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Kronika obce Blažovce od roku 2020 

 

Od posledného zápisu plynul čas... 

Pamätná kniha obce Blážovce  (písaná od 28. 10. 1933) a Blažovce (od roku 1951) 

bola ukončená posledným zápisom v roku 2004. Zápis sa týkal volieb prezidenta SR v našej 

obci. Prezidentom Slovenskej republiky sa stal Ivan Gašparovič. Dlhoročným kronikárom obce 

bol Ján Lichner, ktorý pracoval aj ako tajomník  spoločného Miestneho národného výboru 

v Jazernici. Ján Lichner náhle zomrel 11. 8. 2005.  

Nová kronika obce Blažovce vznikla v roku 2020 z iniciatívy starostu obce Mareka 

Chorvátha (2018 -). Kronikárom na základe menovacieho dekrétu starostu sa dňa 4. 12. 2020 

stala Ľubica Bartošová. 

Ľ. Bartošová (rod. Marčičiaková) pôsobila celý pracovný život ako učiteľka nemeckého 

a ruského jazyka  na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Po založení 

rodiny v roku 1979 bývala v Žabokrekoch a v Turčianskych Tepliciach. Do rodnej obce sa 

vrátila v roku 1999, odkedy 10 rokov aj s pomocou OcÚ opatrovala imobilnú mamu.  

Zaujíma ju život  v našej malej dedinke, spoločenský a kultúrny život i nádherná príroda. 

Pri písaní kroniky bude spolupracovať so starostom obce, poslancami Obecného zastupiteľstva 

a p. Elenou Michalkovou. 

 

Obdobie od roku 2004 dopĺňame informáciami od  bývalého starostu obce Milana 

Michalku a príspevkom bývalého starostu obce Ing. Dušana Lukáča. 

 

 

Milan Michalka (starostom obce bol v rokoch 1990-2010) 

 

Milan Michalka pracoval ako starosta obce 5 volebných období.  Za najväčšie 

úspechy vo funkcii starostu považuje rekonštrukciu Kultúrneho domu a jeho sprístupnenie pre 

občanov, výmenu oplotenia miestnych cintorínov, vyasfaltovane  autobusovej otočky.  Mrzí ho 

neúspešná žiadosť o plynofikáciu a kanalizáciu obce. 

Najťažším obdobím vo funkcii starostu boli prvé roky po roku 1989, keď vznikal nový 

spôsob vedenia samosprávy obce a bolo potrebné vytvárať nové dokumenty. Všetko sa učil od 

základov, ale spoločnými silami s občanmi i za  pomoci iných starostov ( hoci všetci boli 

„nováčikovia“),  náročnú situáciu zvládol. 

Ťažkým orieškom bývali voľby do samosprávy obce.  Kandidatúra na funkciu starostu 

obce bola opakovaným problémom, nikto neprejavil záujem, občania neboli ochotní 

kandidovať  ani na funkciu poslanca. V roku 1999 sa dokonca konali doplňujúce voľby na 

funkciu starostu. 



Starosta bol za všetko zodpovedný, kritika občanov smerovala vždy na neho, napr. po 

predaji pozemkov „Blažovskej bane“. Noví majitelia začali baňu využívať, a tým sa začali  

problémy, hoci občania pozemky pod baňou veľmi radi predali. 

V roku 2010 postihla obec veľká povodeň.  Ohrozené boli niektoré obydlia i životy ľudí, 

ale našlo sa veľmi málo občanov,  ktorí boli ochotní pomôcť pri záchranných prácach. Pomáhali 

ľudia z okolitých obcí. Podľa neho aj za toto zlé bol zodpovedný starosta. 

 

Milan Michalka spomína i na mnohé pekné obdobia počas svojho 20-ročného „starostovania“. 

Spomína si na tých, ktorí boli ochotní pomôcť v každej situácii. Na spiľovanie topoľov, na 

brigády na cintorínoch. 

 

Ing. Dušan Lukáč:  Môj pohľad na Blažovce v období rokov 2011-2018. 

 

Som presvedčený, že história obce sa netvorí sama osebe, nie je to len „plávanie v čase“, ale 

smer a náplň jej dávajú ľudia ochotní priložiť ruku k spoločnému dielu. Preto veľmi rád 

a s vďakou spomínam na mnohých, s ktorými som mal tú česť spolupracovať. Viem, že sa 

moje ďalšie riadky môžu stať „kameňom pohoršenia“, lebo slabosťou ducha nechtiac niekoho 

zabudnem spomenúť, ale beriem na seba túto zodpovednosť a uvediem mená aspoň 

niekoľkých, cez ktorých prítomnosť a činy sa mi vybavujú ubehnuté roky. 

Čestné miesto patrí predchádzajúcemu starostovi pánovi Milanovi Michalkovi, ktorý mohol 

pokojne nechať kľúče od úradu na stole a nechať ma v začiatkoch „tápať v tme 

nepoznaného“, ale on vždy zodvihol telefón a podrobne vysvetlil súvislosti a detaily, bez 

ktorých by som sa pravdepodobne niekde stratil. Ohromné šťastie som mal aj v osobe pani 

Marty Horváthovej. Táto dobrá duša fungovala už dlho predtým (hádam „od stvorenia 

obecného úradu“), a našťastie vydržala aj so mnou celých osem rokov, ako šedá eminencia 

čísiel a administratívnych zákutí. 

Poslancov si starosta nevyberá, ale môže sa tešiť (tak ako ja), ak s nimi nájde spoločnú reč. 

Nie je možné, aby sme všetci so všetkým súhlasili,  alebo sa na všetkom zhodli. Nech už 

rokovania trvali hodinu alebo niekoľko, nespomínam si, že by sme sa rozchádzali s tým, že je 

niekto na smrť urazený, že nie je podľa jeho mienky. Dbali sme na to, aby ten, komu sa 

nevyhovelo, neodchádzal ako porazený. Všetci poslanci zachovávali nepísané pravidlo, že ak 

obec niečo organizuje, je ich „dobrovoľnou povinnosťou“ tam byť medzi prvými. Navyše 

každý z nich rukolapne vedel prispieť svojou odbornosťou. Tu je na mieste spomenúť môjho 

dlhoročného zástupcu Jozefa Chorvátha, ktorý vynikal svojimi odbornými a organizačnými 

schopnosťami, a nie raz vyťahoval svojimi kontaktami práve prihárajúce obecné gaštany 

z ohňa. 

V takejto malej obci je kultúra dosť ťažký oriešok. Zvyčajne ju robia „stále tí istí ľudia pre 

tých istých ľudí“. Treba mať šťastie na to, aby boli schopní a vytrvalí, nenechali sa znechutiť, 

a z mála dokázali vykúzliť niečo, čo zaujme a je duchu osožné. Obecná knižnica vo vzornom 

poriadku prosperovala vďaka Vierke Vríčanovej, dobrovoľní hasiči zvládali tradičné stavanie 

mája alebo „jánsku vatru“. O deti a jubilantov sa starala Dagmar Chorváthová, po nej 

organizovanie posedení, mikulášske balíčky a varenie vína (nielen na Silvestra) prevzali 



Michaela a Peter Sumkovci. Rozvoz tých balíčkov raz zabezpečoval konský záprah od 

Blahušiakov, inokedy Mikuláš na motorke od Chorváthov. Keď sa na futbalovom ihrisku 

chystala celodenná akcia, nemohol chýbať guláš a jeho „šéfkuchár“ Janko Ďanovský s úplne 

celou rodinou. „Ešte bližšie k prírode“ bola iniciatíva tandemu Ľubica Bartošová – Dana 

Obuchová, ktorá do obce pritiahla na besedy už celkom známe osobnosti. Osobne si myslím, 

že takýto nápad by si zaslúžil ďaleko širšiu klientelu, nie len malú skupinku nadšencov 

z nášho obecného „mikroregiónu“. 

Osobitnou kapitolou sú práce okolo údržby obecného majetku, verejnej zelene a nakladaní s 

odpadmi. S poslancami sme sa zhodli, že nie je úplne vhodné podchvíľou zvolávať 

celoobecnú brigádu kvôli každej drobnosti. Keď som iným starostom hovoril, že „moji“ ľudia 

toto zvládajú, a hlavne že sa nemusím naťahovať s cudzími „nádenníkmi“, mohli len závidieť. 

Či to boli Vlado a Jano Chvojkovci, Jaro Kašuba alebo Janka Marunová, boli to „naši“ 

domáci, a to, čo urobili, za to sa hanbiť nemuseli. Jasné, nie vždy sa im chcelo do zimy 

a dažďa, ale keď svietilo slniečko (a takých dní bolo neúrekom), hádam niet miesta, ktorého 

by sa neboli dotkli – cesty, cintoríny, kultúrny dom, obecný úrad, zberný dvor. 

Obecné brigády sa teda stali príležitosťou, aby sme sa mohli raz začas stretnúť a popri robote 

pošpásovať a pospomínať. A pripomenúť si, že tu nie je len obec pre občana, ale aj občan má 

nejaké povinnosti voči obci. A susedia zo starých gazdovských rodín vždy prišli. Žartom 

poviem, že ak neprišli, tak len preto, že tam boli ešte skôr, ako samotná brigáda začala. Na 

toto si špeciálne dával pozor Dušan Lichner a sekundoval mu pri tom Miro Horváth. 

Chýbajúcu obecnú techniku zvykli zastupovať traktory od Mariána a Janka Ďanovského, 

Petra Badu, Petra Sumku, či Jaroslava Mnícha alebo Miloša a Slavomíra Obucha. Pri 

opravách verejného osvetlenia som sa spoliehal na odborné rady od Miroslava Odlera, 

špeciálne stolárske práce vedeli zariadiť Jozef Chorváth a Pavol Hubka. 

Teším sa, že sa podarilo dať do poriadku niektoré obecné komunikácie. Možno sme mali len 

trocha viac šťastia, ale Milan Chovanec zvyčajne vedel vystihnúť moment, kedy sa bolo treba 

ohlásiť na správe ciest a dostali sme potrebné služby a techniku, prípadne aj materiál na 

obnovu a spevnenie povrchov (hlavne cintorínskych) ciest. 

Vzťah obce a dobrovoľného hasičského zboru si zaslúži pár samostatných viet. Po odchode 

Milana Michalku z funkcie starostu, a neskôr aj z vedenia DHZ, chvíľu trvalo, kým sme si 

s výborom dobrovoľných hasičov našli ten správny spôsob komunikácie. A bolo by ma 

nesmierne mrzelo, keby sa tak nestalo, lebo DHZ v obci zostal jedinou spoločenskou 

organizáciou, ktorá bola dostatočne samostatná a akcieschopná, aby aj bez priameho zadania 

od obce žila svojím pestrým životom. Či to už bola organizácia široko-ďaleko známych 

hasičských súťaží, alebo (nepriamo) celoslovenská reprezentácia obce družstvom dorasteniek 

a žien v hasičskom športe. Na DHZ sa obec mohla obrátiť v podstate kedykoľvek a s 

čímkoľvek, či to boli brigády, oslavy alebo starostlivosť o obecný majetok. Nakoniec pri 

týchto spoločne organizovaných podujatiach bolo veľmi ťažko rozlíšiť, čia akcia to vlastne 

bola – či obecná alebo hasičská. Zastupiteľstvo na oplátku v rozpočte nikdy nezabudlo na 

schválenie dotácie pre DHZ. Spomeniem tu len niekoľko mien: Obdivoval som osobnú 

angažovanosť a zanietenie Milana Michalku ako funkcionára v požiarnej ochrane na obecnej 



aj okresnej úrovni, rovnako ako dni a noci, ktoré strávili Peter Bada a Janko Nováčik pri 

údržbe hasičskej techniky. Dúfam, že sa ostatní členovia neurazia, ale ich „honoráciu zásluh 

menovite“ nechávam na samotný DHZ. 

Špecifickú kapitolu v histórii obce napísal ukradnutý zvon. Keď už bolo jasné, že ho už 

nezískame späť, začali sme uvažovať, či nám je poloprázdna zvonica vôbec treba. Tak sme 

siahli na tradície a zvonicu sme zrušili. Namiesto nej sú v budove obecného úradu kuchynka 

a sociálne zariadenia, ktoré spolu s úpravami zasadacích miestností dali kultúrnym 

podujatiam úplne iný „šmrnc“ a možnosti. Popri tom sa vynovili aj priestory kultúrneho 

domu. Dvorným dodávateľom týchto stavebných prác sa stal pán Peter Štefanov z Jazernice. 

Ukradnutý zvon má však dvojča,  ktoré, odložené, čaká na obecnom úrade na príležitosť 

znova nechať zaznieť svoje kovové srdce. Možno v novej štýlovej zvoničke, postavenej 

niekde na námestí, tak ako sme si to tých osem rokov, len tak popod fúzy, sľubovali. Nuž, čo 

sme nestihli, nech dovolí čas zhotoviť tým, čo pokračujú usilovnými rukami po nás! 

 

Chronologický prehľad vybraných udalostí v obci za roky 2011-2018 

Obecné zastupiteľstvo nastúpilo do funkcie 18.12.2010 (Pavol Hubka, Jozef Chorváth, 

Dagmar Chorváthová, Milan Chovanec, Dušan Lichner). Do funkcie starostu bol zvolený 

Dušan Lukáč, jeho zástupcom sa stal Jozef Chorváth. 

2011 

Na prvom zasadnutí v roku 2011 zastupiteľstvo zameralo pozornosť na prípravu údržby 

obecných komunikácií, zlepšenie informovania občanov novou úradnou tabuľou a prípravou 

webovej stránky a súhlasilo s tvorbou „obrazovej pamäte obce“. 

Vo februári zastupiteľstvo schválilo pokračovanie verejnoprospešných prác pre Jaroslava 

Kašubu a Jána Chvojku. Firma Bedrock na žiadosť obce sanovala zničenú prístupovú cestu ku 

blažovskému cintorínu makadamom. 

V marci sa konalo prvé verejné zhromaždenie obyvateľov v aktuálnom volebnom období. 

Cesta na bodovický cintorín sa dočkala najnutnejšej údržby – rozbahnené úseky okolo 

poľnohospodárskeho družstva boli zasypané a zarovnané vrstvou piesku. 

V máji prebehli rokovania s firmou Bedrock, vzhľadom na zničené obecné komunikácie pri 

odvoze piesku z miestneho lomu obec trvá na vylúčení tohto druhu dopravy z intravilánu 

obce. 

Organizátori projektu s názvom „Ešte bližšie k prírode“ zorganizovali stretnutie s názvom 

„Čo nevieme o sovách, výroch a dravcoch“. 

V júni zastupiteľstvo obce začína pripravovať opravu strechy kultúrneho domu. Obec 

organizuje spoločnú údržbu cintorínov, na bodovickom cintoríne je 13. júla osadený 



a posvätený nový kríž. Mládež obce prejavuje záujem využívať voľné priestory obecného 

úradu. 

V júli prebehne obecný športový deň, naplnený futbalom (stretli sa bývalí futbalisti 

a priaznivci TJ Družstevník Blažovce a odohrali spomienkový zápas), športovými hrami pre 

deti, ukážkami požiarnych útokov v podaní dievčat z DHZ Blažovce. Veľa účastníkov, skvelá 

zábava.  

V auguste obec odkupuje zvyšok parcely pod zberným dvorom od COOP Jednota Turčianske 

Teplice, čím sceľuje majetok. Pripravuje sa oprava cesty cez kolóniu, ktorá trpí sieťovým 

rozpadom povrchu a výtlkmi. Od občanov z kolónie prichádza návrh zakázať tam prejazd 

nákladným vozidlám nad 3,5 tony. 

V októbri, so súhlasom všetkých majiteľov dotknutých parciel, sú vykonané zemné práce na 

telese prístupovej cesty na blažovský cintorín. 

2012 

Rok začína nemilou udalosťou, neznámy páchateľ odcudzil menší obecný zvon. Páchateľ bol 

neskôr vypátraný a potrestaný, avšak zvon sa už nenašiel. 

Začínajú problémy s klubovňou na obecnom úrade, voľný prístup pre mládež sa neosvedčil. 

V apríli sa rozbieha výmena strechy kultúrneho domu, výmenu predbehne nutná 

rekonštrukcia komína, čo spôsobuje významné navýšenie rozpočtu. 

Obec získa použité panely, ktoré plánuje umiestniť na prístupovú cestu na bodovický cintorín, 

ale samotná realizácia ich osadenia sa nateraz odkladá. 

V júli DHZ organizuje požiarnu súťaž o pohár starostu obce. Cez leto sa stupňujú problémy 

s PD Mošovce (AFG Turčianske Teplice), ktoré vývozom hnoja a fekálií cez obec znečisťujú 

komunikácie a nedodržujú maximálnu povolenú rýchlosť pri prejazde cez obec. 

Spoločenský život v októbri v cykle „Ešte bližšie k prírode“ spestrí beseda s poľovníkom, 

prednáša pracovník Národného parku Veľká Fatra, poľovník a fotograf Ľudovít Remeník. 

V novembri obec získa schválenie na osadenie zákazu prejazdu vozidiel nad 3,5t cez kolóniu. 

Pokračuje cyklus „Ešte bližšie k prírode“, v decembri príde Stanislav Melek s manželkou. 

2013 

Pred voľbami do VÚC v marci navštívi obec kandidát na predsedu VÚC Žilina Ing. Juraj 

Blanár, nič nám síce nesľúbi, ale aspoň nás aktuálny „málo reprezentačný“ stav priestorov 

obecného úradu nakopne a teda jeho návšteva dáva impulz na rekonštrukciu priestorov. 

V máji obec osádza novú obecnú úradnú tabuľu. 



Po schválení projektu a rozpočtu v júni začínajú práce na kuchynke a WC v priestoroch 

obecného úradu. Ruší sa zvonica, v spodnej časti vzniknú toalety, na poschodí kuchynka 

s výdajným okienkom do zasadacej miestnosti. Je osadená nová žumpa. 

Extrémne intenzívna premávka poľnohospodárskych vozidiel cez Bodovice podnieti občanov 

obce ku petícii, v ktorej žiadajú obmedziť premávku nákladných vozidiel cez intravilán 

v časti Bodovice. Obecný úrad vstupuje do rokovania s AFG Turčianske Teplice, neskôr 

prizýva aj odbor dopravy obvodného úradu v Martine a Dopravný inšpektorát v Martine. 

Záver: Dopravu je potrebné regulovať. 

Zastupiteľstvo sa zhodlo, že je dobré pokračovať v rekonštrukcii budovy úradu, a schválilo 

prostriedky na jej pokračovanie (výmena okien, dverí, prepojenie malej a veľkej zasadacej 

miestnosti, nové zábradlie, oprava a podbitie strechy, nové elektrické rozvody, opravy stien 

a podláh knižnice a kancelárie obecného úradu). 

Dňa 26.10.2013 obec organizuje oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré 

prebiehajú vo vynovených priestoroch obecného úradu. Zúčastní sa takmer polovica 

obyvateľov obce, oslavy osobne pozdraví starosta obce Jazernica Jaroslav Marek a jeho 

heligónka. 

V novembri prebiehajú komplikované rokovania o podobe projektu organizácie dopravy 

v obci. 

2014 

Na marcovom zasadnutí zastupiteľstvo prijíma uznesenie, že obyvatelia obce nebudú platiť za 

hrobové miesta na obecných cintorínoch.  

Jún – poľnohospodárske práce spôsobujú prehĺbenie problémov s prejazdom vozidiel AFG 

cez obec. 

Voľby do miestnej samosprávy: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná 

15.12.2014: Peter Bada ml., Pavol Hubka, Jozef Chorváth, Milan Chovanec, Peter Sumka. 

Zástupcom starostu zostáva Jozef Chorváth. 

2015 

Na základe projektu organizácie dopravy sú v marci osadené dopravné značky, ktoré 

nedovoľujú prejazd obcou vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 6 ton, okrem dopravnej 

obsluhy obyvateľov obce Blažovce.  

Obec realizuje opravu cesty cez kolóniu kompletným živicovým postrekom povrchu. 

Zastupiteľstvo schvaľuje návrh, aby sa interiér kultúrneho domu prispôsobil na možnosť 

konania poslednej rozlúčky (vrátane drobných interiérových úprav). 

Elektronizácia verejnej správy začala v obci zapojením sa do projektu DCOM. 



Zastupiteľstvo schvaľuje smernicu na prejazd obcou, ktorou umožňuje zmierniť prísnosť 

zákazu prejazdu nákladných vozidiel. 

Kultúrny dom sa dočká opravy strechy prístavby a stien v klubovni pod javiskom. 

V júli obec realizuje renováciu povrchu prístupovej cesty na bodovický cintorín 

recyklovaným asfaltom. 

V auguste sa koná Deň obce Blažovce. 

V októbri, na základe noviel legislatívnych predpisov o odpadoch, aj obec mení mechanizmy 

v zbere separovaného odpadu. Zmena vyžaduje od pracovníkov zberového dvora vyššie 

úsilie, z toho dôvodu zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „podpora 

zamestnanosti VPP a MOS“. 

V novembri sa koná zhromaždenie občanov za účasti PZ TR Ing. Mgr. Malíka, hlavnou 

témou je dodržiavanie obmedzení v premávke nákladných vozidiel cez obec a ich kontrola 

príslušníkmi PZ SR. 

2016 

Zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí volí do funkcie hlavnej kontrolórky obce slečnu Janku 

Chovancovú. 

V novembri sa koná zhromaždenie obyvateľov, na ktorom sa hodnotí stav údržby ciest, 

s kladným stanoviskom sa rokuje o úprave kultúrneho domu na smútočné obrady, obyvatelia 

žiadajú postaviť pred predajňu COOP Jednota novú čakáreň na autobus, hovorí sa o rozšírení 

obecného rozhlasu. 

Z rozpočtovaných peňazí obec realizuje výmenu vchodových dverí do kultúrneho domu, 

kupuje nové stoličky do zasadačky úradu, elektrocentrálu pre DHZ. 

S veľmi priaznivým ohlasom a účasťou sa uskutoční „Silvestrovské zlaté prasa“. 

2017 

V apríli zastupiteľstvo opakovane schvaľuje zapojenie sa do programu „Ľudské zdroje“ pre 

našich VPP. Začína príprava PHSR obce, poteší významný počet vyplnených návratiek od 

občanov. Prebieha rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu. 

V júni nás prekvapuje prvé dlhodobé (trojmesačné) zatvorenie predajne COOP Jednota. 

Zastupiteľstvo schvaľuje PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce. 

V decembri prebehne každoročné zhromaždenie obyvateľov. Koniec roka je v znamení 

posedenia pri „Silvestrovskom zlatom prasati“. Pred predajňou COOP Jednota stojí novučičká 

autobusová čakáreň.  

2018 



Zastupiteľstvo vo februári schvaľuje opakované zapojenie pracovníkov MOS-VPP 

do projektu zamestnanosti. Obec sa stáva spoluzakladajúcim členom VEPOS n. o., 

organizácie na nakladanie s odpadmi. Zastupiteľstvo schvaľuje návrh na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia –výmena za LED svietidlá.  

DHZ upozorňuje na možnosť uchádzať sa o dotáciu na výstavbu hasičskej zbrojnice, v marci 

obecný úrad intenzívne pripravuje projekt zbrojnice a uchádza sa o dotáciu zo štátneho 

rozpočtu v plnej výške 30.000 EUR, ktorú napokon získa. 

V júli prebehne športové popoludnie, počas ktorého sa stretnú bývalí futbalisti a priaznivci TJ 

Družstevník. 

V novembri sa konajú voľby do orgánov samosprávy: Ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa koná 2.12.2018. Funkcie sa ujíma novozvolený starosta pán Marek 

Chorváth. 

 

 

Rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo 

pracuje od volieb v  roku 2018 v nasledovnom zložení: 

Starosta:  Marek Chorváth  (najmladší starosta v regióne Turca) 

Poslanci: Pavol Hubka (zástupca starostu), Peter Bada ml., Petra Chorváthová,  Ivan 

Chvojka ml.,  Ján Nováčik. 

  

Silvestrovské stretnutie občanov. 

Rok 2020 sme začali v budove zrekonštruovaného Obecného úradu príjemným 

stretnutím občanov, ktoré  zorganizoval OcÚ.  Kapustnicu pripravila p. Dagmar Krčmárová. 

 

COVID-19 

Pandémia ochorenia COVID-19 sa v priebehu tohto roka rozšírila po celom svete. 

Zasiahla i našu obec. Nosili sme ochranné rúška na prekrytie dýchacích ciest. Nedostatkové 

rúška  v začiatkoch pandémie promptne vyrobili p. Helena Vríčanová spolu s p. Vierou 

Vríčanovou a p. Janou Chovancovou a rozdali ich obyvateľom obce. 

16. marca 2020 zatvorili všetky materské, základné, stredné školy i univerzity. Zakázaný bol 

maloobchodný predaj i poskytovanie služieb okrem predajní potravín, lekární a drogérií. Počas 

sviatku Všetkých svätých sme nenavštevovali ani cintoríny. 

Žiaci sa mnohé týždne učili z domu cez internet. V jesennom období  žiaci 1.-4. ročníka 

ZŠ v Jazernici i deti MŠ navštevovali školu i škôlku. Rodičia  to považovali za veľkú výhodu 

pre ich deti.  

     Niekoľko rodín v našej obci postihla všetkých členov domácnosti 10-dňová karanténa.     

Dva víkendy koncom októbra a začiatkom novembra organizoval OcÚ za pomoci mnohých 

občanov antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v rámci celoplošného testovania. Pani 



Ida Považaiová pracuje ako zdravotná sestra s „Covidovými“ pacientami na Klinike 

infektológie martinskej nemocnice. 

 

Voľby do NR SR 

Voľby do NR SR sa konali 29. 2. 2020,  hlasovanie v našej obci bolo nasledovné: 

Smer-SD – 26 hlasov, OĽaNO – 25 hlasov, Za ľudí – 10 hlasov, Dobrá voľba - 9 hlasov, Sme 

rodina – 8 hlasov, Kotlebovci-ĽSNS  – 7 hlasov, SaS – 2 hlasy  atď. 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)    

V roku 1889 sa vedenie obcí Jazernica, Blážovce, Bodovice, Borcová a Moškovec 

rozhodlo založiť Dobrovoľný hasičský spolok. Zakladateľmi hasičského spolku boli Ján 

Obuch z Blážoviec a Andrej Čierny z Jazernice. V roku 2019 sme si slávnostne pripomenuli 

130. výročie jeho založenia v obci Jazernica pred Hasičským a kultúrnym domom. Oslavy 

spoločne zorganizovali DHZ nášho okrsku: Blažovce, Jazernica, Moškovec a Ivančiná  za 

účasti širokej verejnosti. 

DHZ Blažovce má v súčasnosti asi 50 členov. Výbor pracuje  v zložení:  predseda – 

Pavol  Hubka, veliteľ – Ján Nováčik, hlavný strojník – Peter Bada, tajomník – Ján Ďanovský,  

preventivár – Roman Vríčan, referent mládeže – Radka Nováčiková,  pokladníčka – Katarína 

Geratová. Aktívne sú naše družstvá DHZ: ženy, dorastenci a muži nad 35rokov. Družstvo žien 

úspešne súťaží približne 15 rokov. 

DHZ organizuje hasičské súťaže od roku 2012, ktoré boli zaradené do kalendára 

Turčianskej hasičskej ligy. Nočná súťaž je od roku 2018 ligovým kolom Nočnej hasičskej ligy 

Žilinského kraja. Na organizovaní sa okrem členov DHZ podieľa OcÚ i mnoho „nadšencov“, 

ktorí vždy priložia ruku k dielu. Poďakovanie patrí i sponzorom, ktorí DHZ podporujú 

celoročne. 

K popularite blažovskej súťaže prispelo i online vysielanie cez internetový kanál 

youtube.com vďaka hasicskysport.sk. V roku 2019 bola naša nočná súťaž prenášaná ako prvá 

z Turca do sveta ( i v roku 2020). 

 

Hasičský maratón 2020 sa konal 29. augusta. za prísnych protiepidemiologických 

opatrení. 17 družstiev takmer z celého Slovenska (i z Bratislavy - Jaroviec)  súťažilo v ženskej 

kategórii, 23 tímov v mužskej kategórii (1 družstvo z Moravy). Prvýkrát súťažilo i družstvo 

našich dorastencov, ktorí boli zaradení do kategórie mužov.  

Výstavba  garáže Hasičskej zbrojnice. 

Na výstavbu bola získaná dotácia z Ministerstva vnútra SR v sume 30. 000 Eur, o ktorú žiadal 

a bol so žiadosťou úspešný bývalý starosta Ing. Dušan Lukáč. Po verejnom obstarávaní v roku 

2019 bola v septembri zahájená výstavba, realizovala ju spoločnosť TERA–STAV BA, s.r.o. 

Ukončená a odovzdaná do užívania bola koncom februára 2020. Stavba sa zrealizovala v 

celkovej sume 40.514 Eur a bola dofinancovaná z rezervného fondu obce. 



Rôzne    

Pri príležitosti založenia novej Kroniky obce OcÚ zabezpečil výrobu i osadenie 

historickej lavičky s dôležitými míľnikmi našej obce. 

Obecná knižnica pod vedením p. Viery Vríčanovej pracuje celoročne. Približne 2000 

kníh  i milé slovo majú čitatelia k dispozícii. Privítali by sme väčší záujem občanov a hlavne 

detských čitateľov. 

OcÚ dal po období novembrových dažďov do prevádzky odvodňovací kanál, ktorý 

nebol dlhé roky funkčný. Ťažkou technikou dal vyčistiť  aj časť potoka Dolinka od nánosov. 

Predajňa COOP Jednota  v obci sa v ťažkom období udržala vďaka 17-ročnému 

aktívnemu pôsobeniu vedúcej p. Aleny Tileschovej. Bývalý starosta Ing. D. Lukáč vytrvalo 

rokoval s vedením Jednoty. On i niektorí občania tiež významne prispeli k zachovaniu 

predajne. V roku 2020 sme zaznamenali výraznú zmenu, odkedy sa vedúcou predajne stala 

občianka našej obce p. Helena Vríčanová. Jej ochota, záujem o obec i pomoc občanom sú 

veľkým prínosom. Spolu s p. Karin Vrábeľovou zhotovili v predvianočnom období adventný 

veniec. Viacerí občania zorganizovali pre deti Mikuláša. 

Separovanie odpadu sa v našej obci výrazne zlepšuje. O zberný dvor i údržbu obce sa 

veľmi dobre stará Jozef Vríčan. V oblasti životného prostredia je ale stále čo zlepšovať. 

 

V Blažovciach 10. 3. 2021    Ľubica Bartošová,  kronikárka 

 

 


