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Aprílové zamyslenie
História našej obce je úzko spätá
s rotundou sv. Juraja pod Marhátom.
Veď podľa archeologických výskumov
tu vlastne žili naši predkovia. A až keď
osada pod rotundou zanikla, pravdepodobne v súvise so zhoršenými sa podmienkami obživy jej obyvateľov, vznikla
terajšia naša Nitrianska Blatnica. Ale
kostolík, ktorý zostal po pôvodných obyvateľoch neosirel a stal sa miestom, kde
sa každoročne stretávajú stovky a tisíce
pútnikov. Prichádzajú sem v nedeľu po
sv. Jurajovi nielen Blatničania, ale aj
občania obcí žijúcich po oboch stranách
Krahulčích vrchov.
Treba otvorene priznať, že tieto stretnutia pri rotunde nemajú len náboženský
charakter. Je tu aj občiansky a národný
podtón, ktorý sa tu javí ako samozrejmosť a stmeľuje všetkých nás do jednej
rodiny dedičov
veľkomoravských
a cyrilometodských tradícií.
Človek s úžasom sleduje a zaznamenáva fakty z dávnej a nie tak dávnej minulosti, ktoré sú naviazané na tieto doslova posvätné miesta. Slovanské knieža
Stojslav, s ktorého menom je zviazaná
najstaršia história našej obce i rotundy,
kardinál a prímas Uhorska Ján Scitovský
(1785-1866) bol žiakom školy pri Jurkovi, ktorú tam zriadili pustovníci- to sú iba
tie najzávažnejšia postavy dávnejšej histórie. Nemožno nespomenúť a patrí to do
súčasných dejín, že v roku 1935 za účasti
40 000 pútnikov slúžil omšu v kostolíku
sv. Juraja významný slovenský politik
Msgr. Andrej Hlinka (1864-1938)
a v roku 1942 prezident Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 Msgr. Dr.
Jozef Tiso. Historici sa sporia o mieste
týchto osobností v dejinách Slovenska,
ale fakty zostanú faktami , nech si ideológovia vravia čokoľvek.
Rotunda sv. Juraja bude aj v tomto
roku miestom stretnutia občanov našej
obce i dedín z okolia. Spomeňte si s úctou
a pietou, že na týchto miestach sú stopy
našich staroslovenských predkov i ľudí,
ktorí svojou činnosťou prispievali k našej
slobodnej súčasnosti.
T. Krahulský

Svätojurajská púť

Svätý Juraj patrí vo svete, ale
aj na Slovensku k najuctievanejším svätcom. U nás bolo
vyše 60 kostolov a kaplniek
zasvätených mučeníkovi Jurajovi. Okrem najstaršej stojacej
stavby v našej krajine – Rotundy sv. Juraja z 1. tretiny 9.
storočia, je medzi nimi i viacero starobylých objektov, ktoré
sú o niekoľko stoviek rokov
mladšie ako náš Jurko. Najbližšie k nám stojí Kostol sv.
Juraja pod Tribečom, nálezy z
príkostolného cintorína datujú
jeho vznik pred polovicu 11.
storočia. Treťou najznámejšou
pamiatkou, ktorá nesie meno
svätého Juraja, je rotunda v
Skalici. Bola spojená s opevnením mesta, plnila čiastočne

aj obrannú funkciu a slúžila
ako kaplnka. Všetky tri kostolíky prilákajú každoročne veľa
veriacich i turistov, jedinečnosť pútí k Rotunde svätého
Juraja v Nitrianskej Blatnici
zostane však neprekonaná.
V nedeľu 26. apríla sa opäť
tisíce pútnikov stretnú na tomto výnimočnom mieste. Svätú
omšu so začiatkom o 10.00
hod. bude celebrovať Mons.
ThDr. Ladislav Belas, správca
diecéznej knižnice v Nitre.
Pozvanie prijali i prezident republiky Ivan Gašparovič a
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.
Po omši vystúpi súbor J. Zmožeka.
Mgr. D. Ševčíková

V o l i l i s me p r e z i d e n t a S R
Dňa 4. apríla sa voľby prezidenta SR zúčastnilo 525
oprávnených voličov z 972 zapísaných oprávnených voličov našej obce. Z 524 platných hlasov získal Doc.
JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., 433 hlasov a Prof. PhDr.
Iveta Radičová, PhD. získala 91 hlasov.
Dr. V. Vichnarová
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Z ma r c 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 20. marca 2009 sa konalo šestnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) obce Nitrianska
Blatnica, ktoré prerokovalo a zvolilo za hlavnú kontrolórku obce pani Oľgu Tomanovú.
OZ prerokovalo a uznieslo sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2009 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností a na vydaní VZN č.
2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady.
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Revitalizácia
centrálnych verejných priestranstiev v obci Nitrianska Blatnica“, zabezpečenie realizácie projektu a financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške cca 33.000,- €.
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Vybudovanie zberného dvora na separovanie komunálneho odpadu a kompostoviska v obci Nitrianska Blatnica“, v
celkovej výške oprávnených výdavkov cca 600 000,- € na projekt, financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške cca 30.000,- € a spolufinancovanie projektu z
vlastných zdrojov v hotovosti.
OZ i občania sa oboznámili so zásadami tvorby a použitia sociálneho fondu obce Nitrianska Blatnica na
rok 2009 a s ďakovným listom od MS SČK Nitrianska Blatnica.
OZ schválilo zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: „Kanalizácia a ČOV, rozpočtové opatrenia obce č. 3 – 9/2009 a predaj časti obecného pozemku p. č. 470/4 p. Jozefovi Funtovi za
podmienok stanovených v kúpnopredajnej zmluve.
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

Poľo v níci bil anc ov ali sv oj u či nnosť
Poľovnícke združenie Mier Nitrianska Blatnica
patrilo i v roku
2008 medzi najaktívnejšie organizácie v obci.
Koncom februára
2009 sa
jeho
členovia zišli na
výročnej členskej
schôdzi, na ktorej
bilancovali svoju
činnosť v roku
predchádzajúcom. Poľovnícke
združenie
má
v súčasnosti 50
aktívnych členov a 12 čakateľov na členstvo. Priemerný vek sa pohybuje
okolo 50 rokov. Ich záujmová činnosť úzko súvisí s chovom, ochranou
a lovom poľovnej zveri v revíri, poľovníckym strelectvom a poľovníckou
kynológiou, starostlivosťou a udržiavaním životného prostredia zveri
a upevňovaním povedomia ochrany prírody u všetkých členov poľovníckeho
združenia ale aj ostatných spoluobčanov a mládeže. Okrem iného PZ zabezpečuje výstavbu a údržbu poľovníckych zariadení (centrálny sklad krmiva,
zverník PZ, 2 poľovnícke chaty, 3 centrálne senníky, 28 vysokých posedov,
22 kŕmidiel pre vysokú a srnčiu zver, 43 soľníkov a 41 zásypov pre bažantov). I v roku 2008 organizovalo PZ kultúrne podujatia aj pre širokú verejnosť. Vo februári sa konal vo vypredanej sále kultúrneho domu 3. poľovnícky ples a v júli tradičná poľovnícka zábava v parku - ako súčasť osláv „Dni
obce Nitrianska Blatnica“ za účasti takmer 500 návštevníkov. V tradičnom
augustovom termíne sa konala celoslovenská súťaž poľovníckych psov pod
názvom „Pohár klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov“.
Predsedom klubu je člen PZ JUDr. Vladimír Šiška. Všetci členovia mali taktiež možnosť zdokonaliť sa v streľbe na Majstrovstvách PZ
v malokalibrovom trojboji M-300, ktoré sa konali 24.mája 2008. Majstrom
PZ sa stal Juraj Hollan, ktorý nastrieľal 273 bodov, na druhom mieste skončil Július Tomašovič s 271 bodmi a tretí v poradí Ing. Jozef Turčan nastrieľal
taktiež 271 bodov. Súťaže sa zúčastnilo 32 členov PZ. Majstrovstvá PZ na
batérii B – 20 sa konali dňa 31.augusta a majstrom PZ sa s 18 zásahmi stal
Pavol Lacika, druhé miesto obsadil so 16 terčmi Ing. Jozef Turčan a tretí po
rozstrele skončil Miloš Ryšavý, ktorý trafil taktiež 16 terčov. Majstrovstiev
sa zúčastnilo 34 členov. Verejné strelecké preteky sme v minulom roku neorganizovali. Plán odstrelu raticovej zveri bol splnený na 94% (jelenia
zver16 ks, srnčia 9 ks, diviačia 19 ks). Aktivity PZ smerujú však hlavne
k tomu, aby sa do budúcnosti zvýšili počty a kvalita drobnej a raticovej zveri
v revíri. Problémy, s ktorými sa PZ počas svojej činnosti najčastejšie stretáva, súvisia s úbytkom drobnej ale i raticovej zveri, nedisciplinovanými turis-

tami (predovšetkým na prenajatých
pozemkoch PZ - na lúkach pod Rotundou sv. Juraja a v okolí chaty PZ
- SLOPY), hubármi a v poslednom
čase aj s pytliakmi a motorkármi,
ktorí svojim hlukom a nešetrným
chovaním rušia zver v lese a poškodzujú prírodné prostredie. MT

Naša obec
v bohunickom regióne
Nedávno sa konal snem Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice v Maduniciach pri
Hlohovci. Jeho význam podčiarkuje i účasť prezidenta SR Ivana
Gašparoviča. Stretlo sa tu 132
starostov a primátorov obcí, ktoré sú vzdialené do 30 km od jadrovo – energetickej lokality Jaslovské Bohunice. Patríme medzi
obce, ktorých sa problematika,
prerokovávaná na sneme, taktiež
dotýka. Ako nás informoval starosta našej obce Mgr. Michal
Toman, ide o nedoriešený spor
ohľadne daní, ktoré odvádza jadrová elektráreň dotknutým obciam. V roku 2006 vznikli dva
subjekty, ktoré jadrovú elektráreň prevádzkujú. Od toho času
prestali odvádzať dane dotknutým obciam. Je predpoklad, že
závery snemu urýchlia doriešenie
sporu medzi obcami a prevádzkovateľmi jadrovej elektrárne.
Hoci patríme medzi okrajové obce 30 km okruhu, dlžná čiastka sa
aj v našom prípade šplhá do výšky viac ako 40 tisíc eur.
RBN
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Niečo o včelách a o včelároch
Včelár Jozef Štefaňák je rodákom
z malebnej dedinky Reľov, ktorá sa
nachádza v prekrásnom kraji medzi
Belanskými Tatrami a Červeným
Kláštorom. Tam preteká nádherná
riečka Dunajec pod Troma korunami
a je známa vychýreným goralským
pltníctvom. Osud však zavial Jozefa
Štefaňáka do našej obce, kde zakotvil
so svojou rodinou.
Ako si spomínate na svoje rodisko?
Áno, tento kraj mi veľmi prirástol
k srdcu. Podmienky boli v minulosti
veľmi náročné pre život, nakoľko súkromné hospodárenie na poliach
a v lesoch bolo neraz zložité. No na
tento kraj si rád spomínam, pretože je
tam neopakovateľná príroda, i keď
v zime je viac drsnejšia. Veľa rokov
som žil a pôsobil vo Vysokých Tatrách, kde som pracoval v hotelových
zariadeniach, no vždy ma to ťahalo
k prírode. Tu kdesi sú moje prvé začiatky, ktoré ma viedli k včeláreniu.
Ako dlho sa venujete včeláreniu ?
O včely a včelárenie som sa začal zaujímať ako chlapec. V mojej rodnej obci som mal suseda učiteľa, ktorý mal
desať rodín včiel. Tam som dostal prvý impulz, keď som si začal všímať
včely. Vtedy som sa zoznámil aj so žihadlom a bolo mi ľúto včely, keď mi
pán učiteľ povedal, že včela po pichnutí žihadla zahynie.

preto skúseného včelára Ivana Beňu,
ktorý ma doslova zasvätil do včelárenia. Neraz bol na mňa i tvrdý, keď
som niečo neurobil tak, ako sa žiadalo.
Pochopil som, že včelárstvo je doslova
veda a včely majú svoje zákonitosti,
ktoré treba rešpektovať.
Aké podmienky poskytuje naša obec
pre včelárenie?
Naša obec a jej okolie poskytuje veľké
možnosti pre včelárenie. Ľudia nepochopili význam niektorých stromov
a neraz berú do rúk sekeru, aby vyťali
napríklad vŕbu, agát či javor ako nejaké podradné stromy. Aj stará bútľavá
vŕba má svoju funkciu v prírode, keď
prichýli včelí roj. Náš Krčaškár je doslova rajom pre včely, a preto by sme
mali naň pozerať očami živočíchov,
ktoré v ňom žijú. Celý chotár našej
Nitrianskej Blatnice, jarky i polia,
blízky les, to všetko dáva vynikajúce
podmienky na chov včiel. Starší ľudia
mi spomínali, že tu kedysi bolo veľa
včelárov a dokonca malo včelstvá aj
poľnohospodárske družstvo. Je to samozrejmé, veď opelením sa zvyšujú
úrody až o 50 %.
Je o vás známe, že sa úspešne púšťate aj do spracovania nových včelích
produktov.
Už samotný med je produkt o ktorého
význame pre zdravie človeka netreba
ani hovoriť. Včela nám dáva

Bol som prekvapený, keď som sa dozvedel, aká je
organizácia práce včelstva, že napríklad včela robotnica žije asi 40 dní
a denne navštívi asi 1500 kvetov.
Aké priateľstvá ste získali pri včelárskej činnosti a výmene skúsenosti
so starými členmi Slovenského včelárskeho zväzu v obci Nitrianska
Blatnica ?
V Nitrianskej Blatnici som sa dostal
ku včelám, keď sa dedko Frnčík už
nevládal starať o včely, tak som si ich
zobral k svokrovcom do záhradky.
Hoci som čítal viacero kníh
o včelárstve, ukázalo sa, že len podľa
knihy sa včeláriť nedá. Oslovil som

produkty, ktoré sú doslova „bombami“
pri liečení niektorých chorôb. Začal
som sa o to zaujímať. Zúčastnil som sa
kurzu apiterapie, t.j. liečenie včelými
produktami,kde prednášal svetoznámy
rumunský lekár Dr. Stanganciu. Získal
som certifikát z apiterapie a začal som
sa venovať výrobe propolisovej tinktúry, propolisovej masti, využitie pelu
ako významného lieku, ale aj výrobou
medoviny. Som ochotný poradiť, na
čo všetko možno tieto produkty aplikovať. Je zaujímavé, že včelie produkty vplývajú na liečenie obyčajného
prechladnutia, ale aj onkologické
ochorenia a iné neduhy.

Vieme o tom, že ste boli so svojimi
produktmi úspešný.
Na výstave Agrokomplex som sa zúčastnil súťaže Med roka, kde
v senzorickom hodnotení získal môj
pastovaný med 2. miesto. Aj moje liečivé produkty, okrem medu, si pochvaľujú všetci, ktorí ich užívajú. Nie
je to však moja zásluha, ale zásluha
mojich včiel.
Stretávate sa však aj s problémami?
Problémy by neboli, keby sme nič nerobili. Tak napríklad mi vietor zobral
plech z kočovného voza a musel som
ho zbierať zo stromov v Krčaškári.
Problémom pre nás, poctivých včelárov, je aj lacný dovážaný med zo zahraničia. Naši občania si neuvedomujú, že sme genetický tak formovaní,
aby naše telo prijímalo potraviny dorobené v našom klimatickom pásme.
Banán, pomaranč, ale aj med napr.
z Ázie neraz sú príčinou alergií
a iných ťažkostí.
Čím vás včelárenie obohatilo?
Na včely nedám dopustiť. Naučili ma
vážiť si seba i všetkých ľudí. Včely
ma naučili vážiť si život. A ako hovorí
môj priateľ Ivan Beňo: „Včela ťa neoklame, keď ju neoklameš ty!“ Včelám musíme pomáhať, lebo aj ony majú svoje problémy, choroby, ako napr.
klieštík či mor včelieho plodu. Tu neraz treba likvidovať celé napadnuté
včelstvo. Vidím, že človek je úzko
spätý s prírodou, preto aj pomoc chorým včelstvám je pomocou človeku
samotnému.
A čo poradiť tým, ktorí chcú začať
včeláriť?
Ak by niekto chcel včeláriť iba preto,
že to prináša aký taký príjem, tak bude
sklamaný. Včelárenie je vzťah ku včelám, vzťah k prírode. Treba tiež zistiť,
či budúci včelár nie je alergický na
včelí jed, lebo tých pichnutí sa včelárovi ujde dosť, aj keď je faktom, že
včely svojho včelára rešpektujú
a poznajú.
Čo by ste chceli povedať, pán Štefaňák, na záver nášho rozhovoru?
Nebudem robiť reklamu, ale môžem
ubezpečiť občanov našej obce, že
blatnickí včelári majú naozaj kvalitný
med. Každá domácnosť by mala mať
svojho včelára a u neho nakupovať
med. Teda žiadne obchodné medy, ale
pravý blatnický med je pochúťka i liek
pre vás. Či už si kúpite med repkový,
agátový, horský, slnečnicový, každý
má svoje špecifikum. A slúži zdraviu
vás a vašej rodiny. Teším sa na stretnutie s vami a rád i poradím. Rovnako
i ostatní priatelia včelári z našej obce.
Pán Štefaňák, bolo príjemné
a poučné hovoriť s vami o včelách,
včelároch a celej tej magickej činnosti, spôsobe a náročnosti starostlivosti o včelstvá, ale aj o tom, s akou
láskou sa včelám venujete. Želám
Vám, a prostredníctvom vás aj
ostatným včelárom v našej obci, veľa úspechov pri včelárení a bohatú
znášku medu v tejto sezóne.
Zhovárali sa A.K. a J.K.
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Súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo recitačnej súťaže sa na našej škole uskutočnilo v marci a zúčastnili sa ho žiaci 2. až 9. ročníka.
V 1. kategórii (mladší žiaci 2. – 4. ročník) súťažilo 19 žiakov. Víťazi umiestnení na prvom mieste postúpia do obvodného kola, ktoré bude 28. apríla 2009 v ZŠ Bojná.
Prednes poézie: 1. miesto – Veronika Rosičková – Ľudmila Podjavorinská: Mier a láska, 2. miesto – Natália Ficová – Mária Rázusová – Martáková: Chorý mesiačik, 2. miesto - Miroslav Miho – Milan Rúfus: Laktibrada, 3.
miesto – Alex Fojtu – Krista Bendová – Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko, 3. miesto – Martina Jančovičová
– František Hrubín: Ako sa chytá radosť. Prednes prózy: 1. miesto – Kristína Škutová –Ružena Smatanová: Hrdina, 2. miesto - Peter Viater – Baltazárov hrdinský čin, 3. miesto – Timea Mizeráková – Tamara Krjuková:
Domasedka.
V školskom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo v 2. a 3. kategóirii spolu 13
žiakov. Víťazi: II. KATEGÓRIA: Prednes poézie: 1. miesto - Jakub Adamovič - Ján Botto: Žltá ľalia, 2.
miesto – Filip Marton - Andrej Sládkovič: Marína. Prednes prózy: 1. miesto – Zdenka Selešová - Robert
Tine: Beethoven, 2. miesto – Alexandra Trávniková - Krista Bendová: O prváckom mačiatku, 3. miesto – Ľubomír Šiška - Irina Pivovarovová – Starček v nohaviciach. III. KATEGÓRIA: Prednes prózy: 1. miesto –
Monika Kollárová - Peter Stoličný: Nešliapte mravčeky, 2. miesto – Ondrej Ševčík - Ľudo Ondrejov: Zbojnícka mladosť.Víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v obvodom kole.
I. R.

rakovine. Je úctyhodné, že v čase krízy sa nájdu dobrí ľudia a takouto
Kvapka krvi
Pri príležitosti 64. výročia osloKrv nenahraditeľná a nezastupiteľ- formou pomáhajú trpiacim a chorým.
I. R.
bodenia našej obce sme si 2. apríla ná tekutina ... Nedávno som stála pred .

Spomínali sme

2009, ako každoročne, pripomenuli jej oslobodenie od fašizmu v 2.
svetovej vojne. Historické udalosti
prítomným pripomenul starosta
obce Mgr. Michal Toman vo svojom slávnostnom príhovore po zaznení hymny. Veniec položený
k pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne má symbolizovať vďaku
občanov
osloboditeľom
a spomienku na všetky obete 2.
svetovej vojny.
V tomto roku sa k tomuto spomienkovému aktu pripojili aj žiaci
zo Základnej školy s materskou
školou v Nitrianskej Blatnici. Je
chvályhodné, že aj žiaci Školského
klubu boli prítomní na tejto malej
slávnosti. Práve mladým treba
pripomínať časy, ktoré by sa už
nikdy nemali vrátiť.
MT

Poľovníci v Budapešti
V sobotu 21. marca 2009 sa takmer
70 účastníkov zájazdu Poľovníckeho
združenia MIER Nitrianska Blatnica
zúčastnilo Medzinárodnej poľovníckej a rybárskej výstavy FeHoVa, ktorú ročne navštevujú stotisíce návštevníkov. Výstava má za sebou viacročnú históriu. V tomto roku sa v
budapeštianskom výstavnom a kongresovom centre HUNGEXPO uskutočnil už jej 16. ročník a naši poľovníci boli pritom. Výstava bola sprevádzaná širokou škálou zaujímavých
sprievodných programov a predajom
poľovníckych a rybárskych potrieb.
Nechýbala, samozrejme, ani rozsiahla výstava trofejí. Organizátori vystavovali najvzácnejšie trofeje zveri
ulovenej za posledných 40 rokov,
spolu 30 trofejí, medzi ktorými boli
svetové a národné rekordy, prvýkrát
vystavené spolu. Pri kapitálnych trofejach boli vystavované aj umelecké
diela- obrazové interpretácie zveri
MT

rozhodnutím darovať, či nedarovať?
Strach z nevoľnosti a ihly vystriedala
túžba aspoň malým dobrým činom
pomôcť. Pomôcť možno dlhodobo chorým, pacientom po úraze, alebo predčasne narodenému dieťatku. Rozhodla
som sa ísť a ten dobrý pocit po všetkom, tak ten bol úžasný. Ešte niekoľko
dní som sa z toho tešila. Okrem dobrého pocitu má darcovstvo aj výhody
pre darcu. Podrobí sa kompletnému
laboratórnemu vyšetreniu. Telo má
dobrý tréning na mimoriadne situácie
spojené s veľkou stratou krvi, regeneruje sa organizmus a celkovo omladne. Tak prečo neísť? Niektoré orgány,
alebo časti tela už možno nahradiť, no
napriek veľkému úsiliu sa vedcom nepodarilo nájsť žiadnu náhradu krvi.
Preto aj vy sa skúste zaradiť medzi
nás darcov, veď veľká veta znie:
„TEBE TO NEUBLÍŽI A INÉMU TO
POMÔŽE“.
Miestny spolok SČK usporiadal 16.
marca hromadný odber krvi v KD
v Nitr. Blatnici. Na odbere sa zúčastnilo 53 darcov, z toho 26 prvodarcov.
V auguste chceme odber zopakovať, tak sa tešíme aj na ďalších darcov.
.Eva Medeková

Deň narcisov

17. apríla bol Deň narcisov, ktorý
každoročne vyhlasuje Liga proti rakovine. Naša škola sa zapojila do tejto humánnej aktivity, tak ako po minulé roky a v spolupráci s Ligou proti
rakovine žiaci pripínali narcisy občanom, ktorí prejavili dostatok spolupatričnosti k tomuto symbolu. Naše
deti pod pedagogickým dozorom zatiaľ vyzbierali do verejnej finančnej
zbierky sumu 130 eur, ktorú škola po
ukončení odošle na účet Ligy proti

Ekologický deň v škole

7. apríla 2009 sa žiaci ZŠ s MŠ
v Nitrianskej Blatnici spolu s pedagógmi
na výzvu starostu obce dali do jarného
upratovania okolia školy a širšieho okolia v obci. Mladší žiaci upratovali park –
zbierali papiere, umelé fľaše, zhromažďovali konáriky, hrabali lístie. Starší
žiaci mali za úlohu zbaviť odpadkov oblasť Krčaškára, cestu „Za Korchanom“,
oblasť Slopov, až po Rotundu sv. Juraja.
Úsilie pri skrášľovaní životného prostredia i pracovné nasadenie žiakov bolo
veľké. A veru mali plné ruky práce. Ponachádzali
množstvo rôznych vecí
z domácností – chladničky, televízory,
odevy, umelé fľaše, plechovice, kusy
nábytku, pneumatiky a p. Žiaci urobili
kus dobrej práce, za čo im patrí poďakovanie.
I. R.

Z činnosti dôchodcov
Jednota dôchodcov v Nitrianskej
Blatnici uskutočnila dňa 8. marca
2009 členskú schôdzu, na ktorej sa
zúčastnilo 38 členov. Na schôdzi bola prerokovaná správa o činnosti za
rok 2008 a návrh činnosti na rok
2009. Opäť vyzývame členov, že
pravidelné stretnutia máme každú
sobotu od 14.00 hod. v kultúrnom
dome.
V mesiaci apríl sme usporiadali
zájazd do termálneho kúpaliska Horné Saliby, prežili sme veľmi príjemný relaxačný deň a povedali sme si,
že si to ešte niekedy zopakujeme.
Dňa 13. mája 2009 organizujeme
spoločnú opekačku pri Kormánskej
chate, zraz je o 11.00 hod. pred
obecným
úradom.
Pozývame
i nečlenov – dôchodcov. Treba si
doniesť niečo na opekanie a na pitie.
Chceme prežiť pekný deň v prírode.
Mgr. Elena Sláviková
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Pre krásu a úžitok

Za účasti 22 členov obecnej organizácie Slovenského záhradkárskeho zväzu sa konala výročná schôdza, ktorej
účastníci privítali medzi sebou
i predsedu okresného výboru SZZ p.
Ondruša a starostu obce Mgr. Michala
Tomana. Správu o činnosti predniesol
predseda organizácie Michal Socha.
Predseda organizácie sa dotkol súčasnej svetovej hospodárskej krízy,
ktorá so sebou prináša nezamestnanosť
a výnimkou nie je ani naše Slovensko.
Pri strate zárobku budeme nútení využívať „tradičné formy zabezpečovania
obživy, a to využívaním polí a záhrad“,
zdôraznil M. Socha. Spomenul, že ak
doteraz sa venovali záhradkárčeniu ako
záľube najmä seniori, súčasná situácia
prinúti aj mladšiu generáciu využiť záhrady na samozásobenie. Záhradkárčenie nie je len o dopestovanej zelenine či
ovocí, ale ten nádherný pocit z vlastnej
úrody je na nezaplatenie.
Záhradkársky rok 2008 bol dobrý, čo
dokumentovala aj hojne navštívená výstava „Plody našich záhrad“ v kultúrnom
dome,
ktorú
sme
pripravili
spoločne s organizáciou Slovenského

červeného kríža, pričom osobitné poďakovanie patrí p. Štefčíkovi za pomoc pri
aranžovaní, ale aj desiatkam ostatných
nadšencov.
Aj napriek tomu, že sú ešte rezervy
v práci organizácie, predsa len by si táto
záslužná činnosť viac aktívnych členov.
Pri každom rodinnom dome v obci je
aká - taká záhrada. Niektoré sú doslova
ukážkové, ale niektoré by si zaslúžili
viac pozornosti od ich majiteľov. Záhradkárska organizácia a jej jednotliví
členovia
sú
ochotní
pomôcť
odborne radou i traktorom s náradím,

aby sa každá záhrada stala oázou krásy a
úžitku pre jej majiteľa.
Záhradkári si schválili aj plán práce
na tento rok. V uznesení zaviazali výbor,
aby sa riešili aj požiadavky členov a
ostatných občanov na kvalitné osivá,
sadbu, výpestky ovocných stromov i
umelé hnojivá. Bolo by však potrebné,
aby sa rozšírila i členská základňa a venovala sa pozornosť deťom i mládeži v
orientácii na túto ušľachtilú záľubu. Tu
by mala viac urobiť i miestna škola a jej
učitelia.
Elemír Bisták

Hasiči mali výročnú schôdzu
Blatnickí hasiči sa stretli na výročnej
schôdzi, aby zhodnotili svoju prácu
v minulom roku a vytýčili si úlohy na
súčasný rok 2009. Na schôdzi sa zúčastnil aj starosta obce Mgr. Michala Toman, účastníci medzi sebou privítali i

ši hasiči na rôznych verejných podujatiach (Svätojurajská púť, Dni obce,
MDD) a zúčastnili sa súťaže Viliama
Varečku v Lužanoch. Nechýbali ani pri
stavaní mája a pri oslavách vzniku Slovenskej republiky a vstupe do nového

kavaniu ďalších dospelých do hasičstva,
krúžku Mladých požiarnikov a detí v súťaži Plameň, atď.
V pláne činnosti nechýbajú kontroly
protipožiarnych opatrení v obci, kontrola
hydrantov, taktické cvičenia, akcieschopnosti požiarnej techniky a iné.
Starosta obce v rámci diskusie poďakoval členom hasičského zboru za ich
prácu a ubezpečil ich, že samospráva
obce urobí všetko preto, aby sa činnosť
DHZ skvalitňovala najmä po stránke
materiálno-technického
vybavenia.
Rovnako ubezpečila pomocou od OV
DPO prítomná delegátka V. Pavlovičová.
EB

Upozornenie

Hasiči urobili radosť aj blatnickým deťom
vytvorením umelého klziska v parku
delegátku okresného výboru DPO Vlastu Pavlovičovú. Správu o činnosti predniesol predseda DPZ Rastislav Tóth.
Zvýraznil najmä, že vďaka preventívnej
aktivite sa v minulom roku nevyskytli v
obci ani v jej okolí žiadne požiare a lebo
iné mimoriadne udalosti. To však neznamená, že by naši hasiči nevenovali
pozornosť svojej príprave prostredníctvom školení, cvičení, či účasťou na súťažiach (Blesovce). Aktívne pôsobia na-

roku. Pozornosť venujú aj mládeži prípravou na obvodné kolo hry Plameň
2008 v Topoľčanoch., čo možno kvitovať ako oživenie činnosti mládeže v hasičstve po dlhšom období. Kladne treba
hodnotiť spoluprácu so záhradkármi
zorganizovaním spoločného podujatia
spojeného s posedením.
Pre obdobie tohto roku si vytýčili venovať zvýšenú pozornosť výcviku získavania mladých adeptov hasičstva, zís-

Budúce číslo Blatnických novín
výjde v polovici júna. Príspevky do
tohto čísla pošlite na mailovú adresu
v tiráži novín alebo odovzdajte niektorému z členov redakčnej rady
(mená sú v tiráži na poslednej strane
novín) najneskôr do 10. júna.
BN

Sta vanie má ja
Už tradične vo štvrtok 30. apríla
o 17.hod. sa uskutoční na námestí malá miestna slávnosť – stavanie mája.
Táto milá malá udalosť je vždy spojená s účasťou občanov i mládeže. Prídite aj vy pozrieť sa, ako sa podarí
postaviť máj chlapcom z hasičského
zboru a svojou účasťou vyjadriť
vzťah k tomuto staroslovanskému
zvyku.
BN
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Veľká Noc s Bonifácom

Divadelný amatérsky detský súbor Šarfickí Otíci spríjemnili slávnostné popoludnie Veľkonočnej nedele predstavením Veľká Noc s Bonifácom.
Na pozadí života dediny počas veľkonočného obdobia sa odohráva príbeh malého barančeka, ktorého
život je v ohrození. Miestny šuster Bonifác chce barančeka s pomocou dvoch detí – sirôt zachrániť pred
bezcitným pekárom. Všetky záchranné akcie zlyhávajú a musí prísť pomoc z neba. Na oblaku priletí zázračný „andel“, ktorý plní ľudské túžby. Snahu zachrániť barančeka sprevádza veľa vtipných a poučných
situácii.
Predstavenie bolo spracované podľa filmovej rozprávky na námet Igora Pargáča.
Nádherný kultúrny zážitok nám pripravili: v úlohe rozprávačky – Zuzana Jančovičová, deti – Dominika Vajdečková, Soňa Šišková, Martin Socha, Martina Jančovičová, bubnoval a hlásil – Ivan Tóth, v dvoj
úlohe žobrák a strážnik – Róbert Repka, vojak a veľmi dobrý holič – Ivan Haring, ako susedia sa predstavili: sused Pinka – Michal Pátrovič, sused Omáčka – Peter Tóth, sused Mamľas – Noro Soblahovský, Cyril – Adrián Toman, Pašie nám zaspieval – Jakub Adamovič, modlil sa a farárčil – Milan Stískal, starostlivá pani učiteľka – Petra Líšková, anjel z neba na oblaku – Mária Andrašovičová, super dedko – Jozef
Bogner, ako vynikajúca upratovačka a slúžka u Pirošku – Jana Ďurišová, rodinka Pirošková: dcéra Magda – Adriana Magová, syn Martin – Peter Stískal, jedovatá žena Pirošková – Hana Dunková, pekár Piroška – Marek Miho, babka – Zdenka Selešová, sirotky: Katka Viatrová a Peter Viater, no a úžasný
a neopakovateľný Bonifác – Daniel Mago, a baranček Bečko.
Poďakovanie patrí i Miroslavovi Viatrovi, Igorovi Selešovi, Jozefovi Jančovičovi, Mate Drobnej, Tomášovi Ondrejíčkovi, Zdenke Selešovej, Daške Pátrovičovej, Katke Stískalovej, Patrícii Polónyiovej
a Vladkovi Andrašovičovi, ktorí svojou ochotou prispeli k tomu, že naše deti mohli svojim talentom potešiť širokú blatnickú verejnosť
Najväčšia vďaka patrí nášmu duchovnému otcovi Jozefovi Hužovičovi, ktorý bol hlavným iniciátorom
i režisérom celého predstavenia a tým vlastne nadviazal na divadelnú tradíciu blatnických ochotníkov.
Naši mladí herci podali vynikajúci výkon a ich talent a námaha boli odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Pevne veríme, že ich talent uvidíme i v ďalších predstaveniach a opätovne ožije blatnická ochotnícka tradícia, k čomu im želáme veľa trpezlivosti a úspechov.
Predstavenie malo veľký úspech a malí ochotníci sa predstavili už s touto hrou i vo Veľkom Hostí
v okrese Bánovce nad Bebravou. A už sú tu aj ďalšie pozvania.
Mgr. J.H., Ing. L.V.

Z rokovania Občianskeho združenia Rotunda Jurko

V nedeľu 22. februára 2009 sa uskutočnilo výročné zasadnutie OZ Rotunda Jurko. Jeho členovia hodnotili aktivity uplynulého roka – starostlivosť o rotundu a jej okolie, prevádzku múzea, účasť na rôznych
podujatiach a úspešnosť v získavaní prostriedkov z grantového systému. K tomu najvýznamnejšiemu
patrila súťaž pre školákov pod názvom „Naša bohatá história“, obohatenie muzeálnej expozície o relikviár, sprevádzanie návštevníkov k rotunde sv. Juraja a spolupráca s pracovníkmi Frankfurtskej univerzity, ktorí na podnet Archeologického ústavu SAV v Nitre uskutočnili na lúke „Púšť“ geomagnetický výskum.
V roku 2009 je zámerom združenia okrem iného vydať nástenný kalendár na rok 2010, spolupracovať
pri reštaurátorskom výskume interiéru kostolíka, vytvoriť novú webovú stránku a počas turistickej sezóny sprístupniť rotundu turistom.
DŠ
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Katka Hudecová poetická

Naša rodáčka opäť milo prekvapila. Jej doterajšie knižky, aj keď
išlo o prózu, mali svoju poéziu. Poéziu domova, dediny pod Marhátom. Známa je však aj peknými veršami, poetickými textami piesní,
ale až teraz máme v rukách doslova skvost – knižku básní, ktorá vyšla
pod názvom „Svet svetla“. Dala jej podtitul Intímna lyrika.
Začítať sa do veršov Kataríny Hudecovej znamená vstúpiť do jej
súkromia. Čitateľovi touto knižkou vlastne dovolila nazrieť do zákutí
jej duše, do hĺbky jej citlivého srdca.

Marec – Apríl

Naši jubilanti
60 rokov
Jozef Herák

70 rokov
Helena Adamusová

Pre lásku k ružiam
stokrát naše dlane
boli a budú
nimi dopichané.

Či máme s nimi
prapôvodné semä?
Tých, čo nás ľúbia,
najviac zraňujeme.

Pár riadkov krehkých veršov a toľká sila slova, v ktorom je pravda. A takéto verše sú na stránkach celej tejto knižky, ktorú treba čítať
pokorne a s úctou k spomínanej pravde. Pravde srdca.
A. K.

Svetový deň vody

Každý rok si pripomíname dňa 22. marca Svetový deň vody a akosi si
ani dosť dobre neuvedomujeme, že aj tento deň má svoj hlboký zmysel a
80 rokov
význam pre všetkých ľudí na zemi, pretože voda je pre život človeka tak
Anna Vašinová
veľmi prepotrebná a ničím nenahraditeľná.
Zároveň dovoľte o vode uviesť čosi, čo bežne nikdy nevyslovujeme, pre
84 rokov
hlbšie zamyslenie , „Hľa , čím treba byť. Vodou! Ak nemá prekážok , tečie,
Emília Krchová
ak je tu hrádza, zastaví sa, ak sa hrádza pretrhne, potečie znova. V hranatej
nádobe je hranatá, v okrúhlej okrúhla. Aj pre toto všetko je najpotrebnejšia
a najsilnejšia“.
90 rokov
Musíme si uvedomiť, že aj keď na Slovensku je čo do celkového
Mária Čevelová
množstva, vody dosť, ale jej rozdelenie tak v priestore ako aj v čase je
nerovnomerné. Je potrebné si uvedomiť, že pre udržanie dobrého stavu
81 rokov
životného prostredia všeobecne a kvality vody zvlášť musí každý prispieť
Helena Bílená
svojím dielom.
Na to aby sa dosiahol cieľ na zachovanie životného prostredia dobrej
82 rokov
kvality,
musí každý začať od seba, či je žiak, učiteľ, poľnohospodár,
Mária Kršková
chovateľ, člen obecného zastupiteľstva alebo starosta obce. Ak chceme,
83 rokov
aby naše deti a vnúčatá a ďalšie generácie našli vhodné životné prostredie,
Mária Koláriková
nemôžeme chodiť so zatvorenými očami okolo týchto vážnych problémov:
• divokých skládok odpadu , čím sa spôsobuje kontaminácia pôdy
85 rokov
a následne podzemných vôd, prípadne aj priľahlých tokov,
Mária Čierna
• vypúšťanie znečistených odpadových vôd do potokov (oleje, fekálie,
88 rokov
chemické látky a rôzny tuhý odpad z domácnosti a pod.).
Emília Belková
Ak budeme všetci chodiť v našej obci s otvorenými očami a budeme
myslieť na budúce generácie, nenecháme bez povšimnutia ohrozovanie
životného prostredia, čiže samých seba nezodpovednými spoluobčanmi,
resp. podnikmi. Toto vyplýva aj z čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky z 1.
Sofia Jánošová
septembra 1992, kde sa píše:
• Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
• Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
Andrea Kotlárová a Jozef Kotlár
• Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
Všetko záleží len od nás, akú budúcnosť pripravíme sami sebe a pre
budúce generácie, pretože je tu čas na toto teraz myslieť a zodpovedne
Mária Kuruczová – 71 rokov
konať.
Naša obec zabezpečuje organizovaný odvoz tuhého komunálneho odpadu
Viera Bognerová – 54 rokov
z
domácnosti a zber PET fliaš a iných produktov z domácnosti, čo možno
Zuzana Obšivanová – 81 rokov
hodnotiť veľmi pozitívne.
Do budúcnosti bude veľmi potrebné zabezpečiť pre našich občanov
V decembri sme sa navždy rozlúči- podmienky na zber separovaného komunálneho odpadu v našej obci, o čo
li s naším najstarším občanom pá- sa súčasné obecné zastupiteľstvo usiluje. Len čistá obec, krajina, vodné toky, polia a verejné priestranstva dávajú
predpoklady spokojného
nom Michalom Chromým, ktorý a kvalitného života občanov. Keď sa pozrieme okolo seba, na verejné priezomrel vo veku 99 rokov.
stranstvá, na náš blatnický potok i okolie niektorých domov, vieme, že sme
kvalite životného prostredia veľa dlžní. A vode, bez ktorej niet života, osobitne.
Jozef Králik
Spracovala: Gabriela Summerová

Vitaj medzi nami

Manželstvo uzatvorili
Opustili nás
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prvá prehra v Krtovciach

ŠPORT

Aj napriek handicapu (na dva zápasy uzatvorené domáce ihrisko) bojujú naši futbalisti v majstrovstve okresu
úspešne o záchranu. Tri remízy 0 : 0 (v Bojnej, s Ludanicami a Čermanmi a víťazstvo v Kuzmiciach 3 : 7 prispeli
k tomu, že sme sa odpútali z chvosta tabuľky a nič na tom nezmenila ani prehra 3 : 0 v Krtovciach. V čase, keď budete mať v rukách noviny, budete už vedieť výsledok zápasu našich chlapcov s TOB/ N. Streda, takže si ľahko zaktualizujete tabuľky. Naši prehrali 1:2.
Okrem spomínaného zápasu s N. Stredou nás čakajú v jarnom kole ešte títo súperi:
26. apríla o 16 hodine hráme vo Veľkých Dvoranoch, 3. mája o 16.30 hodine s Oponicami, 10., 17. mája hráme
v Hrušovanoch a v Horných Obdokovciach, 24. mája máme doma Nemčice o 17. hodine a 31. mája ideme do Preselian. Tri ťažké zápasy nás čakajú na záver v júni. 7. a 21. júna hráme doma s Rajčanmi a Továrnikmi o 17.30h.
a 14. júna ideme do Urminiec. Budeme musieť získať body nielen doma, ale i vonku, aby sme pri odpočítaní 6 bodov zostali nad pásmom zostupu. Dúfajme, že kvalitná súťaž MO zostane aj v jesennej časti naša.

Hrozba zostupu béčka
Iba chudobná remíza vo Veľkých Bedzanoch „zdobí“ naše Béčko (Vozokany) v prvých štyroch zápasoch jari. Kontumácia zápasu v Krušovciach (naši nenastúpili) a vysoké prehry doma s Kovarcami 1 : 5 a s Kamanovou 0 : 4 neveštia pre našu rezervu nič dobré. Aj postavenie v tabuľke hovorí jasnou rečou. A to nás čaká päť zápasov vonku
(Krnča, Závada, Veľké Ripňany, Čeladince, Koniarovce) a štyri doma ( Práznovce, Hajná Nová Ves, Tesáre,
Chrabrany). Že by platilo aj v tomto prípade to naše príslovie o strieľajúcej motyke?

Žiaci o 1. – 8. miesto
Naši najmladší futbaloví reprezentanti (žiaci) hrajú v skupine o umiestnenie ( 1. – 8.) miesto. V prvých dvoch
zápasoch prehrali (v Koniarovciach 2:1 a s Urmincami doma 2:4), ale nehrali tak zle ako sa zdá podľa výsledkov.
Pravda futbal sa hrá nie na krásu, ale na góly. Bude treba viac nasadenia a robiť menej chýb ( zápas s Urmincami),
z ktorých padli lacné góly súpera. V Jacovciach v treťom zápase zvíťazili v pomere 3:1.
V ďalších zápasoch hrajú žiaci vonku v Horných Obdokovciach, Radošine, Urminciach, Nemčiciach a v Nitr.
Strede a doma s Nemčicami ( 25. 4. o 16.00hod.), s Nitrianskou Stredou ( 20. 5. o 17.00hod.), s Koniarovcami ( 17.
5. o 14.00 hod.), s Jacovcami ( 24.5. o 15.00 hod.), s Hornými Obdokovcmi ( 31.5. o 14.00hod.), a s Radošinou
(7.6. o 15.30 hod.).

Florbal v Nitrianskej Blatnici

O florbale sa hovorí ako športe 21. storočia a fakt je ten, že dnes ho hrajú deti, dospelí, muži i ženy. Pre tých, čo
o tomto športe ešte nepočuli, ho v skratke priblížime. Je veľmi podobný hokeju, ale hrá sa s upravenými hokejkami
a umelou loptičkou v priestoroch telocvične alebo multifunkčných ihrísk. Hrajú piati hráči v poli a brankár, pričom
chytá loptičku hlavne rukami. Veľkosť bránky je taká istá ako pri klasickom hokeji. Úspešnosť florbalu spočíva
v technike hry, vytrvalosti a v dobrej spolupráci v kolektíve spoluhráčov.
V školskom roku 2006/ 07 sme sa prostredníctvom centra voľného času ABC prihlásili do okresnej ligy. Utvorili sme družstvo chlapcov a aj pár
dievčat a začali sme trénovať a hrať stretnutia.
V prvom kole ligy sme skončili na piatom mieste.
Čo nás však prekvapilo a povzbudilo bol obrovský
záujem zo strany žiakov o tento šport. Rozhodli
sme sa dokúpiť výstroj a založili sme 2 krúžky
florbalu – pre mladších a starších žiakov a tak sme
vstúpili do druhého ročníka v dvoch kategóriách.
Mladší žiaci v sezóne 2007/ 08 získali krásne 3.
miesto v okresnej lige U 12. Aj ligová sezóna 2008
/ 09 nám dáva veľkú nádej na obhájenie 3. miesta,
prípadne tvrdý boj o miesto druhé. U starších žiakov budeme bojovať v strede tabuľky, čo je v v tvrdej konkurencii mestských škôl príjemný výsledok.
V našej škole hrá florbal 38 žiakov. Tento šport má v Nitrianskej Blatnici veľkú budúcnosť. Už dnes niektoré
družstvá prejavili záujem o našich žiakov.
Chceme poďakovať Rade školy, vedeniu školy, a rodičom, ktorí finančne prispievajú na tento šport a veríme, že
ho budú podporovať aj naďalej.
Mgr. Andrej Siget, Mgr. JánNeradný
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