BLATNICKÉ NOVINY
Dvojmesačník občanov Nitrianskej Blatnice ∗ Ročník 3 ∗ Číslo 1 ∗ Február 2009

Kríza aj v nás ?
Tí celkom starí si ešte ako deti
pamätajú svetovú hospodársku krízu v tridsiatych rokoch minulého
storočia. Zasiahla celý svet. A teraz
je tu zas. Hovorí sa o nej v rozhlase,
v televízii, v novinách. Žiaľ dopadá
aj na tých, ktorí ju nezavinili. Už
i u nás prepúšťajú z práce ľudí a
každý takto postihnutý sa bude musieť v mnohom uskromniť, najmä
v nárokoch na tzv. vymoženosti doby. A nenatŕčať ruky so slovami:
štát daj! Našťastie je tu zatiaľ istota
nezamestnaneckej odpory, ale je to
ozaj málo, ak nespustíme z nárokov,
ak si neodpustíme cigaretku, pivo
a iné, na čo sme si zvykli ako na
samozrejmosť.
Bude treba hľadať (po rokoch ! ),
ako usporiť pár grošov, či po novom eurocentíkov na iné, nevyhnutné veci. Občas sa zastavím na
našom blatnickom trhovisku, keď
tam vidím auto s tovarom. A viete,
čo ma neraz doslova zarazilo? Čo
nikdy v histórii našej dediny nebolo,
a to myslím roky dávnejšie: Predáva
sa tu dokonca aj zelenina, ktorú si
kedysi každý dorobil vo svojej záhradke. Pravda, nájde sa pár rodín,
čo pôdu nemajú, ale prekvapilo ma,
keď som videl svoju vrstovníčku
kupovať cibuľu, šalát, zemiaky ...
Nedalo mi, aby som ju neoslovil:
„Čo už nemáte záhradu, keď tu nakupuješ? “ Odpovedala akoby samozrejme: „ Ale máme. Lenže oplatí sa dorábať cibuľu, keď ju dostanem za pár korún? “ Pokrčil som
plecami a pomyslel to, čo som nepovedal: A bez roboty!
Priatelia, akosi sme si zvykli žiť
niekedy aj nad pomery. Niekedy sa
nám naozaj zdá, že čosi dorábať
v záhradke sa neoplatí. Lenže to
vlastné a vlastnými rukami dopestované má dvojaký úžitok: vieme, čo
jeme a prináša nám to i radosť.
A tak si myslím, že v čase svetovej
hospodárskej krízy, ktorú nijako
neovplyvníme, budeme musieť odstrániť krízu osobnej pohodlnosti
v nás. A tá je veru poriadne hlboko.
T. Krahulský

HOVORÍME S RIADITEĽOM ZŠ S MŠ
MGR. TIBOROM LUKAČOVIČOM
,,Pán riaditeľ, nastúpili ste do
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ prakticky
ako pedagóg, ktorý pozná problematiku školy, lebo ste v obci pôsobili
ako učiteľ 32 rokov. Funkcia riaditeľa školy je čosi iné, však?“
„Mám dva rozdielne pohľady na
prácu v škole. Z pohľadu učiteľa
je to proces, ktorý je predovšetkým zameraný na prácu orientovanú na danú špecializáciu učiteľa
( na daný vyučovací predmet). Učiteľ tu naplno venuje pozornosť
výchove a vzdelávaniu jednotlivcov , poprípade triedy. Z pohľadu
riaditeľa je práca zameraná nielen
na jednotlivcov, príslušnú triedu a
predmet, ale ide o komplex pracovných činností, akými sú pracovnoprávne vzťahy, zodpovednosť za celý chod zariadenia, nielen v oblasti riadenia vyučovania,
ale aj materiálno-technického zabezpečenia, financovania, profilácie školy do budúcnosti.“
„Aké sú vaše zámery v najbližšom období?“
„Škola je subjekt, ktorý má svoj
vlastný vnútorný charakter, ale
zároveň aj subjekt, ktorý sa otvára
pre verejnosť. Vlastné problémy
organizácie školy sa dajú riešiť
oveľa jednoduchšie – mám na
mysli personálne, materiálne zabezpečenie. Oveľa horšie a ťažšie
je však zmeniť povedomie verejnosti vo vzťahu ku škole.
Hlavnými prioritami v najbližšom

čase je reforma celého výchovno vzdelávacieho procesu. Do našej
školy chceme zavádzať nové formy vyučovania prostredníctvom
informačných technológií, aby sa
vyučovanie pre žiakov stalo zaujímavejším, dostupnejším, aby poznatky získané v škole mohli v budúcnosti uplatniť v praktickom
živote. Taktiež dôležitou úlohou je
osveta smerom k širšej verejnosti,
zmena pohľadu na prácu v škole.“
„Obe školy – základná i materská- majú svoje špecifiká. V čom vidíte ich rezervy?“
„Začal by som materskou školou.
Za špecifikum materskej školy považujem fakt, že v tomto zariadení
je výchovno -vzdelávacia činnosť
na výbornej úrovni, škola má vynikajúce prostredie, dostatočné
materiálno- technické vybavenie,
taktiež prístup učiteliek je na profesionálnej a ľudskej úrovni. Dôležitú úlohu zohráva aj fakt, že
mnohé matky pracujú v obci, a
preto je pre ne výhodné umiestnenie svojich ratolestí v tomto zariadení. V základnej škole je tomu
inak. Ak mám charakterizovať súčasný stav z pohľadu záujmu o
vzdelanie, musím povedať, že žiaci
strácajú záujem o vzdelanie, pretože demografická situácia spoločnosti im umožňuje získať potrebné
vyššie vzdelanie bez adekvátneho
základu, ktorý im ponúka základná škola.
Dokončenie na str. 2

Počítačová učebňa umožňuje aj výučbu angličtiny a nemčiny
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Z f e b r u á r o v é h o r o ko v a n i a o b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a
Dňa 6. februára 2009 sa konalo
pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) obce
Nitrianska Blatnica, ktoré prerokovalo a schválilo Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby
hlavného kontrolóra Obce Nitrianska Blatnica a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica
a náležitosti prihlášky. Voľba
hlavného kontrolóra obce sa
uskutoční dňa 20. marca 2009.
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Modernizácia a obnova verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica“, zabezpečenie realizácie projektu a financovanie
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t.j. vo výške12 447,72 €.
OZ schválilo bez výhrad záverečný účet obce, celoročné

hospodárenie obce, inventarizáciu majetku obce Nitrianska
Blatnica k 31. 12. 2008, rámcový
plán práce OZ na rok 2009 a
plány práce komisií OZ na rok
2009.
OZ i občania obce boli oboznámení s pokynom starostu obce
č. 1/2009 k organizačno- technickému zabezpečeniu voľby
prezidenta Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2009 (prípadné druhé kolo –
4. apríla 2009), s ukončením
činnosti hlavného kontrolóra obce – s výpoveďou Ing. Andrei
Pápaiovej, so žiadosťou o poskytnutie dotácie na podporu
projektu Vykonanie architektonicko- reštaurátorského a umelecko-historického výskumu interiéru Rotundy sv. Juraja v r.
2009, so žiadosťou o poskytnutie
dotácie na podporu projektu prestavby stredovekej bašty v r.
2009, so žiadosťou o poskytnutie

dotácií z rozpočtu NSK na obnovu NKP - Sanácia spodnej stavby stredovekej bašty v Nitrianskej Blatnici a so žiadosťou pána
Dušana Halmu z Topoľčian o
odkúpenie objektu obecnej pekárne.
OZ prerokovalo a schválilo
úpravu rozpočtu obce na rok
2008, rozpočtové opatrenia obce
č. 1 – 2/2009, Smernicu č.1/2009
na vedenie účtovníctva v podmienkach samosprávy obce Nitrianska Blatnica, členský príspevok obce do OZ „Mikroregión
pod Marhátom“ na rok 2009
v sume 0,33 € na obyvateľa, žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku na vydanie kalendára
v sume 500,- € OZ Rotunda Jurko a finančný príspevok vo výške 330,- € na činnosť mládežníckej organizácie - Slovenský
skauting Nitrianska Blatnica.
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

HOVORÍME S RIADITEĽOM ZŠ S MŠ
Dokončenie zo str. 1
Kladené nároky pedagógov často
odmietajú , ba dokonca v niektorých prípadoch na prísnosť pedagóga reagujú odchodom na inú
školu.
V čom vidím rezervy? Predovšetkým v prístupe rodičov a v spolupráci s nimi. Mám skúsenosti, že
tak ako žiak postupuje z ročníka
do ročníka, záujem o výchovnovyučovacie výsledky sa stráca nielen u samotného žiaka, ale bohužiaľ aj u rodičov.
S plnou vážnosťou a zodpovednosťou ubezpečujem rodičov i verejnosť, že súčasná škola v našej
obci ponúka štandardné podmienky výchovy a vzdelania.“
„Ako chcete získať späť žiakov, ktorí z rôznych dôvodov navštevujú iné
školy?“
„Ak sa vrátim do blízkej minulosti, musím priznať, že sa stali chyby. Predovšetkým vznikol problém
s vyučovaním cudzieho jazyka,
druhým faktorom boli zmeny personálneho obsadenia, kolektív sa
prirodzeným vývojom musel obmeniť. To boli dôvody, že niektorí
rodičia začali pochybovať o úrovni
vyučovania na našej škole a hlavne
dochádzajúci žiaci začali odchádzať do iných škôl. Viete, čo sa raz
naštrbí, ťažko sa vracia späť. Musíme predovšetkým prezentáciou a

výsledkami školy zmeniť názor
rodičov a verejnosti.“
„Materiálne vybavenie školy je
na dobrej úrovni. Sú ešte rezervy
v jeho ďalšom rozvoji?“
„Škola je po materiálnej stránke
dobre vybavená, potrebné je v tejto oblasti vybavenie vyučovacími
programami. Teraz cez polročné
prázdniny boli vymenené okná
a dvere za plastové v hodnote viac
ako 53 000 eur. Buduje sa veľký
športový areál, ktorý taktiež bude
slúžiť deťom. “
„Aká je situácia v kvalifikovanosti
pedagógov?“
„Momentálne máme
učiteľov
anglického jazyka , ktorí sú jazykovo pripravení, aby mohli tieto
predmety vyučovať. Aj ostatné
predmety sú odborne vyučované
kvalifikovanými učiteľmi.“

„V čom by ste potrebovali pomôcť najmä od OZ a rodičov?“
„Predovšetkým v pochopení, že
niektoré oblasti výchovy a vzdelávania sa len veľmi ťažko riešia, sú
problematické v celej spoločnosti,
nielen na našej škole. Teda treba
predovšetkým trpezlivosť. Obecný
úrad a obecné zastupiteľstvo sú v
mnohých otázkach nápomocné a
snažia sa nám aktívnym prístupom napomáhať predovšetkým v
oblasti materiálno – technického
vybavenia školy.“
Pán riaditeľ, želám vám veľa tvorivých síl a úspechov v osobnom
i v pracovnom živote.
Ďakujem vám za rozhovor.
Otázky dal T. Krahulský

Zápis do 1. triedy ZŠ
Pre všetky deti, ktoré sa od septembra chystajú na svoj prvý vstup do
školy nastal veľký deň, a to „Deň zápisu,“ ktorý sa konal 3.februára.
Rodičia a hlavne ich ratolesti s úsmevom, ba možno niektoré deti aj so
slzičkami v očiach vstupovali do 1. triedy, kde na nich čakali pani učiteľky a pani psychologička s pripravenými otázkami. Deti hravo dokázali, že sú pripravené na plnenie školských povinností a predviedli, aké
sú šikovné a čo všetko vedia. Tento rok sa zapísalo13 budúcich prváčikov a 4 deti majú z rôznych dôvodov oddialenú školskú dochádzku. Na
pamiatku dostali darčeky, ktoré tradične zhotovili starší žiaci, a sladkosti od Rady školy.
IR
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Kultúrny do m má 30 rokov
Túžba niekoľkých generácií našej
obce sa naplnila na jeseň roku 1978.
Novostavba kultúrneho domu bola
slávnostne odovzdaná do užívania
verejnosti. Dnes, keď na túto budovu
pozeráme, zdá sa nám, že nič také
svetoborné sa vlastne nestalo. Ale ak
prihliadame na podmienky, v ktorých vtedajší funkcionári obce za
pomoci širokej verejnosti začali v
roku 1974 so stavbou, tak musíme,
ako sa ľudovo vraví, dať pred nimi
klobúk dolu.
Základom pre realizáciu tejto náročnej stavby bol vykonávací projekt, ktorý vyhotovil náš rodák Ing.
Ján Gajdoš. Treba uviesť, že išlo
o stavbu, ktorá bola financovaná
v rámci vtedy populárnej akcie „Z“,
t.j. štát poskytol 70% prostriedkov
a zostávajúcich 30% vytvorili občania vlastnou prácou. Mali sme oproti
iným obciam tú veľkú výhodu, že
naša obec bola doslova stavbárska
(len málo rodín tu žilo, v ktorej by
nebol stavbár).
Hádam pre históriu treba uviesť
tých, ktorí sa veľkou mierou pričinili
o realizáciu stavby kultúrneho domu.
Majstrom stavby bol Vojtech Kubík
a vedúcim stavby bol i stavebný dozor mal Pavol Stanček. Odborné práce na stavbe vykonali: tesárska čata
Emila Vašinu, murárska čata Vojtecha Kubíka a z týchto čiat treba
spomenúť Jána Kúdelu, Michala

Chromého, Jozefa Funtu, Karola
Kolku, Antona Slávika, Jozefa Pagáča, ale aj desiatky ďalších, ktorí sa
podstatne zaslúžili o plynulosť prác.
Stavba kultúrneho domu bola skutočne vecou celej obce. Aj spoločenské a záujmové organizácie pomáhali brigádnicky, ako napr. poľovníci,
požiarnici, záhradkári, mládežníci,
ale aj poľnohospodárske družstvo,
prevádzkareň služieb a i. Nemožno
nespomenúť i pomoc jednotlivcov a
rodákov, ktorí svojimi známosťami
pomáhali zabezpečiť úzkoprofilové
materiály. Tak napr. vdp. František
Jurík využil svoje známosti a zabezpečil dlažby a obklady z prírodného
kameňa až zo západných Čiech. Vedúci výskumnej základne vtedajšieho podniku Plastika Nitra Ing. Anton
Oravec (náš rodák) zabezpečil nedostatkové drevoobklady (s montážou) zo Smrečiny Banská Bystrica.
Jozef Rusko zhotovil celý projekt
vzduchotechniky i s dodávkou materiálu a montážou. A tak by sme mohli hovoriť o mnohých ďalších.
Prišla jeseň 1978 a za zvukov dychovky sa otváral náš nový kultúrny
dom. Boli slávnostné prejavy, odovzdané pamätné listy, slová vďaky
a rozžiarené oči všetkých účastníkov
otvorenia. Nechýbalo vystúpenie
folklórneho súboru Vršatec, tanečná
zábava, ktorá trvala doslova do skorého rána.

Ako sa spieva v pesničke „Stavali
tesári murárom lešení“ ... Aj tu vidieť náročnosť práce tesárov. Lešenie sa robilo z dreva a nie ako
dnes.
Pozerám dnes na náš kultúrny dom
a mám dobrý pocit, že sme spoločne
vykonali dobrú prácu. Keď má človek 30 rokov, je v najlepšom veku.
Keď sa dívam na 30-ročný kultúrny
dom, nemá chybu. Len by hádam potreboval nové šaty. Ale aj to bude,
však pán starosta! Pavol Stanček

Zápis detí do MŠ
Základná škola s materskou školou v Nitrianskej
Blatnici oznamuje, že zápis
detí do materskej školy v
školskom roku 2009/2010 sa
koná do 15. marca 2009 v
čase od 8. do 16. hod. v budove materskej školy.
MH
A tu už vidieť stavbu kultúrneho domu pred ukončením.
Okolo sú stavby, ktoré boli asanované.
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OBEC NITRIANSKA BLATNICA
v zmysle § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
funkcie:
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE NITRIANSKA BLATNICA
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, 5 rokov
praxe v kontrole alebo v samospráve, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť
Doklady požadované k prihláške: písomná prihláška do výberového konania, overené fotokópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, stručný profesijný životopis, čestné
prehlásenie o odbornej praxi.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica zašlú alebo doručia svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ najneskôr do 06. marca 2009 (t. j. najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby) na adresu: Obec Nitrianska Blatnica, 956 05 Nitrianska Blatnica 6
Termín konania voľby je 20. marec 2009

Samosprávny futbal v hale

Záhradkári snemujú
V nedeľu 1. marca sa uskutoční výročná schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v
Nitrianskej Blatnici vo svadobke kultúrneho domu. Prerokuje správu o činnosti ZO SZZ za rok 2008 a zámery
organizácie v roku 2009. Aj ostatní občania sú vítaní.

EB

Kvapka krvi pre život

Miestna skupina Slovenského červeného kríža
v našej obci pripravila na deň 16. marca od ôsmej do
jedenástej hodiny v kultúrnom dome odber krvi od
dobrovoľných darcov pod názvom Kvapka pre život.
Prosíme všetkých občanov – dobrovoľných darcov aj
prvodarcov, aby sa do tohto termínu prihlásili u p.
Evky Baňákovej alebo Evky Medekovej, prípadne
na tel. čísle 0905 436 155. Ďakujeme.

Naši v dejepisnej olympiáde
Za účasti družstiev, zložených zo starostov, poslancov
OZ, zamestnancov OcÚ a učiteľov ZŠ, školských obvodov Mikroregiónu pod Marhátom - Bojnej, Nitrianskej
Blatnice, Radošiny, Šalgoviec a Veľkých Ripnian
(družstvo ŠO Urmince na turnaj nenastúpilo) sa v telocvični Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej
Blatnici dňa 20. februára 2009 uskutočnil II. ročník halového futbalového turnaja "O pohár predsedu Mikroregiónu pod Marhátom". Výsledky: Šalgovce-V. Ripňany
0:0; Radošina-Šalgovce:0:3, Radošina-V. Ripňany 0:4,
Bojná- N.Blatnica 0:2. Vo finále sa stretli V. Ripňany s
N.Blatnicou s výsledkom 2:0. V zápase o tretie miesto
porazili Šalgovce Bojnú 3:0. Držiteľom Putovného pohára sa stali Veľké Ripňany.
MT

DHZ – SZZ

226 : 186

Na sklonku minulého roka sa stretli na kolkárskom kolbišti členovia obecných organizácií Dobrovoľného hasičského zboru a Slovenského zväzu záhradkárov. Záhradkárov reprezentovali M. Socha, E. Bisták, K. Hlohovský a hasičov I. Hubinský, V. Fulka a I. Seleš. Zvíťazili hasiči, ale o to v podstate nešlo. Treba vyzdvihnúť
príjemnú atmosféru stretnutia členov oboch agilných
obecných organizácií. Pri posedení s občerstvením po
zápase si v družnej debate mali čo navzájom povedať,
veď viacerí sú členmi oboch organizácií.
EB

V tomto školskom roku sa koná 1. ročník Dejepisnej
olympiády pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v
štyroch kategóriách. V decembri sa konalo školské kolo
s účasťou 28 žiakov ročníkov 6.-9. Súťažilo sa iba
písomnou formou (testy). Do okresného kola išlo z
našej školy 7 žiakov. Celkove bolo prihlásených 59
žiakov z trinástich škôl. Súťažilo sa opäť testami, ktoré
boli zamerané na svetové dejiny, národné dejiny z čias
Veľkej Moravy a regionálne dejiny ( zamerané na
históriu mesta Topoľčany). Naši žiaci sa umiestnili
takto: Alena Jančovičová (9.tr.) - 17. miesto, Juraj
Rožek (8.tr.) - 7. miesto, Ivan Tóth (7.tr.) - 9. miesto,
Peter Beňko (6.tr.) - 5. miesto, Ivan Haring (6.tr.) - 8.
miesto, Dominika Laciková (6.tr.) - 9. miesto, Paulína
Bártová (6.tr.) - 11.miesto. Uznanie patrí žiakom, že sa
nebáli zúčastniť okresného kola a obstáli dobre, ale aj
organizátorke olympiády v našej škole p. učiteľke Mgr.
Alžbete Maládiovej.
IR

Zberový kalendár

TKO: 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 13.5., 27.5., 10.6.,
24.6., 8.7., 22.7.
PET fľaše:12.3., 23.4., 4.6.,16.7.,
Papier a ostatné plasty: 17.3., 28.4., 9.6.,21.7.
Sklo: 20.3., 1.5., 12.6., 24.7.
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Anna Černochová

Posledný pustovník pri Jurkovi
(Úryvok z knihy Záhadný posol)
Pán gróf dnes vstával ľavou nohou. Nepomáhal ani pohľad na
slnkom zaliatu krajinu, či vtáčí
spev. Naopak, hlava mu prašťala
od včerajšieho vína. Sluha uviedol pustovníka Jána do priestrannej miestnosti pre hostí
a išiel ohlásiť návštevu pánovi.
O chvíľu sa dvere prudko otvorili
a vstúpil muž elegantne odetý,
pod nosom frajerské fúziky. Hneď
spustil zhurta: „Vítam vás, otče.
Asi sa k vám už dostalo, čo musíme spolu prejednať. Dnešným
dňom končíte, musíme sa rozlúčiť.
Je nová doba, cisársky dvor ruší
rády...“ Otočil sa k oknu, predychával, kolíšuc sa v kolenách. Päta – špička, päta – špička...
Pustovník mlčí. Chcel toho
povedať viac, aby použil všetko,
čo si pripravil. Gróf sa však zrazu
prudko otočil: „No, nebudeme to
predlžovať, jednoducho, nech vás
viac v pustovni neuvidím.“
Ján zahabkal po vzduchu, pohoršený pánovým správaním. Zmohol

sa iba na: „A kde sa podejem,
pán veľkomožný? Neviem žiť medzi ľuďmi, milujem pri rozjímaní
ticho, samotu. Môj život je iný,
naplnený odriekaním, pokáním
a modlitbami.“
„Nebudeme o tom diskutovať,“ dôrazne oponoval gróf,
„nechcem mať opletačky s dvorom.“ Dolná sánka mu stvrdla v
čudesnom úškľabku.
„Veď tu bola stáročná tradícia
vyučovať deti. Čo si počnú, úbohé? Kto sa bude starať o ich duchovný rozvoj? Veď upadnú...“
Mních Ján nedopovedal. Pred sebou videl biedny život detí poddaných, ale aj ich pokoru, priateľstvo a dobrotu. Majú toho
veľmi málo, ešte aj o vzdelanie by
mali prísť? Ale pán gróf sa rozčertil a zrúkol: „Nebudem opakovať dvakrát to isté. Povedal som –
a basta!“ Tresol rukou do malého
kartového stolíka. Vychádzajúc
z miestnosti ani sa nerozlúčil, ako

by sa na šľachtica patrilo, iba
riekol smerom k sluhovi:
„ Odprevaď návštevu, audiencia
sa skončila.“ Ján nevedel prehltnúť toľkú nevychovanosť a spupnosť. S hrčou v hrdle pozdravil
sluhu.
Ani nevedel, ako prišiel na okraj
lesa. Zdalo sa mu, že v horúcom
popoludní stíchlo všetko vtáctvo.
Otočil sa do údolia. Z hrdla sa
mu vydrala tichá kliatba, za ktorú
neskôr prosil Boha o odpustenie:
„Preklínam ťa, gróf, iné si ani
nezaslúžiš! Nech si večným vyhnancom a nemáš nikde pokoj!“
Borovice tíško šumeli slová žalospevu a vietor ho odnášal do údolia. Pustovňa ostala prázdna.
Mnícha nik viac nevidel.
Prešli roky. Gróf Viktor Zerdaheli zomiera. Ako najbiednejší
chudák. Do kraja prišiel mor,
vymreli celé dediny, nemal kto
obrobiť polia. Majetok osirel, nastala kríza. Peniažky sa rozkotúľali aj grófovi.

List zo záhrobia
Od starého Kopála sa vždy
dali očakávať všelijaké lotroviny a huncútstva, ale po manželkinej smrti akosi stratil humor
a utiahol sa do ústrania. Prichýlil ho syn a ubytoval v prednej
izbe s oknami na hlavnú ulicu.
Nohy už Kopála neposlúchali,
tak celé dni trávil v obloku
a pozoroval dedinský život. Ľudia ho zdravili, on každému
okoloidúcemu odpovedal a s
niektorými i prehodil slovko –
dve.
Raz išiel okolo mladý Juro
Hlaváč, syn pred rokom zomrelého Kopálovho priateľa. Juro
zbadal Kopála v obloku a veselo
sa mu prihovoril:

- Dobrý deň, strýčko. Vám je
ale dobre, zas len kukáte po
tých fešandách, čo chodá okolo.
Starký hneď zareagoval:
Serus, Durko! Kukám, to je
pravda, ale nevím, gde sa podeli
tý peknejšé. Tadeto sa motajú
len staré baby. Očuj, oné, čo
som to stev?! Otýc nepísav?
Juro sa zľakol, že sa strýčko
pominuli na rozume a hneď vysvetľoval:
- Ale, strýčko, šak tata umreli. Ešte vlany. Šak ste im boli
aj na pohrebe. Čo ste zabudli?
- Oné, já vím, nezabudov
som. Ale tak si myslím, že šak
tam nemá čo robit, tak by mohov dat správu, jak sa tam má

Mna už to téš čaká a rád bych
vedev, či sa oplací opustyt toto
slzavé údolí.
E. Kolník
Poznámka redakcie: Autor tejto
humornej historky z našej obce
Eduard Kolník (1932 - 1991) je
našim rodákom a bol tu učiteľom,
neskôr šéfredaktorom Učiteľských novín a pracovníkom Pedagogického ústavu v Bratislave.
Spísal skutočné humorné príhody
z našej obce, z ktorých časť nám
láskavo poskytla na uverejnenie
jeho manželka p. Jolka Kolníková.
Mená Blatničanov, pochopiteľne,
autor zmenil.
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NÁBOŽENSKÝ OBZOR

Prvý dekanátny kolednícky ples

Na tento ples sme sa už veľmi tešili
pár dní vopred. Trošku sme mali aj
obavy, čo a ako to bude. Veď predsa
bol to prvý ročník. Konal sa 31. januára v kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici. Prípravy sa konali celý
týždeň pred plesom. Výzdoba sály,
nakupovanie cien do tomboly,

rozmýšľanie nad programom. Na
ples prišli deti a mladí koledníci
z okolitých farností. Ples sa začal
sv. omšou, ktorú celebroval pán dekan z Radošiny. Konala sa v našom
farskom kostole. Po sv. omši sme sa
presunuli do kultúrneho domu, kde
sme mali obed a výborný program

sme začali modlitbou.
Program bol veľmi bohatý. Jednotlivé farnosti súťažili
medzi
sebou
a plnili rôzne úlohy. Medzi súťažami boli prestávky, počas ktorých
sme sa naučili nové tance. Počas prestávok sa
žrebovala tombola, ktorá
bola naozaj veľmi bohatá. Pri konci plesu nastalo
vyhodnotenie súťaží. Nitrianska Blatnica si odniesla krásne prvé miesto. Za tento pekne prežitý
deň sme sa poďakovali
Pánu Bohu krátkou modlitbou, po ktorej sa konala diskotéka a pomaly
sme sa začínali rozchádzať domov. Ples trval
zhruba do pol šiestej.
Odniesli sme si pekné
zážitky a aj sme sa niečo nové naučili a dozvedeli. Za toto všetko krásne
ďakujeme z celého srdca nášmu pánovi farárovi a dúfame, že na rok si
to zopakujeme znova.
Zuzana Jančovičová
Foto: P. Škuta

Rotunda svätého Juraja má majiteľa
Ministerstvo kultúry SR vlani rozhodlo, že jednou z priorít grantového
programu Obnovme si svoj dom bude obnova románskych rotúnd – jedinečných pamiatok sakrálnej architektúry na Slovensku a rok 2009 bude rokom ich obnovy. Tomuto rozhodnutiu predchádzali zistenia Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR, ktorá v roku 2008 skúmala 6 románskych
rotúnd, medzi nimi i kostolík sv. Juraja.
Po skúsenostiach z minulých rokov (odvlhčenie a obnova vonkajšej fasády v roku 2001) sa členovia Občianskeho združenia Rotunda Jurko obrátili
s prosbou o spoluprácu pri vypracovaní projektu na rímskokatolícku cirkev
a správcu našej farnosti a spoločne zhromažďovali potrebné podklady. Kameňom úrazu sa však stal list vlastníctva. Pozemok, na ktorom kostolík stojí,
patrí Štátnym lesom, ale samotná stavba nebola uvedená ani v majetku lesov,
ba ani cirkvi. Zistilo sa, že Jurko „nemá“ majiteľa, hoci predchádzajúci
správca farnosti vždy tvrdil, že kostolík je majetkovo vysporiadaný. Keďže
termín podania žiadosti o dotáciu sa nezadržateľne blížil, a súčasťou žiadosti
musí byť list vlastníctva, bolo treba konať. Iniciatívou nášho starostu a vďaka
jeho dobrým stykom sa Rotunda sv. Juraja stala nakoniec vlastníctvom obce
Nitrianska Blatnica.
V polovici januára 2009 bola podaná žiadosť o dotáciu na projekt „Architektonicko – reštaurátorský a umelecko – historický výskum interiéru Rotundy sv. Juraja“. Pevne veríme, že i napriek finančnej kríze ministerstvo dodrží svoj sľub a finančne podporí náš spoločný zámer, a reštaurátorský výskum prinesie nové zaujímavé poznatky o kostolíku. Možno sa potvrdí predPohľad do interiéru rotundy.
poklad, že pod vrstvami omietok, nanesenými počas stáročí , sa ukrývajú
vzácne nástenné maľby.
I v tejto súvislosti si dovolíme osloviť občanov a firmy, aby darovali 2% zo svojich daní a prispeli na obnovu
Jurka a jeho propagáciu. Registrovaným prijímateľom je opäť Občianske združenie Rotunda Jurko, sídlo Nitrianska Blatnica 240, PSČ 956 05, IČO 36113450.
Mgr. Dagmar Ševčíková
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Plesali sme s poľovníkmi

Január – Február

Naši jubilanti
50 rokov
Viera Bačkádyová
Juraj Bašista
Alena Funtová
Ľubomír Hudeček
Milan Krajčík

60 rokov
Janka Korchanová
Helena Krajčíková

80 rokov
Jozef Bajzík

84 rokov
Emília Krchová

85 rokov
Mária Košťálová

87 rokov
Ondrej Socha

88 rokov
Karol Michler

92 rokov

Takmer presne do roka a do dňa
sa v sobotu 7. februára vďaka Poľovníckemu združeniu MIER Nitrianska Blatnica konal v Kultúrnom
dome v Nitrianskej Blatnici v poradí
IV. Poľovnícky ples. Touto spoločenskou udalosťou chceli členovia
PZ vytvoriť priestor nielen na stretnutie priaznivcov poľovníctva, ale aj
tých, ktorí majú radi spoločnosť
a dobrú zábavu. Členovia Poľovníckeho združenia sú známi nielen svojou pracovitosťou v poľovníckej činnosti, ale i ako organizátori vyspelých kultúrno-spoločenských podujatí. Poľovnícke plesy, v minulosti
Katarínske zábavy, majú svoju dlhodobú, originálnu tradíciu. Tanec, zábava sa v nich odjakživa snúbili
s vysokou úrovňou spoločenského
bontónu a pre návštevníkov sa stali

na ktorú sa nezabúda. Inak tomu
nebolo ani tentoraz.
Ples mal
už tradične vysokú úroveň a o jeho neopakovateľnú atmosféru sa
postarali organizátori, účinkujúci
- členovia hudobnej skupiny TOP
KVINTET z Topoľčian - i samotní pozvaní hostia, ktorí v
priebehu večera ukázali, že sa vedia dobre zabávať.
Poďakovanie
organizátorov
patrí všetkým členom a čakateľom Poľovníckeho združenia
MIER za mimoriadnu usilovnosť
a obetavosť, s akou pripravili toto
spoločenské podujatie. Rovnaké
poďakovanie PZ MIER patrí i
štedrým sponzorom, tradičným
priaznivcom aj podporovateľom
Poľovníckeho združenia.
MT

príjemným zážitkom a udalosťou,

Trad i čn ý školský karne val
Dňa 17. 2. 2009 zorganizovala Rada
školy pri ZŠ s MŠ Nitr. Blatnica pre
žiakov ZŠ a MŠ tradičný, v poradí
už 44. karneval.
Promenádu masiek tvorilo 56 masiek
žiakov ZŠ a 30 masiek detí z MŠ, čo
je o 10 viac ako v predchádzajúcom
roku.
Všetci prítomní v sále konštatovali,
že masky boli fantastické a úsilie rodičov bolo odmenené šťastím detí.
V rytme hudby tancovali princezničky, morské víly, bezdomovci, piráti,
kalendár, ale i sprchovací kút. Porota
mala veľmi ťažkú úlohu, vybrať tri
najkrajšie masky, nakoniec rozhodla
takto: 1.miesto: Morská panna –
Dominika Laciková. 2. miesto: Kalendár – PeterViater a 3. miesto: Kukučkové hodiny – Katka Viatrová.

Deti z materskej školy boli odmenené približne rovnakými cenami, ale
jedna maska bola ocenená ako najnápaditejšia, a to maska čiernej víly,
ktorou bola Viktória Michalcová.
Osobitnú cenu – tortu – vyhrala skupinová maska žiakov 9. ročníka za
masku: Bathory.
Po skončení karnevalu bol tradičný
rodičovský ples až do samého rána.
Tombola bola lákavá, hudba „Domino bend“ perfektná a nálada výborná.
Touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí finančne alebo
vecne prispeli na zabezpečenie karnevalu a plesu.
Eva Pavelková

Matilda Krumpárová

Opustili nás
Helena Oravcová – 54 rokov

Ubúda nás
Počet narodených detí v roku
2008 je 6, počet zomrelých občanov je 17, z toho 14 trvale bývajúcich a 3 bývalí občania. Počet
obyvateľov obce je 1 206.
Pre porovnanie vlani to bolo 1 230.
Spracovala: Gabriela Summerová
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ŠPORT

Ohlas na článok „KAM KRÁČA BLATNICKÝ FUTBAL?“
Pozorne som si prečítal článok z decembrového čísla Blatnických novín. Ing. Jančovič má plnú
pravdu, že za 2-3 jednotlivcov si to odnáša celé mužstvo, vrátane vedenia klubu. Sám som kedysi hrával
futbal a viem, že sa vyskytnú situácie, keď hráč najmä pri vkĺzačke neodhadne razanciu zákroku a noha
súpera dostane poriadne zabrať. Útočníci (aj ja som bol) si odnášajú niekedy „pamiatku“ na celý život.
Toto sa však deje v zápale hry a nemožno každý takýto zákrok považovať za surovosť, hrubosť, úmysel
zraniť hráča. V každom mužstve, nielen v našom, sa vyskytujú, mierne povedané, tvrďasi. Je vždy na trénerovi a vedení klubu, aby zatiahol včas brzdu. Žiaľ, v našom prípade sa tak nestáva, lebo tých pár jednotlivcov si poplietlo futbal s rugby.
Tresty, ktoré sme dostali a najmä ich príčiny sú z iného súdka. Ak si niekto sústavne nevie uvedomiť, že svojim správaním na ihrisku poškodzuje svoj celok a meno Nitrianskej Blatnice, nemá čo hľadať na ihrisku. Musíme si uvedomiť, že futbal je hra, jej súčasťou je i rozhodca a aj ten môže urobiť chybu, lebo sa musí rozhodnúť zapískať v priebehu pár sekúnd. Nedávno som pozeral v televízii zápas anglickej ligy West Ham United – Manchaster United. Rozhodca neodpískal pokutový kop za zjavné hranie
rukou, ktorá zmenila smer lopty. A hráči? Hrali ďalej, neprotestovali, nezhŕkli sa okolo rozhodcu, ako to
vidíme u nás.
Ing. Jančovič napísal do novín to, čo si väčšina našich divákov myslí. Najväčšiu chybu urobilo
vedenie klubu, keď nepredbehlo okresnú disciplinárku a nepotrestalo vinníkov. Možno tie okresné tresty
by boli miernejšie. Lenže nepotrestalo v prvom prípade, nepotrestalo ani v druhom. Len aby nám tých 6
bodov ešte nechýbalo!
Pod článok sa nepodpisujem, lebo nie som taký odvážny ako Ing. Jančovič. Redakcia blatnických
novín moje meno pozná.
Fanúšik OFK

Športovkyne z materskej školy
Už tradične sa deti z našej materskej školy zúčastňujú letného a zimného viacboja všestrannosti v Topoľčanoch s tradične dobrou reprezentáciou našej škôlky. O výsledkoch letného viacboja sme informovali
v predchádzajúcich novinách.
Veľmi dobré výsledky dosiahli naše dievčatká v letnej korešpondenčnej súťaži vo viacboji všestrannosti za rok 2008 v celoslovenskom hodnotení. 1. miesto obsadila Mirka Jančovičová a 3. miesto Natálka
Mihová. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v zimnom viacboji, ktorý sa uskutoční v Topoľčanoch v tomto mesiaci.
Mária Hlohovská

Silvestrovský Marhát

Už tradične na Silvestra ráno sa stovky turistov rozhodli ísť na náš najvyšší
vrch Marhát. Počasie nám neprialo. Bola hmla a bolo nám tiež jasné, že z vrcholu
Marháta napriek novej vysokej rozhľadni vidieť nič nebude. Ešte sme živili nádej, že bude inverzia, teda, že dole je hmla a na vrchu bude pekne. Žiaľ, nebolo
to tak. Hmla bola všade a na rozhľadni ešte k tomu poriadny vietor a zima.
Avšak zažili sme príjemné prekvapenie. Toľko ľudstva, koľko tento rok prišlo na
Marhát, ešte asi na silvestrovskom výstupe nebolo. Hádam veľa nechýbalo do tisícky účastníkov. Bol plný vrchol. Silvestrovské dukáty sa minuli všetky
a mnohým sa neušli.
Vidno, že tento výstup si získal priaznivcov zo širokého okolia. Ja som stretol
turistov až z Trenčianskych Stankoviec, od Bánoviec nad Bebravou a z Hornej
Nitry.
Stretnutie so starými a novými známymi bolo popri prechádzke asi najväčším
prínosom pre každého, kto v sebe má turistického ducha. Nuž, o rok dovidenia,
priatelia!
RNDr. Eduard Kollár
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