
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Číslo: 1           Ročník:2           Cena 0,20€  MESAČNÍK  

Milí čitatelia, 

ako ste si už všimli, tak naše noviny sú trošku pozmenené! Rád by som vám to zdôvodnil  

jedným slovom „ECO“! V roku 2012 som sa rozhodol zmeniť noviny od piky! Tento rok je 

označovaný pochybnými teóriami o konci sveta, ale ja osobne sa k tomu neprikláňam. Môj 

názor je taký, či už by mal byť koniec sveta alebo nie, tak v tomto roku chcem pozmeniť chod 

našich novín. Minulý rok bol hektický a veľmi zlý pre naše noviny. Vyskytovalo sa veľa 

problémov a bohužiaľ väčšina problémov začínala pri našom starostovi a nikdy sa podstatne 

nevyriešili! Je ťažké s ním spolupracovať. Už som mal veľa chutí sa nato vykašlať! Ale nie som 

toho schopný, nie že sa bojím nejakého nátlaku, ale toho, ako sa budete cítiť „VY“, naši 

čitatelia. Viem, že sú na naše noviny rôzne názory, ale s prepáčením, ak má niekto s nami 

problém, tak nech sa mi postaví pred oči , nie za chrbtom si robí z nás posmech. Bol by som 

zvedavý, či by ten dotyčný dokázal aspoň z časti spraviť to čo mi! Milí čitatelia, už bolo dosť 

rozprávania o minulom roku, radšej vám poviem niečo nové a inovatívne. Máme iba jednu 

planétu, ktorú spolu zdieľame a preto sa o ňu musíme čo najlepšie starať. Ročne sa minú 

milióny kilogramov papiera na rôzne časopisy a noviny. Zoberme si to takto. Na výrobu 

jedného kilogramu papiera treba vyťať celý strom. Iba jeden kilogram? Je to dosť málo! Keby 

sme tak pokračovali, čo zostane budúcim generáciám?  Iba kopa smetí a starých zničených 

budov! Uvedomujeme si to vlastne? Sama viera nás učí, že sa máme správať k svojmu 

blížnemu ako k sebe samému. Veď mi takýmto narábaním páchame vlastne hriech! Preto 

sme sa rozhodli zmeniť chod našich novín. V minulom roku sme na výrobu 1 čísla novín 

minuli 500 papierov. Dokopy na všetky čísla našich novín v minulom roku sme minuli 3000  

listov papiera. Keď berieme do úvahy, že jeden papier váži 0.95 gramu vynásobíme to číslom 

3000, tak zistíme, že na výrobu našich novín sa museli vyrúbať tri krásne stromy. A keby žili, 

tak vytváranú kyslík potrebný pre život. Viete vlastne koľko kyslíka vytvorí strom za deň? Ak 

nie tak tu to máte: Jeden strom vytvorí za deň toľko kyslíka, koľko potrebuje jeden človek za 

deň, aby žil. Už to chápete? Možno sa vám zdá, že však sú to len obecné noviny! Ale predsa 

niekto musí začať a keď to máme byť mi a ukázať aj druhým, že aké je to dôležité, tak sme 

ochotní spraviť preto všetko čo môžeme! Preto sa tento rok noviny budú tlačiť len na jednej 

obojstrannej strane. Nebojte sa informácie nebudú ubúdať, lebo noviny budú vychádzať 

každý mesiac!  A poctivo sľubujem, že už všetky problémy čo sa budú diať, sa len tak pred 

vašimi očami neschovajú, ale budú vždy každý mesiac v novinách! A aby som nezabudol,, 

tento rok si naše noviny pre vás pripravujú celo obecný eco-program, ktorý bude predložený 

nášmu starostovi obce a zverejníme ho už v budúcom čísle našich novín! 

S pozdravom váš redaktor Mário Adamčík! 

 

Január – obecné noviny sa netlačia 
Február – obecné noviny sa netlačia 

Marec – 3.3. 2012 
Apríl – 7.4. 2012 
Máj – 5.5. 2012 
Jún – 2.6. 2012 
Júl – 7.7. 2012 

August – 4.8. 2012 
September – 8.9. 2012 
Október – 6.10. 2012 

November – 3.11. 2012 
December – 1.12. 2012 

Noviny si môžete kúpiť vždy prvú 
sobotu v mesiaci ráno pred 

obchodom (výnimka: v septembri druhú 

sobotu v mesiaci) alebo každý pondelok 
v obecnej knižnici od 15:00 do 17:00 

Ste starší ako 50 rokov? 
Nahláste sa u redaktora alebo 
v obecnej knižnici a nechajte si 

naše noviny nosiť až k vám 
domov :-) 

 

Dve ženy sa urážajú. Prvá povie: 

- Ty máš také krivé nohy, že by pomedzi ne prešla aj sviňa. 

Druhá na to: 

- TAJNIČKA  

– 9 písmen + znamienko) 

 
HABIT, HADICA, HALUZ, 

HÁREM, HELIO, HELMA, 

HLADINA, HLIADKA, 

HLOHOVEC, HMOTA, 

HODNOTA, HOLIČ, 

HORA, HORALKA, 

HOREC, HOSTITELIA, 

HOTEL, HRADBA, 

HRADISKO, HRANICA, HRANOL, 

HRBÁČ, HRČKA, HRDINKA, 

HROBÁR, HRSTE, HRTAN, HUDBA, 

HUDOBNÍČKA, HUMNO, HUSLE 

 



  

Dňa 12.2. sa uskutočnil v našej obci  Veľký detský karneval, ktorý sa 

konal už po druhýkrát. Karneval zorganizovali mladé mamičky 

z obce, ktoré s pomocou sponzorov zabezpečili hodnotné ceny pre 

deti v maskách, občerstvenie i kultúrny program. Toto podujatie má 

medzi mladými rodinami a deťmi veľký ohlas, o čom svedčí aj 

obrovský záujem i z okolitých obcí. Kultúrny dom praskal vo švíkoch. 

Atmosféra bola výborná. DJ Kluka svojou hudobnou produkciou 

roztancoval nielen deti v maskách, ale i rodičov. Kreativitu 

predvádzaných kostýmov i tanečné figúry detí hodnotila porota 

zložená zo sponzorov. 

Prekvapením pre zúčastnených, bolo vystúpenie tanečnej skupiny 

Novum, živé tigríča a veľký nafukovací hrad. Veľké poďakovanie za 

zorganizovanie karnevalu a iných podujatí pre deti, patrí mladej 

mamičke Barborke Petríkovej, manželke zástupcu starostu obce. 

Podujatie si získalo srdcia sponzorov, ktorí prisľúbili materiálnu 

pomoc pri organizovaní ďalších podujatí. Obec i podujatia v obci si 

obľúbil profesionálny fotograf Patrik Ratajský, ktorý sa vyjadril že 

obec Blesovce mu prirástla k srdcu. 

„Naša malá obec sa zviditeľňuje nielen 

narodením trojuchého teliatka – Uška, ale 

aj takýmito akciami,“ skonštatoval 

redaktor obecných novín Mário Adamčík. 

 ” Marek Rehák, Zlatníctvo Topoľčany, Mário Adamčík, Jozef Chochula, Patrik Ratajský, Lenka Bartoníková, Ľubomír Mrižo, Beláň, Peter Trenčanský, Peter 

Petrík, Rudo Chovanec, skupina Novum, Zuzana Mikušová, Iveta Priecelová, Vlado Kluka, Miro Krošlák, Edo Novotný (ml.), Silvia Töröková, rod. Trenčanská, 

rod. Beňová, rod. Krajčíková, rod. Mižáková, Ing. Zdeněk Michalec 

Viac fotiek nájdete na 

našom facebooku: 

facebook.com/obecnatlac 

Predjarná úvaha...... 

Pomaly a isto sa končí zimné obdobie a s ním spojené odhaľovanie toho, čo doteraz zafúkal sneh a ľad. S úžasom zisťujeme, čo 

sme si počas zimy vyhodili pod sneh , čo zrazu je vidieť na verejných priestranstvách a okolo ciest v obci. Človek je už taký, načo 

by otváral smetnú nádobu v jeho blízkosti, aby sa zbavil odpadu, keď poruke je voľný terén, ktorý aspoň dokumentuje aké druhy 

cigariet sa najviac fajčia, alebo aké zemiakové lupienky sú momentálne v ponuke miestneho šenku, ako aj ďalšie nepotrebné 

veci a drobnosti. Nechcem týmto zveličovať problém s ekologickou a etickou stránkou nielen v spoločnosti, ale bytostne sa 

pozerám po našej verejnej zeleni, pred ktorou sa takýto odpad hromadí, 

čakajúc na príhodné a lepšie časy, kedy ich zozbierajú nejakí pracovníci  

obce. No len čo sa tým zmení? Veď bola by to hanba, aby to zostalo  

čisté, treba si tento proces znovu zopakovať. Nie všetci sú však tí,  

ktorých sa čistota a poriadok bytostne dotýka, apelujem preto na  

všetkých, pretože tu žijeme, sami si tvoríme, ale zároveň aj dokážeme  

devastovať svoje bydlisko a druhým nezávisle sa pohybujúcim osobám  

v našej obci dávame pocítiť svoju „kultúru“. Už je to raz tak, nikto nie je  

dokonalý, nikto sa nenarodil najmúdrejší, preto vážme si svoje  

konania, buďme tolerantní, vážme si svoje prostredie a dbajme na to,  

aby každý nezainteresovaný človek prechádzajúci našou obcou mohol  

konštatovať, že v tejto obci žije vyspelé obyvateľstvo, ktoré si váži a chráni svoje teritórium. Veľa by sa dalo popísať ale aj 
povedať na tému odpady a ich „úžitok“ a „prospech“ ku ekológií, ale táto malá úvaha nemá za cieľ učiť a nabádať vás 
k ekologickej výchove, ale chcem týmto iba na začiatku blížiacej sa jari, (a nielen jej) dostať do povedomia určitú uvedomelosť 
a zodpovednosť za vlastné životné prostredie. Dbajme teda spoločne na to, aby výsledný efekt celej tejto úvahy, bola čistá 
uprataná obec, k čomu aj všetci spoločne dopomôžeme. 

Ing. Zdeněk Michalec 
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písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. 

 

Kino Topoľčany: 
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY (7.3. - 8.3 o 19,00 h.) 

LEPŠÍ SVET (9.3. - 11.3. o 19,00 h.) 

KRÁĽOVSTVO ZVERSTIEV (14.3. - 15.3. o 19,00 h.) 

JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVAŤ (16.3. - 18.3. o 19,00 h.) 

BASTARDI 2 (21.3. - 22.3. o 19,00 h.) 


