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Zápis do kroniky obce 2021 

COVID -19. 

Celý rok 2021 sme prežili v pandemickom období ochorenia COVID-19. V jarnom 

období počet pozitívnych na vírusové ochorenie COVID-19 výrazne stúpal. V apríli 2021 sme 

boli v kritickom bode pandémie  

Situácia sa postupne začala zlepšovať a protipandemické opatrenia sa začali uvoľňovať 

– otvorili školy, obchody, služby, terasy reštaurácií.  

V jeseni 2021 nastúpila tretia vlna pandémie, vysoké čísla pozitívnych boli v novembri, 

decembri, mnohí v nemocniciach v ťažkom stave. V okolitých obciach došlo i k úmrtiam, 

v našej obci bola t. č. lepšia situácia. ZŠ a MŠ pracovali stále prezenčne, ale vianočné prázdniny 

vzhľadom na pandemickú situáciu začali o týždeň skôr. 

 

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 – zanikol mu mandát poslanca OZ pre neprítomnosť na rokovaniach 

OZ. 

  

 Zasadania obecných orgánov: 

4 zasadania Obecného zastupiteľstva 

 

Činnosť Obecného úradu: 

Rokovania o pozemku pod OcÚ a pozemku ihriska: 

Rokovania so Slovenským. pozemkovým fondom začali v máji 2021 po mnohých urgenciách 

starostu obce (už bývalý starosta sa venoval tejto problematike). 

Rokovania pokračujú na Okresnom úrade odbor Kataster Turčianske Teplice a nie sú ukončené. 

 

Elektronické sčítanie obyvateľov  15. 2. – 31. 3. 2021 

 

Tabuľa obce  s erbom – drevená tabuľa namontovaná pri vstupe do obce 

 

Projekty: 

 -  WiFi -  verejné obstarávanie na projekt vykonala externá firma, následne išlo na kontrolu na 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Z dôvodu 

pochybenia externej firmy bola kontrola pozastavená a verejné obstarávanie sa bude opakovať 

v roku 2022. Na tento projekt máme schválenú dotáciu 15 000,- Eur. 

 

 -  Kompostéry – 2. žiadosť o dotáciu  na kompostéry pre občanov bola podaná koncom roka 

2021, výsledok má byť známy v marci 2022. 1. žiadosť – neúspešná, podával VEPOS. 

 

 -  Projekt VÚC Žilina – cykloinfraštruktúra – neúspešný. 
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Hasičské auto.  
Hasičský automobil IVECO zapožičalo Ministerstvo vnútra SR 22. júna 2021 pre potreby 

Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO). 

 

Finančná podpora plaveckého kurzu žiakov ZŠ Jazernica pre deti z našej obce – september 

2021 

 

Malotraktorová kosačka – zakúpená v októbri 2021  z prostriedkov obce za cenu  2850,-  Eur 

pre potreby obce (udržiavanie   zelene, kosenie cintorínov, ihriska). 

 

Detské ihrisko – objednané a zaplatené v októbri 2021 z prostriedkov obce v hodnote  

1849,- Eur. Montáž bude v marci – apríli 2022 (vzhľadom na nevhodné počasie na montáž 

koncom roka a nedostatok materiálu  vo firme z dôvodu prudkého nárastu cien dreva). 

 

Archivácia dokumentov – pracovníci Štátneho archívu Bystrička koncom roka vykonávali na 

OcÚ  triedenie obecných dokumentov za obdobie od roku 1951 do súčasnosti a ich úschovu 

v archíve a na OcÚ. 

 

Nová kniha:  Fotografie -  obec Blažovce. 

Kniha má 92 strán a cca 180 fotografií, ktoré dokumentujú život v našej obci od 20. storočia až 

po súčasnosť. Dušan Lukáč, bývalý starosta,  zozbieral v obci celkom peknú zbierku starých 

fotografií. Pri príprave novej kroniky sa ku fotografiám dostala  Ľubica Bartošová, ktorá urobila 

z nich fotoknihu. Za pomoci starostu a občanov zbierku ešte rozšírila o ďalšie pekné 

a zaujímavé fotky. 

Marek Chorváth, starosta Blažoviec: 

„Dúfam, že táto, pre obec vzácna kniha, vyčarí ľuďom úsmev na tvári v tejto „Covidovej dobe“ 

a zas bude sused k susedovi bližšie.“  

Kniha putovala niekoľko týždňov z domu do domu a urobila radosť obyvateľom i rodákom. 

V súčasnosti je k dispozícii v obecnej knižnici. 

 

Turčianske noviny – Ako sme žili v Československu. 

V apríli 2021 v rubrike Ako sme žili v Československu bolo uverejnených 15 našich 

historických fotografií: 

1. Rodinný život v historickej kúrii 

2. Starý mlyn s vodným kolesom a starým potokom 

3. Nový mlyn postavili 2 spoločníci v roku 1948 

4. Mládež na výlete v Bojniciach 

5. Poľnohospodárske družstvo Blažovce bolo veľmi úspešné, ale bolo treba tvrdo pracovať. 

    Najprv na koňoch, podľa kroniky ich mali 13, potom kúpili prvý traktor... 

6. Ženičky pracovali v ľane, ľan viazali do snopov 

7. Zvážanie snopov k mláťačke. Ľan bol cennou plodinou. 
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8. Kombajn pri žatve bol už veľkou pomocou 

9. Pláca za celoročnú prácu – doplatky: 

    Pracovník štátnej banky z Turč. Teplíc vykladá na stôl desaťtisíce Kčs, ktoré sa vyplatia   

členom družstva.     Foto: archív TASR, autor F. Kocian 9. januára 1959 

10. Doplatky – každoročný sviatok v družstve – peniažky i zábava 

10., 11. Kultúrny program pripravili domáci 

12.  Na výlete boli takmer všetci obyvatelia 

13.  Mladí hasiči  na požiarnej súťaži 

14.  Športový klub v obci založili v roku 1952 a celé desaťročia súťažilo naše futbalové 

mužstvo 

15.  Jeden z dlhoročných zvykov: Mladý zať si musel nevestu z našej obce vykúpiť 

 

 

Jubilanti – 8 občanov nad 65 rokov oslávilo okrúhle alebo polookrúhle výročie narodenia. 

Starosta obce navštívil jubilantov osobne a odovzdal im darčeky OcÚ.  Najstaršiu obyvateľku 

p. Martu Horváthovú pozdravil starosta v auguste pri príležitosti jej 95. narodenín. 

 

Mikuláš v obci – zaujímavý Mikuláš, beťár čert i nádherný anjel po otestovaní navštívili asi 

15 detí s bohatým darčekom pred ich domom.  

 

Vianočný pozdrav a darček od OcÚ  (i sponzorov). 

Do všetkých domácností  bola doručená vianočná pozornosť z OcÚ -  kalendár, magnetky, 

vitamíny.  Vďaka sponzorom, ktorých zabezpečil starosta obce, bola pozornosť štedrejšia. 

Celkové sponzorské pre obec za tento rok je cca 1.000,- €. 

  

Vitamínové balíčky pre dôchodcov.  

 

Nová  webová stránka obce:  www.blazovce.sk. 

V júli 2021 vkladali  pracovníci OcÚ na novú stránku informácie, zmluvy, faktúry a podobne.  

 Neskôr bolo spustené oznamovanie správ  občanom prostredníctvom SMS a mailov, čo je 

prínosom pre rýchlu informovanosť občanov. 

Súčasťou stránky je fotogaléria, prvými fotografiami na stránke boli snímky obce z lietadla. 

Postupne spracovávame ďalšie témy: Futbal v obci od roku 1952, Vyhlásia brest za chránený? 

i mnoho ďalších. 

 

 

Zber komunálneho odpadu i separovanie odpadu. 

Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu na skládku v roku 2021 – 27,53 tony. 

Percento separovaného odpadu – 42,35 % = cca 20 ton odpadu vytriedili naši občania 

a odovzdali do zberového dvora. Okrem už zabehnutých komodít sa zbieral textil, nábytok 

a iné. V zberovom dvore pribudla i nádoba na zber kuchynského oleja. 

http://www.blazovce.sk/
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Nálepky na smetných nádobách pribudli z dôvodu zmien vo fakturácii za vývoz odpadu a 

prehľadu smetných  nádob v obci. 

Na oboch miestnych cintorínoch pribudli žlté smetné nádoby na vyhorené plastové kahance 

 

(zakúpené z dotácie a 2 % z daní pre VEPOS). VEPOS má odberateľa aj na túto komoditu. 

Pri budove obecného úradu bolo osadené kovové srdce na zber plastových vrchnáčikov. 

Výťažok z  predaja tohto plastu poputuje do škôl Horného Turca. 

 

 

Pre knižnicu boli zakúpené knihy v hodnote 200,- Eur. Knižnicu zdobí i nová autobiografia 

Karla Gotta Má cesta za štestím, ktorá putuje za čitateľmi. 

 

Administratívna činnosť: 

S archiváciou dokumentov sme zaviedli elektronickú registratúru, elektronický systém výrubu 

daní.  Celoročne veľké množstvo rôznej administratívy. 

  

  

Čo sa nepodarilo v roku 2021: 
-  majetok – pozemok pod OcÚ a pozemok ihriska previesť z bývalého ONV do majetku 

obce  –  starosta pokračuje naďalej v rokovaniach 

- opraviť cestu v Kolónii (v časti obce pri železničnej trati) - žiaľ z dôvodu neustále      

pokazeného stroja na Správe a údržbe ciest Martin (objednané u nich - rozpočtované na rok 

2022) 

   

  

Iniciatíva občanov obce: 

 

MDD – 5. 6. 2021 . 

Úspešnú akciu iniciovala Božena Staňová, ku ktorej sa pridali Helena Vríčanová, Karin 

Obuchová i iní.  

Ihrisko bolo v tom čase nepokosené. Aby sa podujatie mohlo uskutočniť, starosta obce 

v spolupráci s DHZ vyhlásil brigádu. Uskutočnila sa s dobrou účasťou, hoci sme očakávali 

väčšiu podporu obyvateľov. 

Na podujatie prišlo asi 40 detí, pre ktoré organizátori pripravili veľa zábavných 

a športových hier. Deťom sa veľmi páčilo požiarne cvičenie, ktoré im zrealizovali dievčatá 

DHZ Blažovce. Upútala záchranárska lanovka chlapcov Lukáčovcov s otcom záchranárom 

i lukostreľba. 

Organizátorky svojpomocne pripravili balíčky pre všetky deti (odmenili i súťažiace deti 

z Laclavej, Borcovej, Jazernice). Súčasťou bolo dobré občerstvenie a koláčiky, ktoré upiekli 

niektorí občania i starosta obce.  

 

Brest –Ing. Ján Obuch: 

Ing. Ján Obuch predložil na odbor životného prostredia OÚ Turčianske Teplice návrh 

na vyhlásenie obrovského starého brestu horského (Ulmus glabra) za chránený. Rastie na 

Vachotách (zaniknutá osada v našom katastri) ako jeden z posledných mohykánov. Obvod jeho 

kmeňa je v prsnej výške 6,2 metra. Mnoho brestov v 20. st. podľahlo chorobe alebo motorovým 
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pílam. Preto je namieste tento brest vyhlásiť za chránený. Čakáme na posúdenie botaničky 

z Národného  parku Veľká Fatra. 

 

 

Cvičme s Idkou.  

Cvičenie iniciovala Helena Vríčanová. Od apríla 2021 sa na Obecnom úrade stretávalo 

cca 7 aktívnych  dám (i Zuzanka). Pohyb im prinášal radosť a šťastie. 

 

Adventný veniec bol ešte krajší ako predchádzajúci rok. Zrealizovali ho Helena 

Vríčanová,  Janka Chovancová a Veronika Považaiová. 

 

Poďakovanie Jozefovi Daruľovi patrí za záchranu a privolanie pomoci pre Jána 

Chvojku. 

 

 

Poľnohospodárstvo. 

Poľnohospodárstvo v obci je pomerne problematickou oblasťou.  

Areál bývalého družstva vlastní firma AFG, s.r.o. Turčianske Teplice, ktorá tu chová hovädzí 

dobytok (okrem dojníc). Areál je už dlhé obdobie neudržiavaný, čo ruší vzhľad obce. Budovy 

chátrajú a znehodnocujú sa. Firma je v súdnom procese, takže zlepšenie situácie je 

v nedohľadne.  

Na poliach v katastri obce hospodári Poľnohospodárske družstvo Mošovce a Agrofarma 

Turiec, s.r.o., ktoré si prenajímajú pôdu od vlastníkov. Vzhľad chotára vylepšuje občianske 

združenie Dobrý pastier, ktorý vypásaním dobytka udržiava niektoré parcely. 

Časť obyvateľov obce obrába svoje záhrady, pestuje hlavne zeleninu, zemiaky a obilie.   

 

DHZ 

Ženy nášho DHZ na Majstrovstvách  Slovenskej republiky. 

Družstvo žien zvíťazilo na okresnej súťaži a tiež  v krajskom kole Žilinského kraja 2021 

v hasičskej súťaži. Víťazstvom sa prebojovali na Majstrovstvá SR 2021 do Galanty, kde 

zastupovali Žilinský kraj.  

Po jarných tréningoch požiarneho útoku i štafetového behu dosiahli na Majstrovstvách SR  

v prvom útoku čas 24,56 sekúnd. Vďaka výbornému výkonu v prvom pokuse sa dievčatá stali 

majsterkami SR v požiarnom útoku (druhý pokus bol horší). Štafeta bola ich slabšou 

stránkou, družstvá v štafete boli našim dievčatám  silnou konkurenciou. Celkovo sa naše 

družstvo DHZ Blažovce umiestnilo na 5 mieste na Slovensku! BLAHOŽELÁME!  

Dievčatá ďakujú za podporu všetkým, ktorí im držali palce, súťaž sledovali online, písali im. 

Ďakujú sponzorom, hasičom z Rakova za zapožičanie auta, dievčatám z Malého Čepčína i OcÚ 

Blažovce. 

Družstvo dorastencov sa zúčastnilo na Okresnej súťaži 2021 v Dubovom. Naši najmenší 

hasiči reprezentovali obec na brannom preteku 2021. 

Členovia DHZ Blažovce si v septembri 2021 zvolili nový výbor, ktorý pracuje v zložení: 

Predseda:             Radka Nováčiková 
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Veliteľka:            Dana Grígelová  

Tajomníčka:         Simona Nováčiková 

Pokladníčka:          Katarína Geratová 

Strojník:          Peter Bada ml. 

Preventivár DHZ:   Dušan Lukáč  

Referent mládeže:  Helena Vríčanová 

Organizačný referent: Michaela Čierna 

Člen výboru:             Anton Panáček 

  

Poďakovanie HaZZ (Hasičský a Záchranný zbor) v Martine za možnosť trénovania na útvare 

na Majstrovstvá SR, umožnili nám to vďaka podpore od: 

veliteľa OŠ DPO SR v Martine (Odbornej školy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR) Ing. 

Robert Kubeša,  

riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine -  plk. Ing. Peter Podhorského, 

riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline - plk.Ing. Jaroslav Kapusniaka Ph.D. 

 

 

Opustili nás: 

2020:  Božena Sumková, Anna Chovancová 

2021:  František Moďoroši, Peter Bada st. 

 

 

Rôzne:  

Slov. pošta – pobočka v Jazernici bola 1. mája 2021 zrušená po 50 rokoch činnosti. 

Občania okolitých obcí podpísali petíciu proti zrušeniu pošty, pod ktorú sa podpísalo cca 350 

občanov. Bez výsledku. Poštu do našej obce doručuje Pošta Malý Čepčín. 

Bociany – máme dve hniezda, kam sa každý rok na jar  vracajú páry bocianov. Tento 

rok sa časť mláďat nenaučila lietať, preto ich ochranári previezli do Záchrannej stanice Zázrivá. 

Žofia Nováčiková – prezentovaná v Turčianskych novinách s tradičným remeslom 

tkania kobercov. 

 

 

Blažovce   4. 3. 2022    Ľubica Bartošová, kronikárka 

     


