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Jarný príhovor
Príroda je sama osebe krásna. Nepotrebuje zásah človeka a dokonca stále viac sa ľudia nadchýnajú prírodou, ktorej sa nedotkla
ruka človeka. Stačí, keď pri výstupe na Marhát či Vysiacu skalu odbočíte z vyšliapanej
cestičky a objavíte nedotknutú krásu. Najmä
teraz na jar prekvapí pulzujúci život stromov
a kríkov, biely koberec snežienok a spev takých vtákov, ktorých ste možno ešte nevideli
a nepočuli. A pri troche šťastia prebehnú
pomedzi stromy srnky, diviaky a iní obyvatelia našich blatnických lesov.
Nedávno som sa po dlhom čase ocitol
v našom blatnickom parku. Starý platan na
tenisplaci akoby sa za tých niekoľko desiatok
rokov od mojej mladosti nezmenil. Je mohutný, majestátny a mnoho z tej mladosti mi
pripomína. A pripomína mi aj to, že moje vlasy obeleli, telo je poznačené rokmi. A on, starý mohutný platan poteší mladých Blatničanov, aby raz ako ja si pod ním zaspomínali.
O inom som však chcel písať. Park kedysi
zdevastovaný, poznačený necitlivosťou návštevníkov a niekedy i zlým rozhodnutím tých,
čo ho mali mať v opatere, dostáva novú podobu. Z pestrého stromokríkového porastu,
kde rástlo všetko tak, ako na spomínanej Vysiacej skale, ponechané na matku prírodu,
stáva sa zásahom človeka ozajstný štýlový
park, aj keď mnohé v ňom už nemožno zmeniť. Niektoré zásahy v minulosti boli do
vzhľadu nášho parku necitlivé, keď do pera
sa tlači tvrdšie slovo – barbarské.
Je dobré, že samospráva obce venuje
v ostatnom čase veľkú pozornosť nášmu parku, jeho záchrane, obnove, skrášleniu aspoň
do tej miery, ako to umožňujú dané súčasné
pomery. Osvetlenie, spevnené chodníky, desiatky nových stromkov, zušľachtené trávnaté
plochy. Že ste už dávno neboli v parku? Teraz
je ten najlepší čas uvidieť, že snaha
o záchranu tejto vzácnej verejnej zelenej plochy nebola márna. Svedčí o tom i spev desiatok operencov v korunách stromov i veverička, ktorá sa bude na vás zvedavo pozerať
z kmeňa borovíc. Krotká a zvyknutá najmä na
ľudí, lebo po krátkom váhaní pricupkala i ku
mne. Žiaľ, oriešok som pri sebe nemal...
T. KRAHULSKÝ

Rotunda sv. Juraja nás čaká

Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že svätý Juraj pred
svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku jeho mučeníctva. Podobné podanie jestvuje aj o svätom Krištofovi
a svätej Barbore. Všetci traja sú medzi štrnástimi svätými, ktorých nazývajú svätými pomocníkmi a ktorým
Boh dal osobitnú moc pomáhať ľuďom v ich potrebách. Jeruzalemskí pútnici navštevovali hrob sv. Juraja
v Diospole, kde mu cisár Justinián dal vystavať nádherný chrám. Úcta k sv. Jurajovi sa veľmi rýchlo rozšírila
najprv na Východe. Carihrad mal až 6 chrámov zasvätených sv. Jurajovi. Vplyvom križiakov sa jeho úcta rozšírila aj na Západ. V Ríme boli okolo roku 600 posvätené nové chrámy sv. Juraja, podobne mu vzdávali úctu
v Janove i v Benátkach, ktoré mali čulé styky
s Východom.
Podľa dostupných prameňov, z ktorých vychádzajú
autori novej monografie o našej obci, sa domnievame,
že zásluhu na znovupostavení kostolíka sv. Juraja
a zavedení pútnickej tradície okrem sporne uvádzanej
príslušníčke rodu Thurzovcov v pol. 16. storočia majú
františkánski mnísi. Bratstvo svätého Františka s centrom
v Hlohovci podľa dobových záznamov rozvíjalo nábožensko-výchovné aktivity aj v našej farnosti a záznamy
o dátumoch, trase a organizácii pútí sú uvádzané
v kanonických vizitáciách.
Takmer päťstoročná tradícia nám umožňuje každý
rok stretávať sa na tomto vzácnom mieste, v roku 2011
v netradičnom dátume - 1. mája. Svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. celebruje Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., rektor Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre.
Mgr. Dagmar Ševčíková
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 24. marca 2011 sa
uskutočnilo 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Nitrianska
Blatnica. Viedol ho starosta
obce Mgr. Michal Toman.
Ospravedlnil neúčasť 2 poslankýň z dôvodu práce neschopnosti.
Hlavným bodom rokovania
bol Záverečný účet a rozbor
hospodárenia obce Nitrianska
Blatnica za rok 2010. Obec eviduje záväzok voči banke
v sume 115 tis. €, ktorý vznikol
našou spoluúčasťou na rozvojových projektoch. Po rozprave a diskusii poslanci tento bod
schválili.
Prerokovali a schválili i inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k 31.12. 2010,
zlúčili kultúrnu a športovú
komisiu OZ do spoločnej, pre-

rokovali Rámcový plán práce
OZ na rok 2011 a rámcové
plány jednotlivých komisií OZ
a ich členov.
V ďalšom bode rokovali
o
Pláne
organizačnomateriálneho zabezpečenia Dní
obce Nitrianska Blatnica –
„Svätojurské hody 2011“ v
dňoch 29.04. - 01.05.2011, ktorý schválili. Celý program hodov je uvedený v tomto čísle
našich novín.
V rôznom najskôr starosta
zoznámil OZ s aktuálnymi rozpočtovými opatreniami pre ZŠ
s MŠ a podal informáciu o
predložení 4 žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (dňa 16.02.2011 Mestský
úrad Topoľčany), 4 žiadostí o

poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných
bytov
(16.2.2011 Krajský stavebný
úrad v Nitre). Taktiež informoval OZ o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií na
MV SR, EKOFOND, Krajský
školský úrad v Nitre a Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch. Na záver zoznámil poslancov a prítomných
občanov s priebehom osláv 66.
výročia
oslobodenia
obce
a divadelným vystúpením súboru Hlavina z Radošiny. Pán
M. Hermann upozornil na zlý
spád kanála povrchovej dažďovej kanalizácie, čo bude riešené pracovníkmi OU.
V záverečnom uznesení vzali poslanci OZ predošlé body z
rôzneho na vedomie a schválili
rozpočtové opatrenia obce.
RNDR. EDUARD KOLLÁR

Obchodníci - podvodníci?

Podomoví podvodníci sa objavili aj v našej obci a pod zámienkou montáže satelitov
vymámili od občanov zálohu 30 €. Polícia eviduje prípady, kedy páchatelia prichádzajú
do domov a predstavujú sa ako pracovníci rôznych inštitúcií, elektrární, plynární, poisťovní alebo zástupcovia spoločností. Obete nalákajú na výplatu určitej sumy za výhru
alebo preplatku, výhodne ponúknu nejaký tovar, alebo vynucujú podpis novej zmluvy.
Čo urobiť ak Vám už zvonia pri dverách?:
1. Dôkladne si overte, s kým hovoríte a v mene akej spoločnosti predajca koná. Plynári,
vodári, elektrikári neponúkajú služby prostredníctvom podomového predaja, takisto

„odpočtári“ nikdy nepýtajú hotovosť.

2. Zvážte, či neznámu osobu vpustíte dnu, ľahko sa totiž môžete stať obeťami krádeže.
3. Trvajte na písomnej forme ponuky produktov, služieb a cien, vrátane všetkých poplatkov. Dobre si prečítajte obchodné podmienky a nezabudnite ani na malé písmenká a
texty pod čiarou.
4. Nenechajte sa hneď zlákať zdanlivo výhodnou cenou. Zistite, na ktorú časť ceny sa
vzťahuje zľava a na aké obdobie ju dodávateľ garantuje.
5. Overte si, či v zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie poplatky za uzatvorenie alebo
sankcie za predčasné ukončenie zmluvy. Výška takejto zmluvnej pokuty, môže zmeniť
extra výhodnú ponuku na extra nevýhodnú.
6. Požiadajte o čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie vašich prípadných otázok či dodatočných požiadaviek.
7. Majte sa na pozore, ak si od vás predajca začne pýtať doklady totožnosti či hotovosť.
8. Neplaťte podomovým podvodníkom za to, čo nepotrebujete!
9. Zabudnite na pôžičky bez dokladov. Vysoké úroky vás pripravia o nemálo peňazí.
10. Nezabúdajte, že predajca má povinnosť preukázať svoju totožnosť, bydlisko a živnostenské oprávnenie a zákazníkovi musí umožniť unáhlený nákup vrátiť aj po siedmich
dňoch. Ak si však návštevu dodávateľa za účelom kúpy objednáte, stratíte možnosť od
zmluvy odstúpiť.
Terézia Kollárová
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Samospráva obce Nitrianska Blatnica
v spolupráci s Farským úradom a spoločenskými organizáciami obce
Vás srdečne pozýva v dňoch

na Dni obce Nitrianska Blatnica 2011
usporiadané pri príležitosti tradičnej svätojurajskej púte
k Rotunde sv. Juraja
Piatok 29. 04.
2011

18,00 – Stavanie mája - námestie obce
20,00 – Blatnický majáles - KD (hudobná skupina
DISK)

Sobota 30.04.
2011
11,00 – Otvorenie XX. skautských dní
Rotunda sv. Juraja
11,30 – Oblastné skautské preteky
15,00 – Vernisáž výstavy
„Rotunda sv. Juraja očami detí“ - KD
17,00 – Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej
budovy Obecnej hasičskej zbrojnice

18,00 – Inaugurácia monografie obce „Nitrianska Blatnica
1185 - 2010“ spojená s odovzdaním erbovej

listiny obci Nitrianska Blatnica
Nedeľa 01. 05.
2011
08,00 – Svätojurajská púť k sv. Jurajovi
10,00 – Fundačná sv. omša pri Rotunde sv. Juraja
11,30 – „Z kraja pod Marhátom“ , kultúrny program FS
MÁJ z Piešťan pri Rotunde sv. Juraja
- občerstvenie, púťové atrakcie a i.
(lúka Púšť pod rotundou)
15,00 – Kolkársky turnaj O pohár starostu obce
(kolkáreň)
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Chovateľská prehliadka trofejí

Pohľad na časť vystavovaných trofejí
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu
v Topoľčanoch
v
spolupráci
s Poľovníckym združením Mier Nitrianska Blatnica a Obecným úradom v Nitrianskej Blatnici zorganizovala v dňoch 26. – 27. marca 2011 v priestoroch Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2010/2011 v 26 poľovných revíroch obvodu Topoľčany na 52 774 hektároch poľovných plôch. Trofeje z ulovenej zveri
poukazujú na dodržiavanie zásad selektívneho lovu a správnosti chovateľských zásahov, sú akýmsi
indikátorom kvality súčasnej populácie zveri.
Na príprave výstavy sa podieľali členovia
predstavenstva OkO, poľovníckej a osvetovej komisie, ale aj členovia nášho poľovníckeho združenia, ktorí sa postarali o výzdobu priestorov kultúrneho domu. Samostatný blok výstavy bol venovaný činnosti a medailovým trofejam PZ MIER Nitrianska Blatnica. Ukážkami preparátorskej práce sa
prezentoval i Ján Šíro z Radošiny.
Chovateľskú prehliadku pre verejnosť otvoril
predseda OkO SPZ Topoľčany Stanislav Boldiš.
Starosta obce Mgr. Michal Toman vo svojom príhovore privítal prítomných návštevníkov a hostí,
poprial výstave úspešný priebeh a vyslovil želanie,
že Nitrianska Blatnica i v budúcnosti privíta takúto
výstavu.
Výstava sa tešila značnému záujmu poľovníckej,
ale aj nepoľovníckej verejnosti – navštívilo ju viac
ako 700 návštevníkov nielen z okresu Topoľčany ,
ale aj z okolitých okresov Partizánske, Bánovce

nad Bebravou, Piešťany a Nitra, ktorí nešetrili slovami chvály na adresu nielen organizácie výstavy,
ale aj priestorov kultúrneho domu. Návštevníci
výstavy uvítali možnosť zakúpenia poľovníckych
odevov, literatúry, ale aj poľovníckych potrieb,
rezbárskych prác, poľovníckych šperkov od predajcov z nášho regiónu, ale aj kvalitného poľovníckeho gulášu. Počas chovateľskej prehliadky organizátori premietali video ukážky s poľovníckou
tematikou a člen PZ Mier Ján Kolník ml. prezentoval po oba dni výstavy ukážky imitácie zvukov
zveri (vábenia zveri).
Už tradične chovateľská prehliadka je spájaná
s výstavou trofejí a prezentáciou detských výtvarných prác s tematikou prírody a zveri. Inak to nebolo ani v Nitrianskej Blatnici. Aj takouto formou
sme chceli širokej verejnosti a mládeži poukázať
na prepojenosť poľovníctva a prírody. Tento vzťah
je dlhodobo budovaný na tradičnom prístupe našich poľovníkov k prírode, prírodnému prostrediu
a životným podmienkam zveri.
Chovateľská prehliadka je aj miestom na poďakovanie funkcionárom poľovníckych združení,
všetkým poľovníkov a ostatným priateľov prírody,
za vykonanú prácu, za hodiny, dni, či týždne poznačené tvrdou prácou pri zveľaďovaní našich revírov, za rozvahu pri prekonávaní najrozličnejších
problémov spojených s poľovníctvom. Rovnaký
diel úcty a vďaky patrí aj naším najbližším rodinným príslušníkom, bez pochopenia, ktorých by
sme sa svojej záľube, ale aj poľovníckemu poslaniu nemohli naplno venovať.
(MT)
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Ekológia, človek, počasie...
Všetkých sa nás dotýka aktuálne počasie.
V zime nadávame na zimu, kopy snehu. V lete zase na
extrémne horúčavy, búrky, suchá. Zima neprechádza do
jari postupne, ale rovno z kabátov si obliekame tričká
s krátkym rukávom. Naše baloniaky aj vyjdú z módy
a ešte stále budú ako nové. Málo ľudí však tieto prejavy
počasia spája s tým, ako sa človek správa k tejto Zemi.
Veda a technika dosiahli úroveň, ktorá dáva človeku
možnosť postupne prenechávať jednotvárnu drinu automatom a robotom. Človek získava stále viac voľného
času k rozvíjaniu svojich záujmov a schopností. Mnoho
snov z minulosti bolo splnených. Zároveň sa však objavili hrozby tak veľkého rozsahu i dosahu, že v celej histórii ľudstva nemajú obdobu. Zneužitie jadrovej energie
i ďalších vedeckých objavov fyziky, chémie a biológie
vo vojne môže viesť k okamžitému zničeniu civilizácie
na našej planéte.
Preto je tu namieste otázka. Čo je to ekológia? Podľa múdrych kníh ekológia je v súčasnosti považovaná
za vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy organizmov k ostatnému svetu, študuje vzťahy živých systémov k okoliu, skúma každý živý organizmus a taktiež vzťahy k jedincom rovnakého druhu ako aj ku
všetkým živým tvorom.
Termín ekológia sa v praktickom živote veľmi často
nesprávne používa na označovanie problémov a stavu
životného prostredia. Pojem "ekologické znečistenie"
teda nemá zmysel. Správny výraz je „environmentálne
znečistenie“.
Znečisťovanie ovzdušia je lokálne, keď znečisťujúca
látka pôsobí v obmedzených oblastiach a globálne, keď
znečisťujúca látka pôsobí na celom svete. Látky ktoré
znečisťujú povrchové vody môžu byť hlavne splašky,
ropné produkty, v poľnohospodárstve priesaky hnojív,
silážne tekutiny, pesticídy atď.
V súčasnej dobe predstavujú odpady jeden z kľúčových problémov znečistenia životného prostredia člo-

veka. Krivka vyjadrujúca rýchlosť, s akou sa zväčšuje
ich produkcia, sa podobá krivke vyjadrujúcej počet
obyvateľov na zemi. V skutočnosti je tento nárast ešte
väčší, pretože stále pokračuje technický a hospodársky
rozvoj spoločnosti, hlavne v rozvojových krajinách.
Odpady v súčasnosti ukladáme na riadených skládkach, spaľujeme, kompostujeme a recyklujeme – spracovávame na nové výrobky. Naším každodenným životom taktiež nemalou mierou prispievame k environmentálnemu znečisteniu. Najväčším zdrojom znečistenia je vypúšťanie splaškovej vody zo žúmp do dažďovej kanalizácie, potoka, záhrad.
Dochádza k znečisťovaniu povrchovej vody a v niektorých prípadoch môže dôjsť k znečisteniu podzemnej
vody, studní. Nehovoriac o znečistení ovzdušia pachovými látkami.
Národným športom obyvateľov Nitrianskej Blatnice
je vypaľovanie trávy a slamy. Dúfajme, že štiepkovač
na konáre a výstavba kompostárne zníži množstvo spaľovaného bioodpadu.
Ďalším, z hľadiska zdravia človeka veľmi nebezpečným javom je spaľovanie plastových fliaš, pneumatík, handier, starých topánok a ďalších komodít vznikajúcich v domácnosti. Pri tomto spaľovaní sa uvoľňujú
karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu u človeka.
Ukladanie odpadu do voľnej prírody nielenže ohrozuje kvalitu povrchových a podzemných vôd, ale aj
z estetického hľadiska devastuje našu obec.
V obci je na dobrej úrovni rozvinutý separovaný
zber ostatného aj nebezpečného odpadu.
Keď začneme každý od seba, možno postupne zmeníme naše myslenie a začneme sa správať „ ekologicky“.
Teraz, keď sa príroda konečne zobudila, všetko
kvitne, vtáci štebocú, správajme sa k našej Zemi
s láskou, úctou a ona sa nám za to odmení svojou nekonečnou krásou!!!
RNDr. Emília Líšková

Ukladanie odpadu do voľnej prírody,
predovšetkým v častiach obce „Pod baňou“
a „Krčaškár“ nielenže ohrozuje kvalitu
povrchových a podzemných vôd, ale aj
z estetického hľadiska devastuje našu obec.
Separovaný zber ostatného aj nebezpečného odpadu v našej obci si ale asi neuvedomujú obyvatelia časti obce „Okopávky“
(Mexiko), ktorí do zberných nádob na separovaný zber skla, ostatných plastov
a papiera vynášajú pravidelne komunálny
odpad. To isté sa týka i obyvateľov bývajúcich vedľa cintorína, ktorí si toto pietne
miesto zamenili za zberný dvor a do kontajnerov na cintorínsky odpad vynášajú
nielen komunálny, ale aj nebezpečný odpad i bioodpad.
(MT)
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Spoznávame svoju obec
Novotného domy
Keď sa po roku 1918 v hlave Štefana Novotného a jeho manželky, rodenej Vavrdovej
vznietila myšlienka postaviť na jeho pozemku celý rad rodinných domov pre chudobných spoluobčanov, bolo to na vtedajší čas poriadne sústo. Manželia Novotní už vtedy
obývali svoj rodinný dom oproti hlavnej ceste a ich manželstvo bolo a ostalo bezdetné.
Pomery v novej republike sa takmer v jej počiatku ničím nelíšili od zašlej monarchie.
Veľká chudoba. Oni už vtedy mali veľké sociálne cítenie a napriek menším možnostiam
i tak sa odhodlali na takúto trnistú cestu, ktorú doviedli do víťazného konca. Ulica od
toho obdobia nesie ich ctené meno – Novotného domy.
Obaja manželia Novotní, ak sa odhodlali realizovať v tom čase takúto výstavbu, mali
zrejme premyslené, ako toto všetko vykonať. Pán Novotný sústredil záujemcov a dal im
jednoduché podmienky. Jeho rodina dá pre výstavbu pozemok, zakúpi a dopraví všetok materiál a uhradí práce najnutnejších remesiel. Budúci užívatelia i s dospelými jedincami majú za povinnosť na stavbách pracovať až do ich ukončenia, ale pracovať
i na majetku manželov Novotných, teda zato, čo jeho rodina do stavieb investovala.
Podrobnosti o celom tomto dianí, už po takmer sto rokoch dnes vyjadriť nemožno.
Rozhodujúce na tú dobu bolo však to, že netrvalo dlhý čas a desiatka síce skromných
rodinných domkov bola ukončená a chudobné rodiny sa do nich nasťahovali. To veľké
sústo manželov Novotných sa stáva skutočnosťou.
Toľko hodnoverné ústne podania a pamäti nás, najstarších občanov, ktorých príklad
môže niečo povedať i dnešným dňom.
Terajším a budúcim obyvateľom tejto vzácnej ulice treba snáď iba zaželať šťastné
bývanie, ale i to, aby táto skúsenosť bola živená aj naďalej.
Pavel Stanček st.

To podstatné o miestnej časti ,,Frgál“
Vy že nepoznáte, kde sa táto časť našej obce nachádza? Veľmi rýchlo sa k tomuto zorientujete
a tam sa aj dostanete. Od pamätníka padlých idete chodníčkom až k miestnemu cintorínu a iba
pár metrov vás delí od tohto priestoru. Áno, tie objekty stolárskej výroby a pozemok pod nimi to
je ten hľadaný priestor miestnej časti ,,Frgál“. Žiaľ kedy a prečo takýto názov vznikol sa ani
v hodnoverných ústnych podaniach nezachovalo.
Tak do roku 1952 bol ,,Frgál“ ako orná poľnohospodárska pôda, ktorú po svojich rodičoch
zdedili manželky rodín Krajčíkových, Kúdelových a Novotných. V tom čase predstavenstvo JRD
rozhodlo, že pre samotnú jej výrob treba postaviť dve tabakové sušiarne. Návrh padol na tento
priestor v čom vtedajšie MNV vyšlo JRD plne v ústrety. Bola dohodnutá zámena pozemkov tak,
že vlastníci miestnej časti ,,Frgál“ z užívania tejto pôdy vystúpia a zato obdržia náhradu v hone
,,Okopávka“.
Akáže to zámena? Na dnešné pomery zo všetkých hľadísk neuskutočniteľná. Pôdu v hode
,,Okopávka“ vtedy, ale i v súčasnosti vlastnia naši viacerí občania. Dodnes však žiadnu náhradu
neobdržali – a čí daj sa svete, že v tom čase o tzv. ,,zámene“ nikto ani nejednal. Nie snáď, ale určite, bola chyba aj na strane majiteľov, že o náhradu intenzívne nežiadali už v zrode tohto nedostatku, čo sa začína diať až v súčasnom období.
Miestna časť ,,Frgál“ však plní svoj účel bezprostredne a v tomto období už tretiemu majiteľovi – teraz v oblasti stolárskej výroby, kým v pestovaní tabaku sa už pred rokmi prestalo.
Pavel Stanček st.
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Stavanie mája
Už tradične každý rok staviame na námestí MÁJ. Nebude tomu
inak ani v tomto roku, keď 29. apríla o 18.hodine vztýčime za
zvukov hudby ozdobenú borovicu, aby symbolizovala privítanie
jari občanmi našej obce.
( bn )

Pripomenuli sme si oslobodenie našej obce
Marec – Apríl

Naši jubilanti
60 rokov
Jaroslava Hudečková

70 rokov
Jozef Bačkády
Marta Beňová
Františka Šenkáriková

80 rokov
Jozef Hopjak
Štefan Jančovič
Emília Laciková

Anna Vašinová

V predvečer 2. apríla, dňa oslobodenia našej obce Červenou armádou,
uskutočnila sa pri Pamätníku padlých spomienková slávnosť.
Prítomní si pripomenuli, že už 66 rokov žijeme v mieri. Po hymne SR
a básni sa prihovoril k účastníkom pietnej spomienky starosta obce, ktorý zvýraznil význam tohto výročia pre nás všetkých.
Položením venca k pamätníku a modlitbou za padlých bola slávnosť
ukončená.
(bn)

86 rokov

Fašiangová veselica

82 rokov

Mária Kršková
Jozef Dorocák

85 rokov
Mária Koláriková

87 rokov
Mária Čierna

Vitaj medzi nami
Dominika Hudečková

Opustili nás
Mária Stančeková – 84 rokov
Mária Klčová – 89 rokov
Valéria Grznárová – 77 rokov

V roku 2010 sa narodilo 10 detí
a zomrelo 18 občanov. V našej obci
je k 31.12.2010 1182 občanov.
Spracovala: Gabriela Summerová

Utorok pred Popolcovou stredou už tradične patrí zábave v materskej
škole. Deti aj s pani učiteľkami pripravujú rôzne kostýmy ( tanečnice,
kovboji, lienky, rôzne zvieratká ), aby roztočili poriadnu fašiangovú veselicu. Aj tento rok sme v tradícii pokračovali. Nechýbalo fašiangové
pečivo – fánky a dobrá zábava. No a na záver sa rozlúčili s basou, pričom odriekali priliehavé básne, piesne a plač detí a pani učiteliek sa niesol celou škôlkou. Už odteraz sa tešíme na Veľkú noc a „Šibačku
v materskej škole“.
Mária Hlohovská
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ŠPORT

Úvod jarnej futbalovej sezóny
Pripravenosť nášho futbalového mužstva po zimnej prestávke preverili v prvom kole Majstrovstiev okresu Preseľany. Žiaľ dopadlo to pre nás veľmi zle, keď sme prvý majstrák doma prehrali po veľmi slabom
výkone takmer celého mužstva. Svetlým momentom výkonu našich bola asi len pekná individuálna akcia
nášho stopéra I. Lacušku, ktorý v závere skorigoval stav na 1:2. O týždeň sme znovu prehrali na Krnči, aj
keď už po našom lepšom výkone, ale pri našom tlaku za stavu 1:1 sme z ojedinelej akcie súpera dostali
gól, čo nás v konečnom dôsledku stálo všetky body. Ozaj zlepšený výkon hodný boja o záchranu sme videli v domácom zápase s Rajčanmi, keď sme súpera deklasovali 5:0, kde sa hetrikom blysol P.Herák
a dielo dokonal exportným gólom I. Šimovič. Proti lídrovi súťaže Krtovciam sme odohrali priemerný zápas, kde bolo vidieť slabiny hlavne našich mladých neskúsených hráčov a zápas sme prehrali 3:0.
V zápase s Továrnikmi doma sa k nám konečne priklonilo aj šťastie, keď súper mal niekoľko vyložených
šancí, ale gól nedal a naopak nám vyšla jedna z mála akcií, keď Šimovič rozhodol, že všetky body zostanú doma. Následne o týždeň v Nemčiciach sme tiež za stavu 1:1 siahali po všetkých bodoch, no nakoniec
sme nezískali žiadny, keď sme v závere inkasovali na konečných 2:1 pre súpera.
Do konca súťaže je ešte dostatok zápasov, v ktorých môžeme bodovať, hlavne v domácich zápasoch
musíme bojovať s nasadením a ukázať súperom, že to u nás nebudú mať ľahké, ale taktiež na súperových
ihriskách musíme byť sebavedomí a snažiť sa získať nejaké body do tabuľky, ktoré môžu byť
v konečnom dôsledku rozhodujúce. Pevne veríme, že sa to nášmu mužstvu aj podarí.
Dorastenecké mužstvo nám trochu stagnuje, keď podáva len priemerné výkony. Po zimnej príprave
sme očakávali zlepšenie výkonnosti, ale musíme byť trpezliví a veriť, že zlepšenie sa určite dostaví, chce
to len od hráčov viac na sebe pracovať a venovať sa futbalu intenzívnejšie.
Žiaci v prvom jarnom kole potvrdili dobrú formu z jesene keď zvíťazili v Krušovciach 3:1 a upevnili
si vedúcu pozíciu v tabuľke.
Pavol Stanček ml.

Plavecký výcvik
Od 21. 3. 2011 do 25. 3. 2011 niektoré naše deti absolvovali plavecký výcvik v Topoľčanoch, na ktorom získali prvé plavecké skúsenosti, ba niektorým sa podarilo
osvojiť základy plávania. Na záver obdržali „Mokré vysvedčenie“ za usilovnosť, odvahu a nadobudnuté plavecké schopnosti.
„Smelé rybičky z Nitrianskej Blatničky“ boli : Bronka
Fuksíková, Danielka Balážiková, Nikolka Srogončíková,
Sebastiánko Mišaník, Marek Kolník a Timurko Soblahovský.
Mária Hlohovská

Okresný viacboj všestrannosti v Topoľčanoch
Už tradične sa naša materská škola zúčastňuje športovej súťaže „Okresný viacboj všestrannosti
v Topoľčanoch“. 15. 3. 2011 skupina malých športovcov sa vydala reprezentovať našu škôlku . Pekné 3.
miesto získala Bronka Fuksíková, k čomu jej srdečne blahoželáme.
Nádejní športovci : Bronka Fuksíková, Sebastiánko Gál, Barborka Michálková, Romanko Michalec
a Alexík Scholz.
MH
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