BLATNICKÉ NOVINY
Dvojmesačník občanov Nitrianskej Blatnice ∗ Ročník 3 ∗ Číslo 3-4 ∗ Júl -August 2009

ÚPRAVA DOMU SMÚTKU PRED DOKONČENÍM
Tak ako všetko v našom živote si
vyžaduje pozornosť, úctu a aj ľudskú
ruku, tak isto i nehnuteľné hodnoty vybudované v minulosti si vyžadujú našu
pozornosť. Mnohé vytvorili ruky poctivých Blatničanov svojpomocou, čiže
brigádnicky. Tieto hodnoty nám slúžia
i v súčasnosti a sme im za to vďační,
že boli vtedy takí tvoriví a usilovní.
Jednou takou nehnuteľnou hodnotou
bolo vybudovanie domu smútku v našej obci takmer pred štyrmi desaťročiami. Od tohto času ubehlo veľmi veľa času a ako sa ľudovo hovorí „zub
času“ nelenil a podpísal sa aj na tomto
objekte, ktorý technicky zostarol, zovšednel popri nás a možno sme si to
ani nemali kedy povšimnúť pri súčasnom životnom tempe.
V roku 2009 došlo k rozhodnutiu,
že tento objekt si bude vyžadovať obnovu – stavebnú úpravu po stránke architektonickej, ale aj urbanistickej v interierovej a aj exterierovej časti a tak
dať mu nový modernejší architektonický výraz. Zvažovalo sa veľmi, akú
koncepciu prijať a s čím začať, pretože
bolo toho akosi veľmi veľa odrazu riešiť. Na samotnom dome smútku bolo
treba riešiť výmenu klampiarskych výrobkov, novej strešnej krytiny, nové
obklady, dlažby, výmena okien, dverí,
elektriky, bleskozvodu, odvedenie
dažďových vôd, pretože voda bola príčinou sadania a praskania stavby. Objekt dostal nový kabát vo forme novej
fasády a takisto v interiéri došlo

k pohľadnejšiemu dotvoreniu
priestoru. Nová časť prístrešku
bola vybudovaná pred vstupom do domu smútku a bude
slúžiť ako priestor pre pohrebný obrad. Zároveň dosť podstatne bolo zasiahnuté do
hlavného cintorínskeho vstupu, kde je veľmi vkusne riešený tento priestor okrasnou
dlažbou, terénnymi a sadovými úpravami, ktoré budú definitívne dokončené na jeseň
tohto roku.
Koncepčné riešenie stavebnej a sadovej úpravy vypracoval syn nášho rodáka
Ing. Arch. Kočajda. Veľmi citlivo pristupoval k tomuto návrhu, možno aj preto, že jeho
korene siahajú do našej obce.
Vlastná realizácia stavebných
úprav bola uskutočnená občanmi našej obce pod vedením
Pavla Stančeka ml., Antona
Frnčíka, pracovníkmi obecného úradu, firmy Krošlák, s. r.
o.
Nitrianska
Blatnica
a dodávateľmi elektrickej časti
a dlažobných úprav. Na nedostatok prác a rôznych problémov počas realizácie si ozaj
nebolo kedy sťažovať. Sme
radi, že sme všetci prispeli
k dobrej veci.
Cintorín ako celok si bude
naďalej vyžadovať pozornosť

obce, obecného zastupiteľstva
a všetkých občanov, pretože
toto pietne priestranstvo je naším posledným miestom tuná
na zemi. Zaslúži si našu veľkú
úctu a pozornosť, dodržiavanie všeobecného poriadku na
cintoríne a aby nebolo ponímané ako niečo, čo bežne
v živote používame bez zamyslenia sa nad ním. Do budúcnosti bude treba riešiť pri
cintoríne parkoviská, výmenu
celého oplotenia, verejného
osvetlenia, chodníky, doriešenie cintorínskej správy a údržby celého cintorína, vrátane
drevín a pod. Ale na toto všetko je potrebné zabezpečiť veľa
finančných prostriedkov.
Veľa očakávame od návštevníkov cintorína na úseku
verejného poriadku, aby sa
riadili predpismi o cintorínskom poriadku a zákone o
pohrebníctve, pretože základ
poriadku je určite v nás. Je vizitkou, ako si vlastne vážime
sami seba, a preto neničme to,
čo nás obklopuje, čo nám slúži
a ctime si všetky hodnoty čo
nás obklopujú a hlavne majme
na pamäti, že čisté, zdravé životné prostredie je našou kolískou.
(jkr)
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Z r o ko v a n í o b e c né h o z a s t u pi t e ľ s t v a
Dňa 15. mája 2009 sa konalo
štvrté mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva (OZ) obce Nitrianska Blatnica, ktoré prerokovalo a schválilo zmenu textu
uznesenia OZ č.107/2009 - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
parku v Nitrianskej Blatnici“, zabezpečenie jeho realizácie po
schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie vo výške 5%, t.j.
33.000,- € z celkových oprávnených výdavkov na projekt. OZ
prerokovalo a schválilo zmenu
textu uznesenia OZ č.56/2008 predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu
projektu „Komplexná rekonštrukcia budov Základnej školy s
materskou školou v Nitrianskej
Blatnici“, zabezpečenie jeho realizácie obcou po schválení žiadosti a
financovanie projektu vo výške
5%, t.j. 23.211,13,- € z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
Dňa 29. mája 2009 sa konalo
sedemnáste riadne zasadnutie OZ
obce Nitrianska Blatnica, ktoré sa
oboznámilo so správou hlavného
kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce a schválilo celoročné
hospodárenie obce za rok 2008.
OZ prerokovalo a schválilo
správu o výsledkoch hospodárenia
základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) za rok 2008 a požiadalo riaditeľa ZŠ s MŠ predložiť na prerokovanie a schválenie
na septembrovom zasadnutí obec-

ného zastupiteľstva správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a informáciu
o
pedagogickoorganizačnom
a
materiálnotechnickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.
OZ sa oboznámilo s informatívnou správou o stave žiadostí
o NFP zo štrukturálnych fondov
EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu
na rok 2009 a schválilo plán organizačno-materiálneho zabezpečenia Dňa detí a Dní obce.
OZ i občania sa oboznámili s
plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianska
Blatnica na 2. polrok 2009, s informáciu o zápise pozemkov do
listu vlastníctva obce, so žiadosťou
pána Miloslava Filípeka o predĺženie vonkajšieho vodovodu, s
ďakovným listom Únie nevidiacich Slovenska a s diskusnými príspevkami poslancov a občanov.
OZ schválilo rozpočtové opatrenia č. 10 – 15/2009, Prevádzkový
poriadok viacúčelového ihriska,
zákazku na vybudovanie spevnenej plochy so sektorom skoku do
diaľky a chodníka zo zámkovej
dlažby okolo viacúčelového ihriska na parkovom pozemku parc. č.
232/1, návrh na vklad vlastníctva
do katastra nehnuteľností, žiadosť
pána Petra Markoviča a manželky
Jany o odkúpenie obecného pozemku diel č.3 k parc. č. 241/1
a 242/2 o výmere 209m2 za podmienok stanovených v kúpnopredajnej zmluve, žiadosť o poskytnutie jednorazovej návratnej so-

ciálnej výpomoci Jánovi Ruskovi,
bytom Nitrianska Blatnica č. 234
a odkúpenie deväťmiestneho motorového vozidla Volkswagen
Tranzit za cenu 7.200,-€.
Dňa 31. júla 2009 sa konalo
osemnáste riadne zasadnutie OZ
obce Nitrianska Blatnica. Prerokovalo a schválilo hospodárenie
obce za I. polrok 2009 a prvú
úpravu rozpočtu obce Nitrianska
Blatnica na rok 2009. OZ a občania sa oboznámili s audítorskou
správou z overenia ročnej účtovnej závierky obce k 31.12. 2008, s
činnosťou komisií OZ k 30.6.2009,
so žiadosťou o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády SR, so zápisnicou z vyhodnotenia ponúk na zákazku stavebnej úpravy obecnej hasičskej
zbrojnice v Nitrianskej Blatnici,
so zápisnicou o vyhodnotení ponúk na zákazku traktorového nosiča náradia s príslušenstvom, zariadenia na zber a zhodnocovanie
biologického odpadu, zariadenie
na ošetrovanie trávnych porastov
s príslušenstvom.
Starosta obce a poslanci OZ
reagovali na podnety občanov.
OZ schválilo rozpočtové opatrenia obce č. 16 – 22/2009, predloženie žiadosti Obce Nitrianska
Blatnica
Úradu
vlády
SR
o poskytnutie dotácie na nákup
a montáž kamerového systému situačnej prevencie v boji proti
drogám v obci Nitrianska Blatnica.
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

Dobrá propagácia našej obce
Základná škola s materskou školou v Nitrianskej Blatnici v roku 2008
spracovala projekt pod názvom Dedinka pod Marhátom, ktorý bol zameraný na získanie finančných prostriedkov na zriadenie multimediálnej
učebne s interaktívnou tabuľou. Projekt bol úspešný. Boli v ňom zapracované úlohy aj pre vyučujúcich a
žiakov. Jednou z nich bolo zorganizovanie seminára pre učiteľov dejepisu topoľčianskeho okresu pod názvom „Dedinka pod Marhátom“.

Vyučujúca dejepisu spracovala
s vybratými šiestimi žiačkami 8. a 9.
ročníka (Mária Andrašovičová, Michaela Bajzíková, Petra Líšková, Veronika Dominová, Alena Jančovičová, Renáta Selecká) písomný i obrazový materiál. Úspešný projekt bol
prezentovaný 12. mája 2009 v priestoroch Tríbečského múzea v Topoľčanoch, kde sa okrem školy na
seminári podieľali Tríbečské múzeum, Obec Nitrianska Blatnica a Občianske združenie Rotunda Jurko.

V piatich prezentáciách bola
predstavená naša obec od najstaršej
histórie ako aj Rotunda sv. Juraja a
pamätníky a pomníky v obci. Z občianskeho združenia sa podujatia
zúčastnil Ján Kolník ml., ktorý prítomných oboznámil s históriou rotundy i s činnosťou združenia Rotunda Jurko. Súčasťou podujatia bola aj malá výstava prác žiakov školy
a propagačné materiály združenia.
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Mgr. Alžbeta Maladiová

Svätojurajská púť 2009
Tradičná aprílová svätojurajská púť prilákala aj v tomto roku tisíce ľudí. Hlavným celebrantom svätej omše bol
Mons. ThDr. Ladislav Belás, kanonik, opát. Krásne počasie prialo pútnikom, rodinným i priateľským stretnutiam.
Ponúkame vám zopár záberov z 26. apríla 2009, ktoré nám poskytol Martin Prekop.

4.45 h.- lúka pred púťou

7.30 h.- stánky čakajú na pútnikov

5.15 h.- stavanie altánku

9.05 h.- zapĺňanie lavičiek pri rotunde

10.35 h.- pútnici počas svätej omše

11.55 h.- neodmysliteľné posedenia
s rodinou a priateľmi

11.05 h.- svätá omša
12.00 h.- dav ľudí pri stánkoch
so sladkosťami a hračkami
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Odkrývanie histórie na „Jurkovi“ pokračuje
Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej
Blatnici patrí k najstarším sakrálnym
stavbám
na
Slovensku.
Podľa
výsledkov archeologického výskumu
realizovaného v rokoch 1974 a 1975 až
1980 prof. Alexandrom Rutkayom je
možné datovať vznik rotundy po 2.
polovici 11. storočia. Podľa zistení
počas archeologického výskumu je
rotunda
postavená
na
starších
základoch.
Taktiež
výsledky
archeologického výskumu
potvrdili
zánik osady, ktorej súčasťou bola
rotunda, pred polovicou 13. storočia.
Rotunda postupne chátrala, až došlo
pravdepodobne k jej ruinnému stavu.
Rotunda bola následne obnovená
Máriou Thurzovou v r. 1530, ktorá
zaviedla tradíciu pútí na Juraja – 24.
apríla, na pamiatku jej manžela Juraja
Thurzu, ktorý zahynul v bojoch proti
Turkom.
Neskôr
bola
rotunda
prestavaná v období baroka. K rotunde bola pristavaná veža, v interiéri bola realizovaná empora a celý
priestor vrátane apsidy bol zaklenutý valenou klenbou.
Vznik rotundy sv. Juraja bol dlho evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na
Slovensku ako pôvodne renesančná stavba.
Až pamiatkové výskumy v 2. polovici 20. stor. priniesli poznanie, že sa jedná o staršiu stavbu.
Už počas týchto výskumov sa zistili indície zachovania starších omietkových vrstiev a potenciálnej
výtvarnej výzdoby. Dokonca na sonde po odkrytí barokovej omietky bola objavená na vápennom nátere
na renesančnej omietkovej vrstve kresba uhľom – skica, akoby mala asi vyzerať vtedy (v baroku)
pripravovaná prestavba rotundy.
Chystané
reštaurovanie
tejto
významnej sakrálnej pamiatky začalo
reštaurátorským výskumom v priebehu
júla 2009. Bol realizovaný komplexný
reštaurátorský
výskum
interiéru
rotundy. Jeho cieľom bolo presne
zachytiť vývoj úpravy interiéru. V prvej
fáze bol realizovaný výskum povrchovo
plošnými sondami.
Výskum priniesol poznanie, že na
stenách v interiéri sa zachovali nálezy
troch vrstiev omietok z prvého obdobia
z 11. až 13. storočia. Dve z nich sa
zachovali v pomerne dobrej kvalite
i kvantite. Na mladšej renesančnej
vrstve
boli
zachytené
zostatky
fragmentov výzdoby farebnej vrstvy,
ktorú už, bohužiaľ,
nie je možné
konkrétne námetovo určiť. Rovnako je
škoda, že v uplynulom období od
odkrytia už spomenutej kresby náčrtu
prestavby kostola došlo k jej zániku.
Zachovala sa len jej fotografická dokumentácia. Len na barokovej vrstve, na priečelí zábradlia empory,
bola zistená jediná celistvo zachovaná výtvarná výzdoba.
Reštaurátorský výskum v tejto fáze ešte nie je ukončený. V súčasnosti sa v laboratóriach vyhodnocujú
odobrané vzorky vrstiev omietok a odobraté vzorky z častí fragmentov výtvarnej výzdoby. Zároveň sa
realizuje archívny výskum. Po spracovaní a vyhodnotení výsledkov všetkých v súčasnosti realizovaných
výskumov bude ešte v tomto roku vypracovaný Návrh na reštaurovanie tejto vzácnej národnej kultúrnej
pamiatky.
Reštaurátorský výskum realizovali akad. maliar Jozef Dorica, vedúci reštaurátor, Mgr. art. Denisa Petrlová a Mgr. art. Július Karcol.
Jozef Dorica
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Deputátnici
Budík neúprosne zvoní.
Jesenský dom na Veľkej strane,
Ručičky
na
hodinách
kde žili v skromných podmienkach rodiny deputátnikov
ukazujú iba pol štvrtej
ráno. Ešte je tma, do
východu slnka ďaleko, ale...
Ale dovtedy je treba
vykonať mnoho práce doma
– najmä postarať sa o deti.
O pol piatej odchádza z
Radošiny do Nitry vlak a
najstarší Paľko chodí ním
do školy. Pred odchodom z
domu mu mamka pripraví
skromné raňajky (ale aj
ostatným) a čosi do tašky s
knihami aj k obedu. Otec
odchádza prvý (a to každý
deň vrátane nedieľ a
sviatkov), aby o štvrtej
nakŕmil kone v barónovej
maštali.
Matka
musí
pripraviť okrem raňajok
pre ostatných aj čosi k obedu, opatriť svoju hydinu i prasiatko v chlieve tak, aby o siedmej bola už na veľkostatku v tzv. kuchynskej záhrade. Takýto je kolotoč u deputátnikov baróna Leonhardiho.
Bolo to vlastne šťastie dostať sa za deputátnika (bíreša) na veľkostatku blatnických Leonhardiovcov, lebo
hoci žena bola rodáčka z Blatnice, manžel však pochádzal z Veľkých Ripnian. A pritom dostať aj ubytovanie v
bírešniach, to stálo veľa prosíkanie i sĺz u pána baróna. Ak človek hovorí o šťastí pracovať na veľkostatku,
kde mal hlavné slovo správca Anton Hučko, neuveriteľne tvrdý na podriadených, tak to svedčí o krutosti doby,
v ktorej títo deputátnici s rodinami žili. Za štvrťroka práce dostala rodina 150 Kč, kúsok zeme na sadivo a byt
pre rodinu. Už 12 – ročný chlapec musel zapriahať počas prázdnin voly do jarma. A pán správca rád využíval deti na tieto práce, lebo im nemusel dať mzdu ako dospelému. Palica, o ktorú sa opieral, nie raz sa ocitla
aj na chrbáte detí.
Neľudské podmienky vyvolali nepokoje a dokonca i štrajk. Zúčastnila sa ho aj nami spomínaná rodina. Čo
vydobyli? Za účasť na štrajku nasledovalo vyhodenie z bytu a vyvezenie na pole, kde žili v neuveriteľných
podmienkach tri mesiace pod plachtou. Tri deti a dvaja dospelí. Dnes sa to zdá neuveriteľné, ale počas prvej
československej republiky a v čase tzv. demokracie tatíčka Masaryka sa aj takéto veci diali.
Jeden zo synov, Paľko, predsa len vyštudoval dvojročnú poľnohospodársku školu a aj doba sa postupne
zmenila. Dnes už len spomienka zostala na časy, keď sa pracovalo za deputát a bývalo v bírešniach.
P. Stanček st.
Poznámka redakcie BN: Tento príbeh je skutočný a je z prostredia našej obce v prvej polovici minulého storočia.
Hovorí o neľahkom živote deputátnikov (bírešov) a o ich strastiplnej životnej ceste v zabezpečení rodiny a detí.

ROZLÚČKA S MATERSKOU ŠKOLOU
19.júna sa deti slávnostne rozlúčili s
materskou školou za účasti rodičov.
Pred svojimi rodičmi dokazovali
"školskú zrelosť", plnili úlohy primerané predškolákom. Vystúpili s dojímavým kultúrnym programom, ktorý
priviedol rodičov až k slzám. Od materskej školy dostali na pamiatku pamätné listy, vysvedčenia a rôzne vecné predmety, ktoré sa zídu aj vo veľkej škole. V sprievode svojich rodičov a so spevom a hudobným doprovodom vystavili svoje tablo vo vitríne
pred kultúrnym domom, aby sa predstavili aj ostatným občanom. Po návrate do materskej školy na deti a rodičov čakalo príjemné posedenie na
terase s občerstvením.
MH
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NÁBOŽENSKÝ OBZOR

Prvé sväté prijímanie je významná udalosť pre celú našu kresťanskú rodinu. 17 júna o 10.30 hodine pri
slávnostnej sv. omši v Rímsko-katolíckom kostole Povýšenia svätého Kríža pristúpilo 14 detí z našej farnosti k prvému sv. prijímaniu. Týmto deťom želáme, aby ich Božia ruka žehnala a ochraňovala.
LV

Z histórie kaplnky svätého Urbana
Kaplnka bola postavená v roku 1871 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradníkov. Vysvätená bola
22.10.1871. Kaplnka bola obnovená v roku 2008 a je registrovaná v zozname hmotných pamätihodností obce Nitrianska Blatnica.
Príduc k obnovenej kaplnke si môžeme prečítať o nej základné informácie. Chceme vás však, milí čitatelia, podrobnejšie oboznámiť s príbehom jej vzniku. Hovorí
o ňom listina z nášho farského archívu.
„Na západ pri chotári územia Blatnica- Radošina je
úbočie nazvané Štompárka. Tuná Blatničania pestujú vinice.“ Blatnický farár Rudolf Poeck „našiel na strome klincom pribitú figúru, veľmi neodborne urobenú, ktorá predstavovala skôr nejakého netvora ako podobu sv. Urbana –
okyptený kus dreva.“ „Aj sami Blatničania cítili, že je to
neslušná, ponižujúca socha...“ Preto sa dohodli, že škodcov vo viniciach budú pokutovať a z peňazí zozbieraných
z týchto pokút zadovážila lepšiu sochu.“ Zozbierali 15 zlatých, za úrok ich požičali vtedajšiemu kostolníkovi Martinovi Michalíkovi, čo však nestačilo, farár zaplatil podstatnú sumu. Veriaci prispeli prácou, nitriansky biskup Augustín Roškovány veľkodušne daroval z biskupskej tehelne
v Radošine dvetisíc tehál, čo našich predkov oduševnilo
a pustili sa do stavby.
Plán kaplnky dostal farár v Bratislave od architekta Karola Feiglera. Obraz krásne namaľoval r. 1870
Imrich Maisch, tiež z Bratislavy. „Farár chcel mať na tomto obraze Pannu Máriu s Ježiškom, ako žehná
sv. Urbana a sv. Floriána.“
Pôvodný obraz, ten prestrelený, zachoval sa nám na farskom úrade. Zakonzervoval ho Mgr. J. Krajčík,
ktorý zhotovil i jeho kópiu. Kópia bola nahradená dnešným reliéfom sv. Urbana.
Obnovou kaplnky sme my, Blatničania, prispeli ku skultúrneniu tejto časti našej obce. Je to dôstojný
odkaz pre nás i budúce generácie. Keď pozrieme dnes na kaplnku, pohliadnime v srdci na tých, čo sa zaslúžili o jej postavenie. Úprimná vďaka.
Podľa diplomovej práce Mgr. M. Turanovej napísal E.K.
6
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Sviatosť birmovania
14. júna 2009 blatnické zvony o 15.00 hodine slávnostne oznámili, že v našej farnosti 124 kandidátov príjme
sviatosť birmovania, ktorú im vkladaním rúk a pomazaním krizmou vyslúži otec biskup Mons. Viliam Judák.
Birmovanie je predovšetkým sviatosť, ktorá dopĺňa sviatosť krstu, to znamená, posilňuje pokrsteného človeka, aby
svoju vieru neohrozene vyznával, za svoje kresťanské presvedčenie sa nehanbil a s pomocou darov Ducha Svätého
žil životom dobrého, prakticky veriaceho človeka. Sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru
slovom i skutkom.
Zároveň to bola prvá návšteva otca biskupa v našej farnosti.
LV

Jeho Eminencia Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (9. novembra 1957 v Harvelke) – nitriansky
diecézny biskup (od r. 2005), profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK. Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku. Za biskupské motto si zvolil výrok „Ježiš tichý a pokorný“. Podľa časopisu Família 2/2009.
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Dve nové knižky Kataríny Hudecovej
Som rád, že naša rodáčka Katka Hudecová nedodržala slovo, keď vyhlásila pred nedávnom, že „toto je asi moja posledná knižka“. Dnes mám
pred sebou dve pekne graficky upravené knižky s obsahom, ktorý má čo
povedať každému z nás. Po prečítaní oboch kníh – jednu s názvom „Za
všetky drobné“, ktorá obsahuje podľa podtitulu drobnú literárnu tvorbu,
a druhá „Brkom ohniváka“ má podtitul občianska poézia – som si uvedomil, aká škoda by bola nechať toto všetko v nejakej zásuvke. Aby som
vás nalákal na poéziu, ktorá sa v čase podenkových a plytkých celebritiek
akosi prestala „nosiť“, ponúkam vám jednu z básní Kataríny Hudecovej.

Máj – Jún

Naši jubilanti
50 rokov
Antónia Ficeľová

60 rokov
Oľga Oravcová
Bernardína Čierna
Milan Beňo

80 rokov
Vojtech Funta
Ľudovít Bednár

82 rokov
Rozália Guliková
Margita Kašná

83 rokov
Katarína Svetliaková

84 rokov
Emília Minarovičová

96 rokov
Mária Frnčíková

Vitaj medzi nami
Róbert Baňák

Manželstvo uzatvorili
Barbora Rybanská a Milan Turčan
Žaneta Šofranková a Gabriel Vadrna

Opustili nás
Vladimír Mosný – 69 rokov
Mária Čevelová – 91 rokov
Valéria Adamusová – 81 rokov
Štefan Kluka – 81 rokov
Helena Funtová – 76 rokov

Spracovala: Gabriela Summerová

Nezabúdanie

Aj keď sa nesmie, vše sa musí
rozbiť si srdce na dva kusy.
Bárs okolnosti rozum nútia
hľadať si skrýšu zabudnutia,
čas márne núka dukát zlatý
pamäti, ktorú nepodplatí.
Nezabudnúť, že okrem chleba,
nezábudka je modrým z neba,
čo vracia schopnosť tvorivosti,
nedovoľuje spáliť mosty
či utopiť ju v slanom plači...
Spomienke k šťastiu pamäť stačí.
Nuž, čo poviete milí čitatelia, na pokus skúsiť to aj s poéziou?
V knižkách našej rodáčky sa dotknete srdcom miest, životov a obrazov,
ktoré sú okolo nás, čakajú, aby sme si ich všimli aj s pomocou autorky.
Lebo náš život pulzuje v každom jej verši, v každej poviedke.
(akr)

Z činnosti Jednoty dôchodcov

Jednota dôchodcov spolu s miestnym spolkom Červeného kríža usporiadala dňa 2. mája 2009 druhý kolkársky turnaj. Bolo vytvorených päť
družstiev a s chuťou sme si zasúťažili. Súťažiacim a ostatným členom patrí poďakovanie.
Z príležitosti Dňa matiek sme si naplánovali posedenie v prírode pri
Kormánskej chate. Pri chate sme si urobili oheň a opekali sme, čo si kto
doniesol. Ďakujeme aj poľovnému združeniu za zapožičanie kľúča od
chaty, ktorú sme si mohli pozrieť aj z vnútra. Prežili sme v prírode nádherný deň pri rozkvitnutých agátoch. Každý kto tam bol si veľmi pochvaľoval.
Púť seniorov na Staré Hory – tak znel oznam v Katolíckych novinách,
čoho sa zhostili naša predsedníčka a podpredsedníčka organizácie,
a zorganizovali sme túto púť s našimi členmi. V Bazilike Panny Márie sa
konal svätý ruženec, svätá omša i krížová cesta. Tu sme nabrali veľa duchovnej sily a pomaly sme prišli aj k Lurdskej jaskyni Panny Márie, ktorá
je obnovená. Je tam vymurovaná nádrž so starohorskou vodou, ako keby
sme boli v Lurdoch.. Po prehliadke nasledovala cesta domov, všetci sme
boli veľmi spokojní na duši i na srdci.
Mgr. Elena Sláviková

DEŇ DETÍ
Sobotné popoludnie 6.júna 2009 patrilo všetkým deťom, ktoré prišli do
parku oslavovať svoj sviatok – Deň detí. Obecný úrad pripravil pre ne zaujímavý program. Deti si s chuťou zasúťažili v rôznych športových disciplínach - ako je skok vo vreci, beh, hod na cieľ, streľba na kôš, streľba zo
vzduchovky a futbalový zápas.. Víťazi jednotlivých kategórií získali medaily i vecné ceny.
Športové zápolenie dopĺňali sprievodné akcie. Veľký záujem vzbudili
pracovníci kinologického oddelenia Policajného zboru z Topoľčian ukážkami práce so psom. Zaujímavé boli tiež ukážky hasičskej
a poľnohospodárskej techniky. Nakoniec na všetkých čakala spoločná
opečka a diskotéka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
Dňa detí a sponzorom.
IR

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

Deviataci sa rozlúčili so školou

Júl – August

Naši jubilanti
50 rokov
V posledný deň školského roku 2008/2009 brány našej základnej školy opustilo 17 deviatakov: Ondrej Ševčík, Martin
Ivičic, Peter Ladický, Ľubomír Stanček, Boris Baňák, Tomáš
Miho, Matúš Pátrovič, Matúš Hudáček, Stanislav Bašista, Marek Jamrich, Renáta Selecká, Zuzana Laciková, Adriána
Chromá, Kristína Trávniková, Katarína Ševčíková, Veronika
Dominová, Alena Jančovičová (triedna učiteľka RNDr. Zuzana Havranová).
Spýtali sme sa ich, aké stopy v nich zanechalo deväťročné
„vysedávanie“ v laviciach.
DŠ
Tešíte sa, že odchádzate ?
...áááno ! (jednohlasne)...
... bolo tu fajn, ale stačilo ...
Dala vám naša škola dobré základy do života?
...áno, čítať a písať vieme...(smiech)...
Čo vám bude najviac chýbať ?
...park...
... Krčaškár...
... obedy v školskej jedálni a salámové rožky na desiatu ...
Kto vám bude najviac chýbať ?
... Sigéééét...
... a mne aj Neradný ...
... pani učiteľka triedna ...
... upratovačka ...
Čo vás najviac hnevalo ?
... čakanie ráno pred školou ...
... prezúvanie ...
Prídete sa radi pozrieť na svoju bývalú školu ?
... samozrejme !

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI
Sedem detí sa zúčastnilo športovej súťaže a vzorne reprezentovali našu MŠ. Zdatnými športovcami sú: Miriam Jančovičová, Viktória Michalcová, Natália Mihová, Vanesa
Pavelková, Marek Sabadoš, Martin Chochula a Guliver Mišaník. Vanesa Pavelková získala v letnom viacboji všestrannosti 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v celoslovenskom meradle.
MH

Zberový kalendár

TKO: 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 7.10., 21.10.,
4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.
PET fľaše:16.7., 27.8., 8.10.,19.11., 30.12.
Papier a ostatné plasty: 21.7., 1.9., 24.11.,21.7.
Sklo: 24.7., 4.9., 16.10., 27.11., 8.1.

Miloš Miartan
Eva Laciková
Jozef Michler
Gabriel Vadrna

60 rokov
Eduard Polonyi
Milan Guláš
Marta Hladká

80 rokov
Mária Holcbarová
Brigita Machová

83 rokov
Mária Stančeková

85 rokov
Amália Polúchová

87 rokov

Anna Kubáňová

88 rokov
Anna Klčová

Vitajte medzi nami
Sára Čurejová
Vanesa Sochová

Manželstvo uzatvorili
Ing. Gabriela Ľuptáková a Ing. František Pôbiš
Katarína Pistová a Štefan Čureja

Opustili nás
Oľga Selecká – 54 rokov
Magdaléna Michalíková – 76 rokov
Spracovala: Gabriela Summerová

Malé upozornenie
V snahe rozšíriť fotogalériu na webovej stránke OZ Rotunda Jurko (www.rotundajurko.sk)
o zaujímavé historické zábery z pútí
a fotografie kostolíka prosíme všetkých ochotných občanov o zapožičanie fotografií. Kontakt: Martin Prekop 0905 895 590. Ďakujeme.
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Základná škola profiluje budúcu osobnosť

V čase častých zmien a rýchleho životného tempa je i naša
škola ovplyvňovaná meniacimi sa
podmienkami súčasného vývoja
nadväzujúc na tradície minulosti.
Vychádzajúc zo súčasných požiadaviek profilu absolventa ZŠ sme
si stanovili úlohy a ciele k ďalšej
modernizácii školy vo výchovnovzdelávacom procese ako i v mimoškolskej činnosti.
Z tohto hľadiska chápeme vyučovací proces ako proces zložitý,
ktorý nemožno redukovať len na
poznávanie a získavanie vedomostí, ale treba mať na zreteli
celkový osobnostný rozvoj dieťaťa. Prostredníctvom vytýčených
úloh sme viedli žiakov k zdravému
životnému štýlu, zmysluplnému
využitiu voľného času, rozvíjaniu
medziľudských vzťahov, ako aj k
vhodnému správaniu a zdravému
spôsobu života človeka.
V školskom roku 2008/2009
navštevovalo našu školu 151 žiakov, v porovnaní so začiatkom
školského roka je rozdiel v počte
+2 žiaci. Žiaci sa zúčastnili
predmetových olympiád a postupových súťaží: olympiády matematickej, fyzikálnej, chemickej,
dejepisnej, biologickej, geografickej, olympiády v nemeckom jazyku, zapojili sa do súťaží: Slávik
Slovenska 2009, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín.
Najvýraznejšie úspechy sme
dosiahli: žiačka 1. ročníka Silvia
Pohořelská ocenená čestným
uznaním vo výtvarnej súťaži „
Dielo tvojich rúk“ , žiak 5. roční-

Najlepší z najlepších
Žiaci ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica boli na návrh triednych učiteľov
odmenení na konci školského roka
2008 / 2009 za výborný prospech
a vzorné správanie. Knihy - žiakom
odovzdával riaditeľ školy Mgr. Tibor Lukačovič. 1.r. Kristián Krajčík,
Patrik Krajčík, 2.r. Veronika Rosičková, Natália Ficová, 3.r. Alžbeta
Sigetová, Jakub Rosecký, 4.r. Timea
Mizeráková, Alžbeta Jančovičová,
5.r. Danka Stančeková, Ľuboš Šiška,
6.r. Rebeca Hulová, Marek Miho,
Zdenka Selešová, Michal Pátrovič,

ka Jakub Adamovič v speváckej
súťaží „Slávik Slovenska“ 1.
miesto v okresnej a 3. miesto
v krajskej súťaži,
žiačka 8. ročníka Petra Líšková
v speváckej súťaži „Slávik Slovenska“ 1. miesto v okresnej a 2.
miesto v krajskej súťaži.
Družstvo chlapcov v okresnej
florbalovej lige obsadilo 3. miesto
a úspešné bolo aj družstvo „Mladých priateľov poľovníctva“, ktoré získalo 5. miesto.
Škola sa vo svojej činnosti
snažila vytvoriť široký priestor a
možnosť pre zmysluplné využitie
voľného času prostredníctvom
13-tich krúžkov.
Priestory školy v popoludňajších hodinách využíva ZUŠ sv.
Lukáša a ZUŠ Ladislava Mokrého z Topoľčian. Do mimoškolskej
činnosti sa zapojili žiaci v oblasti
výtvarnej a hudobnej.
Každoročne podáva škola
projekty so žiadosťou o dotácie zo
štátnych prostriedkov. Projekty
na získanie finančných prostriedkov v školskom roku 2008/2009:
Otvorená škola, Zdravie v školách, Ľudové zvyky a tradície
v MŠ,
Elektronizácia
a revitalizácia materských škôl,
Ekopolis, Biela vločka Marhátu,
Ekofond, Nech sa nám netúlajú,
Otvorená škola športu.
Otvorenosť a aktívna spolupráca s verejnosťou patrí medzi
základné priority našej školy. Týka sa rodičov žiakov školy, ale
i športových a spoločenských organizácií. Škola zabezpečovala

kultúrno-spoločenské podujatia –
Úcta k starším, Deň matiek....
V školskom roku 2008/2009
sa žiaci zúčastňovali divadelných
podujatí, výchovného koncertu,
zábavných programov a dopravnej výchovy organizovanej v spolupráci s Autoškolou Bán Piešťany.
Nový školský zákon dal možnosť vytvoriť vlastný školský
vzdelávací program. Ten náš sa
volá „Kvalitné vzdelávanie –
brána do života“. Vyjadruje základnú myšlienku programu –
chceme byť školou pre všetky deti
. Rešpektuje osobné maximum
a individuálne potreby žiakov,
dbá na jeho všestranný rozvoj.
Vychádza zo vzdelávacích cieľov
a kľúčových kompetencií štátneho
vzdelávacieho programu.
Budeme sa snažiť pokračovať
v tradíciách školy doplnených
o iniciatívne formy. Cieľom je,
aby spokojné deti učili spokojní
učitelia, aby deti z našej školy odchádzali pripravené do ďalšieho
života a vedeli sa v ňom orientovať, aby žiaci po odchode z našej
školy boli motivovaní k ďalšiemu
vzdelávaniu.
Uvedomujeme si, že toto bude
možné len v prípade, že budeme
všetci - nielen pracovníci školy,
ale aj rodičia a deti vytvárať prostredie bezpečné, v ktorom sa budú všetci vzájomne rešpektovať
a chovať podľa jasných, známych
pravidiel.
Mgr. Tibor Lukačovič, riaditeľ školy

Deň učiteľov

7.r. Daniel Mago, Lenka Viatrová,
Pri príležitosti osláv Dňa učite8.r. Petra Líšková, Juraj Rožek .
Knižné odmeny zakúpila Rada školy ľov sa stretli všetci zamestnanci
pri ZŠ Nitrianska Blatnica.
IR ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica na
Florbalisti sa umiestnili na krásnom 3. mieste vo florbalovej lige
kategórie U - 12 . Blahoželáme.
Tím florbalistov: Filip Soblahovsky,
Norbert Soblahovský, Daniel Mago, Adrián Toman, Michal Pátrovič, Marek Miho, Dávid Pavlovič,
Michal Siblik, Matej Valter, Dávid
Bartošek, Václav Petreje, vedúci:
Mgr. Andrej Siget.
IR

slávnostnom posedení. Starosta
obce Mgr. Michal Toman udelil
pedagógom ocenenie - Plaketu J.
A. Komenského za dlhoročnú
prácu a výchovno-vzdelávacie
výsledky. Ocenenie si prevzali:
Mgr. Daniela Bartošková, Mária
Hlohovská, Mgr. Tibor Lukačovič, Eva Pavelková a Mgr. Ondrej Turan.
IR
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Najlepší žiak školy

VYŽREBOVANIE MO VO FUTBALE
DOSPELÍ – „A“ MUŽSTVO
Dátum
2.8.2009
9.8. 2009
16.8. 2009
23.8. 2009
30.8. 2009
6.9. 2009
13.9. 2009
20.9. 2009
27.9. 2009
4.10. 2009
11.10. 2009
18.10. 2009
25.10. 2009
1.11. 2009
8.11. 2009

Účastníci
Nitr. Blatnica - Radošina
Nemčice – Nitr. Blatnica
N. Blatnica -TO B/N.Streda
Nitr. Blatnica – V. Dvorany
Krnča – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Urmince
Tovarníky – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Oponice
Preseľany - Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Rajčany
Bojná – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Hrušovany
Krtovce – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Čermany
Ludanice B – Nitr. Blatnica

Začiatok
17.30
17.30
17.30
17.00
17.00
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.30
14.00
11.00
13.30
13.30

II. tr. DOSPELÍ – „B“ MUŽSTVO

Cena starostu obce bola na návrh pedagogickej
rady tento rok udelená najlepšiemu žiakovi školy
Jurajovi Rožekovi z 8. ročníka. Juraj je tichý,
skromný, ale spoľahlivý a aktívny žiak. Dosahuje
vynikajúce študijné výsledky, reprezentoval školu
na olympiádach a súťažiach. Jurko, všetci Ti srdečne blahoželáme k oceneniu a želáme Ti veľa
úspechov!
IR

DIELO TVOJICH RÚK "

Dátum
9.8.2009
15.8.2009
23.8.2009
29.8.2009
6.9.2009
13.9.2009
19.9.2009
27.9.2009
3.10.2009
11.10.2009
17.10.2009
25.10.2009
31.10.2009

Účastníci
Závada - N.B. B / Vozokany
N.B. B /Vozokany - V.Bedzany
Kuzmice - N.B. B / Vozokany
N.B. B/Vozokany – V.Ripňany
Kamanová - N.B. B /Vozokany
Čeladince - N.B. B / Vozokany
N.B. B / Vozokany - Krušovce
Bojná B - N.B. B / Vozokany
N.B. B / Vozokany – Kovarce
Práznovce – Nitr. Blatnica
N.B. B / Vozokany – Tesáre
Koniarovce - N.B. B/Vozokany
N.B. B/ Vozokany - Chrabrany

Začiatok
17.30
17.30
17.00
17.00
16.00
16.00
15.30
11.00
14.30
14.30
14.00
11.00
13.30

DORAST SKUPINA A
Dátum
1.8.2009
8.8.2009
16.8.2009
22.8.2009
29.8.2009
5.9.2009
12.9.2009
19.9.2009
26.9.2009
4.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
25.10.2009
31.10.2009

Účastníci
Nitr. Blatnica - Jacovce
H. Štitáre – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica –V. Ripňany
Nemčice – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica – V. Dvorany
Nitr. Blatnica - Tovarníky
H. Obdokovce - Nitr. Blatnica
Jacovce – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - H. Štitáre
V. Ripňany - Nitr. Blatnica
Nitrianska Blatnica - Nemčice
V. Dvorany - Nitr. Blatnica
Tovarníky – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - H. Obdokovce

Začiatok
17.30
17.30
15.20
17.00
17.00
16.00
16.00
15.30
15.30
12.20
14.30
14.00
10.50
14.00

SKUPINA A – ŽIACI

5. júna sme sa zúčastnili na vyhodnotení výtvarnej
súťaže, do ktorej sa zapojili aj naše deťúrence.
Veľmi úspešná bola 6 ročná Veronika Gáliková,
ktorá získala 3. miesto v tejto súťaži s celoslovenskou účasťou.
MH

Dátum
15.8.2009
23.8.2009
26.8.2009
30.8.2009
2.9.2009
6.9.2009
9.9.2009
13.9.2009
20.9.2009
27.9.2009
3.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
24.10.2009

Účastníci
Radošina - Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Nemčice
Bojná - Nitr. Blatnica Nitr. Blatnica – Krtovce
H. Obdokovce - N. Blatnica
Nitr. Blatnica - Urmince
V. Ripňany - N. Blatnica
Nitr. Blatnica - Radošina
Nemčice - Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - Bojná
Krtovce - N. Blatnica Nitr. Blatnica - H. Obdokovce
Urmince – Nitr. Blatnica
Nitr. Blatnica - V. Ripňany
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Začiatok
15.00
15.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
13.00
13.30
12.30
14.30
11.30
12.00
14.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ŠPORT

Futbalová sezóna 2008/2009 za nami
Futbalová sezóna 2008/2009 je za nami a sme radi, že sme si zachovali účasť v budúcej sezóne Majstrovstiev
okresu. Začiatok sezóny nebol zlý, keď sme hneď v prvom kole porazili Bojnú 3:1, ale na ďalší plný bodový zisk
sme si museli počkať až na hodový zápas v 7.kole s V.Dvoranmi. Mužstvo podávalo striedavé výkony, keď sme
oproti minulým sezónam stratili naše nedobytné domáce prostredie so stratou 11 domácich bodov v jeseni. Akoby
toho nebolo málo, ešte za zápas s Urmincami po inzultácii rozhodcu nám odpočítali 6 bodov a zatvorili domáce
ihrisko na dva zápasy.
Po jeseni doľahla na mužstvo psychická záťaž v tom ,že nás na jar čaká boj ozáchranu. Mužstvo nedostatočne
trénovalo, hráči sa nezúčastňovali tréningov. Výbor OFK zlú situáciu v mužstve riešil výmenou trénera, keď
A.Tomana nahradil P.Stanček a angažovaním staronových hráčov I.Korchana a D.Bartoška.
V zimnom období sa vynechala tradičná halová sezóna pre nezáujem hráčov a tak pred jarnou sezónou sme
odohrali len 4 prípravné zápasy s mužstvami nižších súťaží. Aj napriek nedostatočnej zimnej príprave sme do jarnej časti vstúpili vcelku dobre, keď sme remizovali na Bojnej a na neutrálnej pôde s Ludanicami 0:0. V treťom kole
sme zvládli zápas s kandidátom na zostup a zvíťazili v Kuzmiciach 7:3. O týžden sme stratili 2 domáce body na
neutrálnej pôde s Čermanmi. Pozitívom jarnej časti je len to, že sme dokázali zvíťaziť po dobrých výkonoch nad
aktuálne prvými mužstvami v tabuľke Oponicami a Nemčicami a tak ich zosadiť z prvej priečky. V ostatných vonkajších zápasoch sme sa stali tzv. fackovacími panákmi, keď sme už nedokázali získať ani bod a v Urminciach pre
náboženské povinnosti niektorých hráčov nenastúpila kompletná jedenástka, čo náš futbal asi nepamätá!
V konečnej tabuľke sme obsadili 15. miesto s bilanciou 7výhier, 7 remíz a 16 prehier s 28 bodmi a skóre 43:70.
O strelené góly sa postarali : J.Stanček 14, I.Šimovič 6, D.Bartošek 5, J.Selecký 4, Ma.Stanček 3, M.Bakoš,
B.Hudeček 2, J Hudeček, S.Hollan, J.Kucharovič, P.Herák, I.Korchan, Mi.Stanček, vlastný 1.
Aj napriek neúspešnej sezóne chcem poďakovať tým hráčom, ktorý pre záchranu urobili maximum. Žiaľ bolo
dosť aj takých, ktorých futbal asi prestal baviť a s tým musíme niečo robiť, keď chceme udržať tento populárny
šport v obci na patričnej úrovni.
Žiacke mužstvo pod vedením D.Bartoška podávalo vcelku dobré výkony, keď v jesennej časti v základnej skupine skončilo na 3.mieste, čím sa kvalifikovalo do jarnej nadstavbovej časti o víťaza Majstrovstiev okresu, kde obsadilo konečné 6.miesto. Náš najlepší strelec Ľ.Stanček obsadil 2.miesto v tabuľke strelcov celého okresu, keď sa
mu podarilo súperom nastrielať 22 gólov. Aj to je nádej pre budúcnosť!
P. Stanček ml.

Nové ihriská
Do projektu Európskej únie, ktorý
bol zameraný na rozvoj turistického
ruchu, zapojila sa aj naša obec a bola
úspešná. Podarilo sa nám získať grant
5 miliónov Sk. Vďaka peniazom
z eurofondov sa mohla teda výstavba
ihrísk začať.
Mesiace práce priniesli vytúžené
ovocie. Dnes už v parku stoja dokončené ihriská, ktoré budú iste slúžiť blatničanom všetkých vekových kategórií.
Naši najmenší sa môžu zahrať na
troch pestrými farbami žiariacich
ihriskách. Tieto ihriská sú určené pre
deti predškolského veku, mladších
i starších školákov.
Tí, čo už z preliezok vyrástli si zasa môžu precvičiť kondičku na veľkom multifunkčnom ihrisku, kde je
dostatok priestoru pre tenis, volejbal či iné kolektívne športy.
Som si istý, že táto novinka nielen podporí zdravého športového ducha mladých, ale bude aj príjemným
spestrením života v našej obci.
EK
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