zápasy sme odohrali v oklieštených zostavách, ale každý
je nahraditeľný, je len otázne akým
spôsobom sa hráči chopia šance
a budú na sebe pracovať, aby futbalovo rástli. Podarilo sa nám čiastočne
riešiť brankársky post, keď k nám prichádza perspektívny mladý brankár
Imrišek z Radošiny. Je dobré, že mladí dostávajú priestor v seniorskom
mužstve, ale skúsenosti hráčov sú potrebné na získavanie majstrovských
bodov, na dosiahnutie nášho cieľa,

a tým je zotrvanie v súťaži Majstrovstvá okresu. Po prípadnom neúspechu
potom všetka práca s mládežou stratí
hodnotu, keď nezabezpečíme našej
mladej
generácii
pokračovať
v najkvalitnejšej súťaži v okrese. Pred
začiatkom jarných bojov upozorňujem hráčov, aby nepodcenili situáciu
a zodpovedne reprezentovali našu
obec, ktorá je a bude všetkým mužstvám pre skvalitnenie podmienok
vždy nápomocná.
V dorasteneckom mužstve tak isto
prebieha príprava a tréner I. Korchan
hráčom ako sa hovorí „šliape na krk“,
keď sa snaží z hráčov intenzívnym
tréningom
vyťažiť
maximum
a zveľadiť ich talent. Potrebná je tvrdá práca s mládežou, hlavne v ich veku, keď futbalovo rastú. Aj hráči však
musia pochopiť, že všetko robíme
v ich prospech, ale aj úspech
a budúcnosť klubu, ktorý je zárukou
futbalových súťaží.
Žiakom sme venovali dostatočný
priestor a do súťaže zasiahnu neskôr,
tak si len želáme, aby v zime „nezaspali“ a pokračovali v rovnakom
tempe, lebo sú len v polovici súťaže
a najväčší úspech je ten konečný.
Pavol Stanček ml.

Hokejová sezóna vrcholí
To, že sa blížia hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku je všeobecne známe. Je to jeden
z najväčších sviatkov celej športovej verejnosti. V tomto čase vrcholia hokejové ligové súťaže v zápasoch
o majstra. To je tiež známa skutočnosť športového života. Ale to, že hokejová sezóna finišuje aj pre niektorých blatnických vyznávačov tejto krásnej hry už
každý nevie. Už šesť rokov zveľaďujeme popularitu
tohto športu aj my, obyčajní dedinčania, ktorí nemáme doma podmienky pre tento šport.
V neďalekom Hlohovci hrávame v zime každú sobotu dvojhodinové zápasy proti mužstvu, ktoré je
pod vedením pre mnohých známeho inštalatéra
Petra Bilika zo Bziniec. Ten vytvoril mužstvo bielych proti nášmu mužstvu modrých, ktorého základom sú bývalé ikony blatnického futbalu doplnené
hráčmi z Radošiny. Že to nie sú len hocijaké zápasy svedčí aj fakt, že v tejto sezóne je situácia veľmi
vyrovnaná. Zápasy pripomínajú boje o titul v playoff. Momentálne je stav série 5:5 pred posledným
rozhodujúcim zápasom. Súperi si na ľade nič nedarujú a bojujú o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.
Možno sa to zdá niekomu smiešne, ale my sme
proste také súťaživé typy, že prestíž a túžba po víťazstve je pre nás zážitok. Je to možno profesionálna deformácia bývalých futbalistov, ktorá dáva hre potrebnú šťavu. Už druhú sezónu hráme aj s kompletne
vybavenými brankármi, takže od veľkého hokeja sa zápasy líšia len tým, že chýba rozhodca a časomiera.
Našou oporou v bráne je Ľ. Bisták a hráči v poli P. Grznár, I. Korchan, P. Stanček, A. Pavlovič, D. Funta a J.
Králik z Blatnice, B. Bartošek, T. Turčan, R. Manas z Radošiny a Braňo z Hornej Stredy. V poslednom zápase
sa k nám pripojil aj majiteľ nášho „pubu“ P. Krajčík, ktorého podnik je miestom pozápasovej takzvanej „tlačovej besedy“ s občerstvením.
Všetky náklady spojené s prevádzkovaním tohto športu si každý hradí sám, pre krásne športové zážitky
sa to oplatí, veď treba si život spestrovať aj takýmito aktivitami.
Pavol Stanček ml.
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