
Mikuláš príď medzi nás!Mikuláš príď medzi nás!

Akí sme boli?Akí sme boli?

Všetkým spoluobčanom želáme príjemné prežitie
vianočných sviatkov, v novom roku 2018 veľa dní
prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii.
 

Obecné zastupiteľstvo, Mgr. Michal Toman starosta obce

S blížiacimi vianočnými sviatkami sa otvára priestor pre 

uskutočňovanie rôznych ľudových zvykov a tradícií. Jednou mi-

lou tradíciou v predvianočnom období býva príchod Mikuláša, 

ktorý chce potešiť predovšetkým deťúrence.

2. decembra sa deti aj so svojimi príbuznými, ale aj ostatní 

občania zišli pred kultúrnym domom kde s trpezlivosťou čakali 

na zázračného uja. S malým meškaním sa konečne zjavil vo 

„veľkom štýle“ aj so svojim sprievodom  – anjelom a čertom. V 

nádherných saniach žiaril na diaľku a svojim príchodom a vkus-

ným imidžom očaril nielen deti, ale aj nás dospelých. Takmer sme 

uverili v zázrak. Slávnostne rozsvietil vianočný stromček, čím 

vdýchol do našej obce vianočnú atmosféru, ktorú sme si spoločne 

v danom okamihu vychutnávali. Potom sa vľúdnym a milým 

hlasom všetkým prihovoril. Deťom rozdal balíčky, čím si u nich 

získal dôveru. Niektoré boli odvážne a zarecitovali básne. Čert 

urobil medzi deťmi rozruch a niektorým nahnal strach a slzičku v 

oku. Nasledoval krásny ohňostroj, ktorému sme sa všetci potešili. 

Keďže na Mikuláša čakali deti i v susedných obciach, rozlúčil sa 

s nami a my sme ho s ďakovnými slovami vystrojili s nádejou, 

že sa o rok opäť stretneme. V mierne mrazivom počasí sa prí-

tomní zohriali pri vianočnom punči a víne. Tiež im dobre padol 

cibuľový chlieb a medovníky. Za prípravu a organizovanie tohto 

podujatia treba vyjadriť poďakovanie obecnému úradu, komisii 

pre školstvo, šport, kultúru a poslancom OZ.

M. Hlohovská

Vianoce  – sviatky Božieho narodenia, 

sviatky rodiny a pokoja. Vždy sú príťažlivé 

a krásne, lebo človek práve v tomto čase 

rozcitlivie viac ako inokedy. Ľudia za-

búdajú na predvianočný zhon a sadajú si 

k prestretému štedrovečernému stolu. Niet 

asi človeka, ktorý by si v tomto čase nezas-

pomínal. Ľudia myslia na svojich drahých 

zosnulých i živých. Cítiť vôňu jedličiek, 

borovíc a smrekov, pripíjajú si na zdravie 

a šťastie s najbližšími a opájajú sa pocitmi 

hlbokého ľudského humanizmu. V mys-

liach sa im premieta ďalší rok života. Je 

čas na spytovanie svedomia. Bol si dobrý, 

zlý? Vyšlo ti všetko ako si chcel? Ako si sa 

choval voči rodičom, manželke, deťom. 

Manželovi, spoluobčanom a spolupracov-

níkom? Bol si čestný a svedomitý? Aký si 

vlastne človek: Zamysli sa, buď voči sebe 

kritický a úprimný. Keď sa nebojíš iných, 

nemusíš sa báť ani seba. Áno, spytovať sve-

domie je to najťažšie. Treba si sním však 

poradiť, lebo ono je najlepším barometrom 

tvojho života. Človek nesmie zabudnúť že je 

človekom. Musí prejaviť vôľu byť dobrým, 

chápať, poradiť a odpúšťať druhému a vedieť 

sa vžiť do jeho situácie. Každý z nás má ne-

jaký cieľ. Koľko ľudí, toľko túžob. Všetky 

naše predsavzatia by mali mať spoločného 

menovateľa, rovnaký cieľ, priniesť štastie, 

radosť a pokoj. Kto môže mať krajšie poc-

ity než ten, ktorý miluje svojich rodičov, 

manželku a deti, rozdáva dobrotu a lásku 

na každom kroku? Väčšina z nás dala aj v 

tomto roku rodine, spoločnosti čo mal dať. 

Prácou i šľachetným, dobrým a zmyslupl-

ným životom. Vianoce sú časom ľudských 

citov. Prosme, aby tieto sviatky všetkým 

ľuďom dobrej vôle rezonovali v znamení 

lásky, zmierenia, pokoja a odpúšťania. 

Dovoľte mi týchto pár myšlienok zakončiť 

vinšom, ktorý po desťročia znel v čase 

predvianočnom z úst starších i mladších. 

„Vinšujem Vám tieto slávne Vianočné svi-

atky, Krista Pána narodenie, aby vám dal 

Pán Boh zdravia, šťastia a v roku 2018 

veľa Božích milostí.“

Ján Kolník

.
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Jubilujúci spoluobčaniaJubilujúci spoluobčania

Betlehemské svetlo 2017Betlehemské svetlo 2017

Z rokovaní obecného zastupiteľstvaZ rokovaní obecného zastupiteľstva

Október už tradične patrí k oslave 

okrúhlych jubileí našich spoluobčanov.

Na 27. októbra bolo do Kultúrneho 

domu pozvaných 29 jubilantov, ktorí sa 

v tomto kalendárnom roku dožili 70, 75, 

80, 85, 90, 91, 93 a 94 rokov. V našej obci 

máme 9  – 70 ročných občanov, 11  – 75 

r., 3 – 80 r., 2 – 85 r., 1 – 90 r., 1 – 91 r. a 

1 – 93 r.

Najstarším občanom je p. Anton Kúde-

la, ktorý sa v týchto dňoch dožil 94 rokov.

Jubilantov prišli pozdraviť deti z mat-

erskej školy a svojim kultúrnym program 

im spríjemnili slávnostný deň. Po zápise 

do pamätnej knihy im starosta obce vo 

svojom príhovore vyjadril poďakovanie 

a úctu a zaželal zdravia. Z jeho rúk si 

prevzali darček v podobe malej fi nančnej 

podpory a kvet.

Posedenie bolo spojené s občerstvením 

a spestrené ich vlastným spevom piesní, 

ktoré sú z čias ich mladosti. Doprovod im 

robil harmonikár p. O.Turan. V príjemnej 

atmosfére zotrvali do večerných hodín a s 

pocitom spokojnosti a vďaky sa rozlúčili.

M. Hlohovská

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. 

K sviatočnej atmosfére v našej obci chcú 

skauti prispieť prinesením Betlehem-

ského svetla. Tradične ho prevezmú v 

Katedrále sv. Emeráma v Nitre.

Na Štedrý deň od 14:00 do 16:00 si ho 

všetci môžeme priniesť do domovov z 

nášho farského kostola.

Skauti s ním navštívia chorých, potom, 

čo ho dopoludnia rozvezú po okolitých 

obciach.

Tešíme sa, 

že na našich 

štedrovečerných 

stoloch horí svet-

lo z rodiska nášho 

Pána. Prežime pri 

ňom požehnaný 

čas!

EK

Dňa 25. mája 2017 sa konalo 14. pláno-

vané zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Výročnú správu obce za rok 2016, Správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrole hos-

podárenia obce za rok 2016 a schválilo 

aktualizáciu Povodňového plánu záchran-

ných prác obce Nitrianska Blatnica a Plán 

organizačno-materiálneho zabezpečenia 

osláv MDD.V bode rôzne okrem in-

ého prerokovalo a schválilo predloženie 

žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-

jektu „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Ni-

trianskej Blatnici“, žiadosť Riaditeľstva ZŠ 

s MŠ Nitrianska Blatnica o riešenie havari-

jného stavu podlahy v kuchyni ŠJ, žiadosť 

o poskytnutie dotácie v programe „Pod-

pora rozvoja športu“ na rok 2017 na pro-

jekt „Výstavba detského ihriska Nitrianska 

Blatnica“, zabezpečenie dofi nancovania 

prípadných nerozpočtovaných výdavkov 

na riešenie havarijného stavu budovy 

ZŠ „Rekonštrukcia fasády a zateple-

nie budovy ZŠ, výmena klampiarskych 

konštrukcií a bleskozvodu“ z rozpočtu 

obce. Taktiež vzalo na vedomie plán kon-

trolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na II. polrok 2017 a informáciu z kontroly 

hospodárenia rozpočtovej organizácie 

obce ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica. Sch-

válilo i počet otváraných tried v ZŠ s MŠ v 

ŠR 2017/18 a počet prijímaných žiakov do 

I. ročníka ZŠ s MŠ a detí do MŠ.

Dňa 24. augusta 2017 sa konalo 

15. plánované zasadnutie obecného 

zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali 

a schválili Rozbor hospodárenia obce za 

I. polrok 2017, 3. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2017 a návrh 

Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu 

obce Nitrianska Blatnica. Rovnako sch-

válili i VZN o záväznej časti Zmien a 

doplnkov č. 1 Územného plánu obce Ni-

trianska Blatnica. OZ ešte prerokovalo a 

schválilo i predloženie žiadostí o poskyt-

nutie dotácie za účelom realizácie projek-

tov „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej 

zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“ a 

„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitri-

anska Blatnica“. V bode Rôzne sa poslanci 

OZ a občania oboznámili s rozpočtovými 

opatreniami obce od posledného zasa-

dnutia OZ, so žiadosťami o poskytnutie 

dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu 

NSK na fi nancovanie projektov na pod-

poru triedeného zberu kultúry, športu, 

cestovného ruchu a na predĺženia limitu a 

obdobia kontokorentného úveru.

V súlade so VZN č. 2/2007, článok 

7, ods. 1, 2 pri príležitosti 90. výročia 

založenia DHZ v Nitrianskej Blatnici 

udelilo Cenu obce Nitrianska Blatnica 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ni-

trianskej Blatnici za dlhoročný významný 

prínos v oblasti ochrany pred požiarmi a 

pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní 

kultúrnospoločenských a športových 

podujatí v obci. 16. plánované zasad-

nutie OZ sa konalo dňa 30. novembra 

2017 a jeho hlavnou témou bol rozpočet 

obce. OZ prerokovalo a schválilo jeho 

IV. úpravu na rok 2017, rozpočet na rok 

2018 a vzalo na vedomie rozpočet na 

roky 2019  – 2020. V nasledujúcich bo-

doch sa OZ uznieslo na vydaní Všeobecne 

záväzných nariadení – o miestnych dani-

ach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici, 

o podmienkach poskytovania dotácií z 

prostriedkov rozpočtu obce Nitrianska 

Blatnica a o zavedení a poskytovaní elek-

tronických služieb. OZ vzalo na vedomie 

i audítorskú správu z overenia ročnej 

účtovnej závierky obce k 31.  12.  2016 

a Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti Základnej 

školy s materskou školou v školskom roku 

2016/2017. Schválilo i sadzobník cien za 

poskytnuté služby a vykonané úkony ob-

cou Nitrianska Blatnica na rok 2018.

V bode Rôzne vzalo na vedomie 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kon-

trolóra obce na 1. polrok 2018, schválilo 

rozpočtové opatrenia obce a návrhy 

na podanie žiadostí o NFP na projekty 

„Zníženie energetickej náročnosti vere-

jných budov  – budova ŠKD a ŠJ“ podľa 

podmienok výzvy, žiadosť o poskyt-

nutie dotácie na podporu projektu v 

roku 2018 – Rotunda sv, Juraja, žiadosť o 

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

na fi nancovanie projektu v oblasti preven-

cie kriminality pre rok 2018  – 2. etapa, 

žiadosti o poskytnutie fi nančného príspe-

vku na rok 2018 z projektu SFZ „Pod-

pora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“. Na záver starosta pop-

rial všetkým prítomným spoluobčanom 

pokojné vianočné sviatky.

Zápisnice z rokovaní obecného 

zastupiteľstva sú zverejnené na inter-

netovej stránke obce alebo možno do nich 

nahliadnuť v kancelárii obecného úradu v 

pracovných dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)
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Medzinárodné rádiouhlíkové datovacie konzorcium určilo vek vznikuMedzinárodné rádiouhlíkové datovacie konzorcium určilo vek vzniku
Rotundy sv. Juraja do roku 830±40 rokov n. l., do pred-Cyrilo metodského obdobiaRotundy sv. Juraja do roku 830±40 rokov n. l., do pred-Cyrilo metodského obdobia

Už v minulom roku sme v 

Blatnických novinách infor-

movali občanov obce, že počas 

reštaurovania sme v pôvodných 

múroch rotundy našli na okra-

joch malty organické vzorky 

(kúsky dreva a uhlíky, ktoré boli 

podrobené rádiouhlíkovému 

datovaniu. Neskôr sme vzorky 

rozšírili o vzorky malty, odo-

branými z vnútra najstarších 

múrov a z pôvodných omi-

etok v interiéri. Boli analyzo-

vané v Centre pre nukleárne 

a urýchľovačové technológie 

(CENTA) na Katedre jadrovej 

fyziky a biofyziky, Fakulty 

matematiky, fyziky a informa-

tiky Univerzity Komenského v 

Bratislave. Rádiouhlíkové veky 

analyzovaných vzoriek, ktoré určil profesor Povinec s jeho tímom, 

jednoznačne ukazovali, že Rotunda sv. Juraja bola postavená už v 

polovici 9. storočia.

Vzhľadom na to, že tento výsledok bol mimoriadne dôležitý pre 

ďalšie objasnenie vzniku rotundy, ako aj pre domácu a zahraničnú 

akceptáciu výsledkov rádiouhlíkového datovania, bolo vytvorené 

medzinárodné vedecké konzorcium, pozostávajúce z význam-

ných rádiouhlíkových laboratórií. Úlohou konzorcia bolo po-

mocou nezávislých metód určiť presný vek Rotundy sv. Juraja. 

V konzorciu prijali účasť: Laboratórium urýchľovačovej hmot-

nostnej spektrometrie Arizonskej univerzity v Tucsone (USA), 

Laboratórium iónovej fyziky Vysokej školy technickej (ETH) v 

Zürichu, Laboratórium pre urýchľovačový environmentálny výs-

kum (VERA) Viedenskej univerzity, Hertelendiho laboratórium 

environmentálnych štúdií Ústavu pre jadrový výskum (ATOM-

KI) Maďarskej akadémie vied v Debrecíne, Rádiouhlíkové labo-

ratórium Oddelenia dozimetrie žiarenia Ústavu jadrovej fyziky 

Akadémie vied Českej republiky v Prahe, a domáce CENTA labo-

ratórium. Členovia konzorcia dostali na analýzy celkom 3 vzorky, 

ktoré pozostávali z nájdených vzoriek dreva, uhlíkov, omietky a 

stavebnej malty, tak aby každá vzorka bola analyzovaná nezávisle 

aspoň v dvoch laboratóriách. Celkom bolo analyzovaných 12 vzo-

riek, z toho 4 vzorky dreva, 3 vzorky uhlíkov, 1 vzorka omietky a 

4 vzorky malty.

V polovici novembra tohto roku sme sa dozvedeli dlho 

očakávané výsledky datovania vzniku rotundy.

Výsledky rádiouhlíkových analýz ukázali zhodu medzi jednot-

livými laboratóriami, takže mohli byť určené kalibrované roz-

sahy veku vzoriek nasledovne: vzorky dreva mali vek od 771 do 

882 rokov n. l. a vzorky uhlíkov od 771 do 881 rokov n.l. Vzorky 

stavebnej malty odobratej z vnútra múrov a vnútorná omietková 

malta mali vek od 688 do 751 rokov n.l. Vidieť, že vzorky dreva, 

uhlíkov a malty mali v rámci neurčitosti analýz približne rovnaký 

vek, takže mohol byť vypočítaný ich výsledný vek od 789 do 873 

rokov n. l. Tento výsledok môžeme interpretovať tak, že rotunda 

bola s 95% pravdepodobnosťou postavená už v pred-Cyrilome-

todskom období, t. j. pred rokom 863, keď sv. Cyril a Metod prišli 

na Veľkú Moravu. Pre čitateľov bude však zrozumiteľnejšie ak 

vekový rozsah vyjadríme ako stredný vek rotundy, t. j. 830±40 

rokov n. l. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že Rotunda sv. Ju-

raja pri Nitrianskej Blatnici je pravdepodobne najstaršou zacho-

vanou sakrálnou stavbou nielen 

na Slovensku, ale aj v strednej 

Európe.

Žiaľ, súčasná medzinárodná 

rádiouhlíková kalibračná krivka 

má v 9. storočí veľmi špecifi cký 

priebeh a neumožňuje určiť 

presnejší kalibrovaný vek ro-

tundy. Vedecká rádiouhlíková 

komunita a profesor Povinec 

s jeho tímom však pracujú na 

spresnení kalibračnej krivky, čo 

by umožnilo v blízkej budúc-

nosti zmenšiť neurčitosť v 

určení stredného veku Rotundy 

sv. Juraja, ako aj ďalších pamia-

tok z obdobia Veľkej Moravy 

pod ±20 rokov.

Je známe, že kresťanstvo v 

Nitrianskom kniežatstve bolo 

prijaté už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Mora-

vu, pretože podľa zachovaných dokumentov dal Pribina vysvätiť 

salzburskému arcibiskupovi Adalrámovi kostol v Nitre už okolo 

roku 828, ktorý sa neskôr stal s najväčšou pravdepodobnosťou 

súčasťou Baziliky sv. Emeráma. Je preto možné, že v okolí Nitry 

mohli byť postavené aj ďalšie murované sakrálne stavby, buď ešte 

v období Nitrianskeho kniežatstva, alebo neskôr po roku 833, keď 

Pribina musel Nitru opustiť a jeho kniežatstvo sa stalo súčasťou 

Veľkej Moravy. Podľa nedávnych archeologických výskumov sa 

z obdobia Veľkej Moravy na Slovensku zachovali ešte dva malé 

stojace predrománske kostoly v Kostoľanoch pod Tríbečom a v 

Kopčanoch. V ďalších lokalitách, sa nám zachovali už len zostatky 

základov zaniknutých stavieb kostolov, ktoré, na základe výsled-

kov archeologických výskumov, boli postavené v 2. polovici 9., 

alebo začiatkom 10. storočia.

Osamotene stojací kostolík v lesnom prostredí je dnes dokla-

dom zaniknutého významného osídlenia, o ktorom vieme zatiaľ 

veľmi málo. Osídlenie muselo byť ekonomicky prosperujúce a 

aj spoločensky významné, keď tak isto nepoznaný vlastník tejto 

lokality dal v tom čase vybudovať kamenný kostol a mal, s veľkou 

pravdepodobnosťou, aj farára.

Záverom teda môžeme povedať, že „náš Jurko“ je pravdepo-

dobne najstaršia stojaca sakrálna stavba s pôvodnými múrmi 

nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Jedná 

sa preto o unikátnu historickú pamiatku s dejinným významom, 

dokladajúcou pokročilý stupeň kristianizácie s existenciou ka-

menných kostolov už v 1. polovici 9. storočia na území dnešného 

Slovenska.

Všetky tieto zistenia preto oprávňujú Rotundu sv. Juraja na 

zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Veríme, že zreštaurovaná Rotunda sv. Juraja s vedecky stano-

veným rokom jej vzniku, pritiahne ešte viac pútnikov v čase 

každoročne konanej púte na prvú aprílovú nedeľu po Jurajovi. A 

spolu s krásnou prírodou určite prispeje k zvýšenému záujmu a 

častejším návštevám turistov a k ďalšiemu rozvoju turistického 

ruchu v obci Nitrianska Blatnica.

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,

Univerzita Komenského v Bratislave

Akad. maliar Jozef Dorica,

reštaurátor, Restauro complet, s.r.o.

Vedec roka SR 2016 prof. Pavel Povinec
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Nitrianska Blatnica získala ocenenie Fénix - Kultúr-

na pamiatka roka za obnovu Rotundy sv. Juraja

Obec Nitrianska Blatnica získala cenu Fénix  – Kultúrna pami-

atka roka 2016 za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie 

Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Cena taktiež patrí 

i akademickému maliarovi Jozefovi Doricovi za komplexné 

reštaurovanie rotundy a Občianskemu združeniu Rotunda 

Jurko za všestrannú ľudskú i hmotnú podporu počas kom-

plexnej obnovy a reštaurovania Rotundy sv. Juraja. Ocene-

nia každoročne udeľuje ministerstvo kultúry v spolupráci 

so Slovenským plynárenským priemyslom a Nadáciou SPP.

„Ide o prezentáciu veľmi záslužnej, poctivej, krásnej a často veľmi 

majstrovskej práce, oceňovanie tohto úsilia je vždy malým sviat-

kom nášho kultúrneho dedičstva,“ uviedol v príhovore minister 

kultúry SR Marek Maďarič, ktorý pri príležitosti udeľovania cien 

tiež otvoril Európsky rok kultúrneho dedičstva, ako rok 2018 

ustanovila Rada EÚ a európsky parlament. Súťaž Kultúrna pa-

miatka roka má podľa Maďariča silu podnecovať hlavne vlast-

níkov kultúrnych objektov, lebo tým je určená. „Podnecovať ich 

aj veľmi príznačným názvom ocenenia Fénix, dobrým príkladom 

mytologického vtáka, ktorý vstal z popola a vzlietol, pretože často 

sú také aj príbehy niektorých pamiatok, kedy z ruín alebo ťažkého 

poškodenia sa zrazu po veľkom úsilí a práci zaskvejú v staro-

novej podobe a v novej funkčnosti,“ konštatoval šéf kultúrneho 

rezortu. „Dnes sme videli unikátne veci, najviac by som vypichol 

nielen obnovu Rotundy sv. Juraja, ale aj zistenie a potvrdenie, že 

je to kostol z 9. storočia, z tej istej doby, kedy bol postavený ko-

stol aj na dvore kniežaťa Pribinu,“ povedal Maďarič pre TASR.

Fénixa si prevzal starosta obce Michal Toman aj s kolektívom 

ľudí, ktorí sa o obnovu najstaršej rotundy v stredoeurópskom 

priestore najviac zaslúžili  – s reštaurátorom, Ak. maliarom 

Jozefom Doricom, predsedníčkou OZ Rotunda Jurko Dagmar 

Ševčíkovou a členom OZ Viktorom Kolníkom. Komplexná ob-

nova „Jurka“ trvala sedem rokov. Okrem nevyhnutných staveb-

ných prác boli vykonané aj reštaurátorské práce v interiéri i ex-

teriéri, ale aj úprava okolia a vybudovanie nového amfi teátra.

Obec získala na obnovu svojho historického skvostu z roku 830 /

plus-mínus 40/ fi nancie z grantového systému MK SR – Obnovme si 

svoj dom. V predchádzajúcich rokoch na práce menšími čiastkami 

prispel aj Nitriansky samosprávny kraj, Úrad vlády SR a VÚB, a. s. 

Súťaž Fénix  – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo 

kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Jej poslaním je podporovať 

zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pa-

miatok a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho 

dedičstva Slovenska. Prihlásené projekty hodnotí odborná 

porota zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, Pamiatko-

vého úradu SR, SPP, Nadácie SPP a zástupcov ďalších inštitúcií. 

Súčasťou hodnotenia nominovaných pamiatok je aj osobná 

obhliadka. Partnerom súťaže je Združenie historických mi-

est. Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová so-

cha bájneho vtáka Fénixa a spolu s ňou dostáva každý víťaz od 

partnera súťaže Nadácie SPP fi nančný šek vo výške 8300 eur.

Do súťaže bolo v tomto roku prihlásených trinásť projek-

tov, odborná porota do ďalšieho kola posunula desať z nich.

Laureátmi ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016 sa okrem 

Nitrianskej Blatnice stali aj Evanjelická cirkev augsburského vyz-

nania na Slovensku v Roštári za reštaurovanie oltára v evanjelick-

om kostole v Roštári, Ústredný zväz židovských náboženských 

obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie 

objektu Starej synagógy v Bardejove a Ing. Miroslav Trnka za 

komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho ra-

dového domu na Trojičnom námestí 5 v Trnave.

(MT zdroje: Ministerstvo kultúry SR / TASR).

Ocenenie Fénix - Kultúrna pamiatka rokaOcenenie Fénix - Kultúrna pamiatka roka
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Jubilanti Jubilanti - Máj - December 2017- Máj - December 2017

Narodené detiNarodené deti Zomrelí občaniaZomrelí občania Manželstvo uzavreliManželstvo uzavreli

50 rokov
Jozef Rybánsky

Peter Liška

Pavol Lacika

Peter Grznár

Anton Fuksík

Miroslav Horniak

Ľudovít Dedinský

Milan Žitník

Peter Cabadaj

Jana Valková

Dagmar Grznárová

Valéria Fuksíková

Ing. Viera Horniaková

60 rokov
Ján Krajčík

Karol Hertel

Jana Osúchová

Veronika Majeská

PaedDr. Ľ. Hertelová

70 rokov
Anton Ladický

Daniela Bartošková

Paulína Škutová

Helena Martonová

75 rokov
Michal Vavrda

Jozefína Ryšavá

Mária Rožeková

Mária Chromá

Mária Lisáková

Marta Bollová

Oľga Škutová

Valéria Ševčíková

80 rokov
Peter Lisák

Štefánia Manasová

85 rokov
Helena Funtová

94 rokov
Anton Kúdela

11. 7. 2017 Erika Janovjaková

27. 7. 2017 Markus Herák

4. 8. 2017 Jakub Muráň

17. 8. 2017 Linda Gašparíková

20. 8. 2017 Amy Halová

Magdaléna Šišková 23. 4. 2017

Mária Ševčíková 26. 4. 2017

Zuzana Bačkádyová 30. 7. 2017

Irena Gašparová 29. 8. 2017

Milan Stanček 15. 10. 2017

Daniela Stančeková 7. 11. 2017

Margita Octová 12. 11. 2017

Irena Rybanská 11. 12. 2017

Peter Beran a Magdaléna Sochová

Ing. Peter Stankovič a Lenka Benedigová

Ivan Šimovič a Adriana Prosnanová

Peter Vašina a Lucia Matušíková

Ján Štefk ovič a Simona Galbavá

Aneta Rizikyová a Patrik Halo

Veronika Slišková a Filip Orihel

Miroslava Franeková a S. Montauzé

Mgr. Jana Frťalová a Ivan Palečka

Dňa 7. septembra 2017 bola Obci Ni-

trianska Blatnica počas otváracieho cer-

emoniálu Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2017 v Marianeu v Trnave, spo-

jenom s udeľovaním výročných cien re-

vue Pamiatky a múzeá, udelená cena za 

rok 2016 v kategórii Reštaurovanie za 

reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrian-

skej Blatnici. Preberania ceny, ktorú udeľuje 

Slovenské národné múzeum, Pamiatkový 

úrad Slovenskej republiky a redakcia revue 

pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, 

sa zúčastnil starosta obce Michal Toman a 

reštaurátor Jozef Dorica, ktorí poďakovali 

za ocenenie, ale tiež všetkým, ktorí 

akoukoľvek formou prispeli k úspešnej real-

izácii reštaurátorských prác. /MT/ Prezen-

tácie jednotlivých laureátov:

https://www.youtube.com/watch?v=FVIRdxDzi0g

Odovzdávanie výročných cien Odovzdávanie výročných cien 
revue Pamiatky a múzeá v Trnaverevue Pamiatky a múzeá v Trnave Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako 

Riadiaci orgán IROP schválilo žiadosť 

obce Nitrianska Blatnica o nenávratný 

fi nančný príspevok a naša obec získala 

dotáciu na projekt „Zvýšenie kapacity bu-

dovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ vo výške 

172 384,98 eur. Celkový rozpočet tejto 

stavby je 181 457,87 eur, rozdiel 9 072,89 

€ dofi nancuje miestna samospráva z 

vlastných zdrojov. Výška oprávnených 

nákladov bola určená podľa pôvodnej 

kapacity a novovytvorených miest v ma-

terskej škole.

Predmetom projektu je zvýšenie ka-

pacity budovy materskej školy v obci 

Nitrianska Blatnica z pôvodnej obsaden-

osti 46 deťmi na obsadenosť 56 detí. 

Zmenou vnútornej dispozície budovy 

sa vytvorí trieda navyše, prostredníct-

vom stavebných prác a zatepľovacích 

úprav sa zvýši energetická hospodárnosť 

celej budovy a tiež sa dobuduje bez-

bariérový areál s detským ihriskom. 

Prínosom je aj zvýšenie dostupnosti 

predprimárneho vzdelávania pre všetky 

deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých 

rodičia o predprimárne vzdelávanie pre-

javia záujem a rozširovanie predškolskej 

výchovy vo veku od 3 do 5 rokov. Re-

alizáciou hlavných aktivít projektu sa 

dosiahnu deklarované cieľové hodnoty 

merateľných ukazovateľov, konkrétne 

prostredníctvom zatepľovacích prác a 

úprav sa zvýši energetická efektívnosť a 

hospodárnosť budovy, čím sa znížia emi-

sie skleníkových plynov a aj ročná spot-

reba primárnej energie v budove MŠ. 

Stavebno-technickými úpravami areálu 

sa podporí renovácia areálu a objektu MŠ 

a prostredníctvom rekonštrukcie objektu 

MŠ a stavebných úprav na tomto objekte 

sa rozšíria kapacity budovy MŠ, zreno-

vujú sa priestory objektu a zvýši sa počet 

žiakov navštevujúcich zariadenie posky-

tujúce predprimárne vzdelanie. Navrho-

vané riešenia projektu sú efektívne a 

účinné vo vzťahu k stanoveným cieľom 

a výsledkom projektu a napĺňajú stano-

vené merateľné ukazovatele, pre ktoré 

boli vybrané a špecifi kované v realizácii 

konkrétneho typu aktivity.

Realizácia hlavných aktivít projektu je 

plánovaná na letné mesiace budúceho 

roka.

/MT/

Budova MŠ sa po 40 rokoch dočká obnovyBudova MŠ sa po 40 rokoch dočká obnovy
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Sú to okrúhle, drevené, 

vypaľované plakety, ktoré sú 

suvenírom a zároveň „pot-

vrdením“ o dosiahnutí turi-

sticky atraktívneho miesta. 

Inde sa nedajú kúpiť. Náväzný 

číslovaný rad známok sleduje 

hrebene hôr, toky splavných 

riek, mapuje hrady, zámky, 

sakrálne, prírodné aj technické 

pamiatky, historické mestá, 

sprístupnené jaskyne, zoolog-

ické záhrady a mnoho ďalších 

zaujímavých miest. Turistické 

známky spolu s priebežne ak-

tualizovanými mapami môžu 

hrať úlohu sprievodcu po 

krásach našej vlasti. Celý sys-

tém je neustále rozširovaný. S 

Turistickými známkami sa hrá 

zberateľská hra.

Názov a podoba Turistických 

známok je autorsky chránená. 

Na Obecnom úrade v Nitrian-

skej Blatnici si môžete zakúpiť:

V tomto roku zavítal Mikuláš s anjelmi aj do materskej školy. 

Od rána sa naňho deti tešili, netrpezlivo vyzerali z okna a 

vyčkávali príchod tajuplného uja. Nesklamal ich. V sprievode 

anjelov a s vrecom na pleci zvončekom ohlásil svoj príchod. Deti 

na chvíľu „onemeli“ a po zoznamovacej chvíľke sa ujali slova. 

Básňami a piesňami dokazovali svoju šikovnosť v nádeji, že budú 

odmenení. Mikuláš bol štedrý a každé dieťa potešil balíčkom. 

Spoločne s deťmi sa občerstvili a posilnení sa vybrali na ďalšie 

cesty. Mikulášsky deň v našej škôlke pokračoval. Navštívilo nás 

divadlo „Slniečko“, v ktorom „Malí huncúti“ konali dobro a 

poukázali na dôležitosť prejavovania dobrých skutkov. Im sa to 

podarilo práve počas vianočného obdobia a boli veľmi šťastní 

zo svojho konania. Prežité dopoludnie v materskej škole, plné 

pekných zážitkov, naše detičky s príjemnou únavou ukončili v 

postieľkach.

M. Hlohovská

6.  12.  2017 členky MS SČK v Nitrianskej Blatnici spolu s 

Mikulášom a anjelom navštívili deti v topoľčianskej nemocnici 

na detskom oddelení aj na oddelení traumatológie a ortopédie, 

kde deťom odovzdali spolu 30 mikulášskych balíčkov. Smutné 

a ubolené detské očká a srdiečka sa od prekvapenia pri pohľade 

na Mikuláša s anjelikom rozžiarili od radosti a ich mamičky len 

ťažko skrývali slzy od dojatia. Mikulášske balíčky obsahovali 

sladkosti ktoré členky MS SČK získali v spolupráci s potravi-

novým reťazcom Kaufl and počas dňa potravinovej pomoci 

vďaka nakupujúcim s dobrým srdcom a boli doplnené ovocím 

od obchodného reťazca COOP Jednota. Mikuláš potešil svojou 

prítomnosťou nielen deti, ale všade kadiaľ s anjelikom prešli 

vyčarili úsmev na tvárach pacientov i personálu.

Z. Selešová

V sobotu 15. júla 2017 zazneli parkom v Nitrianskej Blatnici 

opäť poľovnícke HALALI. Členovia Poľovníckeho združenia 

MIER Nitrianska Blatnica zorganizovali slávnostné poľovnícke 

podujatie  – Deň sv. Huberta pri príležitosti osláv 70. výročia 

založenia Poľovníckeho združenia MIER Nitrianska Blatnica. 

Priatelia prírody a poľovníctva si mohli vychutnať nielen bohatý 

program a početné atrakcie, ale aj pravé poľovnícke špeciality. 

Slávnostné otvorenie IV. ročníka poľovníckych slávností v Nitri-

anskej Blatnici sa začalo o 10,00 hod. svätohubertskou sv. omšou 

a ofi ciálne sa podujatie ukončilo v nedeľu 16. 7. o 04.00 hod. ráno 

vyhlásením záverečnej na poľovníckom bále. Súčasťou programu 

bol okrem iného slávnostný sprievod, svätohubertská svätá omša, 

Čo sú Turistické známky?Čo sú Turistické známky?

Mikuláš v materskej školeMikuláš v materskej škole Mikuláš v nemocniciMikuláš v nemocnici

Deň svätého HubertaDeň svätého Huberta

TZ No.804 Rotunda sv.Juraja 

Nitrianska Blatnica

TZ No.807 Rozhľadňa na 

Marháte - Považský Inovec /OcÚ/
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Rozpis bohoslužiebRozpis bohoslužieb
na Vianoce 2017na Vianoce 2017

Spoločná sv. spoveď k Vianočným 

sviatkom bude v Nitrianskej Blatnici, 

Krtovciach a Vozokanoch vo štvrtok 

21. 12. od 16.30 hod. do 17.30 hod.

24. 12.–4. adventná nedeľa

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Polnočná sv. omša: Nedeľa 24. 12.

Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.

Pondelok 25. 12.–Narodenie Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Utorok 26. 12.–Sviatok sv. Štefana

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 31. 12. (Silvester) – 

Poďakovanie Pánu Bohu za dobrodenia 

uplynulého roka

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod + po sv. 

omši ďakovná pobožnosť na konci roka

Pondelok 1. 1.–Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Sobota 6. 1.–Zjavenie Pána (Troch 

Kráľov)

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 7. 1.–Krst Krista Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí 

Vianočné obdobie

príhovory a vystúpenia hostí, oceňovanie 

poľovníkov, vystúpenia hudobných skupín 

TIROLER JAGER a CAUNTRY SONG, 

ukážky činnosti kynológov a sokoliarov, 

ukážky vábenia poľovnej zveri, lesná 

pedagogika, poľovnícky jarmok, súťaže 

pivovaru TOPVAR, kone, vedomostné a 

strelecké súťaže /lukostreľba a vzduchov-

ka/ pre deti, nafukovací hrad, prezentácia 

a verejná degustácia vín Pivnice Radošina 

a PD Nitrianska Blatnica a poľovnícky bál 

v parku pod hviezdnym nebom s popu-

lárnou skupinou BLACK BAND Petra 

Apolena z Prievidze. Počas večerného 

programu nechýbala ani tradičná a bohatá 

polnočná tombola.

Poľovnícky Deň Sv. Huberta bol 

príležitosťou pre priateľské stretnutie 

poľovníkov i nepoľovníkov z celého 

regiónu spod Marháta. „Zver nielen 

loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej 

význam v prírode.“ - to je odkaz legendy 

o sv. Hubertovi, ktorý si účastníci osláv 

pripomínajú po celom Slovensku. Sväto-

hubertovská omša so slávnostným spri-

evodom s uloveným srncom a obetnými 

darmi bola veľkou velebou prírody, dôsto-

jným obradom, ktorým poľovníci ďakujú 

Stvoriteľovi za živú prírodu.

Radmi nášho Poľovníckeho združenia 

prešlo za 70 rokov niekoľko desiatok 

nadšencov tejto spoločensky prospešnej 

organizácie. Sú to tisíce bezplatných 

hodín dobrovoľnej práce v prospech och-

rany fauny našej prírody ale i v oblasti 

kultúry a rozvoja našich obcí. Niektorí 

občania majú neraz skreslený pohľad na 

činnosť poľovníkov, vidia iba odstrel zveri 

a nevidia komplexnú starostlivosť o zver, 

ktorá sa prejavuje hlavne v zimných me-

siacoch prikrmovaním zveri, neraz vo 

veľmi ťažkých prírodných podmienkach. 

Podstata poľovníctva totiž nie je v love ale 

v ochrane a starostlivosti o zver, ktorá dot-

vára krásny kolorit našej prírody.

Príjemnú atmosféru doplnili poľovnícke 

zážitky a stretnutia priateľov poľovníctva 

a prírody i obdŕžané ocenenia 70 ročnej 

práce Poľovníckeho združenia MIER 

Nitrianska Blatnica - Medaila svätého 

Huberta za významné zásluhy o rozvoj 

poľovníctva na Slovensku od Sloven-

ského poľovníckeho zväzu a Pamätný list 

predsedu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja Milana Belicu, ktoré predsedovi PZ 

Michalovi Tomanovi osobne odovzdali 

na slávnostnom otvorení predseda NSK 

Milan Belica a riaditeľ kancelárie SPZ 

Imrich Šuba, ktorý odovzdal i osobitné 

poďakovanie SPZ dlhoročnému členovi 

PZ MIER Nitrianska Blatnica Vladimíro-

vi Šiškovi. Cenu starostu obce Nitrian-

ska Blatnica obdržal Dušan Toman za 

dlhoročnú aktívnu činnosť v PZ a zásluhy 

o rozvoj obce.

Deň sv. Huberta splnil očakávania a pre-

to je na mieste poďakovať všetkým, ktorí 

sa podieľali na jeho organizácií. Najviac 

však členom výboru PZ a všetkým or-

ganizátorom za mimoriadnu usilovnosť 

a obetavosť s akou pripravili výročné 

spoločenské podujatie. Rovnaká vďaka 

patrí i našim štedrým sponzorom, 

tradičným priaznivcom, RK Farskému 

úradu, pracovníkom LS Duchonka a 

spoluorganizátorom z Obecného úradu 

v Nitrianskej Blatnici, DHZ obce a MS 

SČK.

Nesmieme samozrejme zabúdať aj na 

tých, ktorí nás prišli podporiť svojou 

účasťou. Bez vzájomnej spolupráce by 

tento deň určite nemal takýto úspech. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spolu-

prácu.

Michal Toman predseda PZ MIER
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Vylosovanie

Č.z. Dátum Čas Domáci Hostia

1 26. 12. 2017 13.00 FC Šarfi a Blatnička Jarabička

2 26. 12. 2017 13.30 Retro Štompárka FC AC Family

3 26. 12. 2017 14.00 FC Šarfi a Retro Štompárka FC

4 26. 12. 2017 14.30 Blatnička Jarabička AC Family

5 26. 12. 2017 15.00 Blatnička Jarabička Retro Štompárka FC

6 26. 12. 2017 15.30 FC Šarfi a AC Family

Vybrať si ticho ako tému vianočnej 

úvahy sa môže zdať byť na prvé počutie 

trochu zvláštne. Vianoce sú predsa už dáv-

no, žiaľ, ovládané intenzívnym nákupným 

a dovolenkovým ošiaľom, ktorý sa hlučne 

ohlasuje už niekoľko týždňov dopredu, 

a ich slávenie sprevádzajú v mestách i 

na dedinách výbuchy, predznamenáva-

júce ohlušujúci lomoz silvestrovskej noci. 

Bude to zrejme odmietnutím spoločnosti, 

ktorá je čím ďalej tým vulgárnejšia a 

neviazanejšia, bude to zrejme aj 

spomienka na pokojné Vianoce 

slávené v pokoji a tichu vidieckeho 

prostredia, čo mi pripomenuli úvod-

né slová omše na nedeľu po Vianoci-

ach zo starozákonnej Knihy múdros-

ti: „Veď kým všetko objímalo hlboké 

ticho a noc v rýchlom behu došla do 

polovice, zoskočilo tvoje všemohúce 

slovo z neba, z kráľovského trónu“ 

(Múd 18, 14-15).

Je načase objaviť a hlavne pochopiť, 

že Boh prichádza v tichu, v noci, kde ti-

cho je prázdno a noc je neprítomnosť. 

Nech už nachádzame akékoľvek východis-

ko z neznesiteľného a bolestného prázdna, 

je dobré pripomenúť si, že naše srdce je 

vždy väčšie ako veci a osoby, ktorými sa 

pokúšame vyplniť túto prázdnotu srdca a 

nasýtiť hlad duše, ktorý cítime vo svojom 

vnútri, a že ak jestvuje defi nitívna odpoveď 

na túžbu prázdneho srdca, tak ňou môže 

byť jedine Boh, ktorý sa nám vo svätej noci 

zjavuje vo svojom synovi Ježišovi Kristovi.

Jeden z najväčších teológov 20. storočia 

Karl Rahner vysvetľuje potrebu slávenia 

vianočného tajomstva týmito slovami: 

„Nemali by sme posvätnú noc, v ktorej 

bol posvätený aj náš život, znesvätiť lac-

ným sviatočným zhonom. To rodinné, 

detské čaro Vianoc, patriace výsostne k 

ich podstate, by nás malo pripraviť na 

nevysloviteľné tajomstvo, ktoré v ľuďoch 

vyvoláva túžbu po vzájomnej otvorenosti a 

zanechá v nich prísľub večnej mladosti. Iba 

ten, kto v tichom sebaovládaní, v úprim-

nej a oddanej túžbe dovolí, aby počas 

mlčanlivých Vianoc v jeho srdci ustúpila 

do pozadia mnohorakosť vecí, ľudí a snáh, 

čo mu zastiera pohľad do nekonečna; iba 

ten, kto na chvíľu zhasne pozemské svetlá, 

ktoré mu prekážajú vo výhľade na hviezdy 

na nebi; iba ten, kto sa v mlčiacej noci 

srdca dá osloviť nevysloviteľnou, bezs-

lovnou blízkosťou Boha, hovoriacou svo-

jím mlčaním, iba ten slávi Vianoce tak, ako 

sa ich patrí sláviť.“

Slová slávneho teológa potvrdzuje aj 

benediktín Notker Wolf, ktorý hovorí o 

užitočnom zvyku, ktorý sa zachováva na 

Vianoce v rímskom opátstve Sant Anselmo, 

kde vždy po spoločnej večeri majú mnísi 

dve hodiny času pre seba. Každý z nich 

odíde do svojej izby a vlastným spôsobom 

rozjíma o tajomstve Vianoc. Potom sa oko-

lo pol jedenástej začína vigília, modlitba s 

nočným bdením a polnočná omša. „Keď 

som bol študent, bol som z toho zmätený. V 

dome mojich rodičov sme vianočný večer 

trávievali vždy spolu, debatovali sme, hrali 

sme sa. A teraz táto samota, toto ticho“, s 

nostalgiou spomína benediktín, ktorý sa 

však už na veci pozerá celkom inak.

Ako roky plynuli, tieto dve hodiny sa 

pre neho stali najvzácnejšími z celého 

roka. Dve hodiny osamote s Bohom, keď 

neexistuje nič dôležitejšie ako sa ponoriť 

do tajomstva príchodu Boha medzi nás: 

„Modlím sa a keď sa modlím, upokojím 

sa. Keď sa obraciam k Bohu a nechám 

všetko za sebou, nachádzam sám seba a 

nachádzam aj silu pomáhať druhým. V 

čase samoty vianočného večera sa usilujem 

vniknúť do nepochopiteľnej lásky Boha, 

ktorý sa vo svojom Synovi dáva sve-

tu.“

Z týchto slov jasne vyplýva, že 

súčasťou slávenia vianočného ta-

jomstva a prijatia novonarodeného 

Mesiáša má byť aj zdržanlivosť, rozva-

ha, vnútorné ticho, zrieknutie sa túžby 

mať za každú cenu odpoveď na všetko, 

chcieť mať úplne jasno vo všetkých 

otázkach viery. Tu sa ticho stáva úc-

tou k nepoznateľnému tajomstvu 

toho, ktorý sa narodil v Betleheme. V 

tomto tichu, ktoré sa stáva načúvaním 

srdca, Boh prichádza a prebýva v nás 

a medzi nami. Ježišovo kráľovstvo je tam, 

kde je On živý medzi ľuďmi. To platí aj o 

našom svete a čase. Ježišovo kráľovstvo sa 

uskutočňuje a prichádza. Počíta s našou 

spoluprácou. Naša láska nemá byť ster-

ilnou sentimentálnosťou. Spočíva v uznaní 

Boha za jediného Pána života a v prijatí 

druhého človeka.

Všetkým nám prajem, aby sme dokázali 

vrátiť Vianociam ich pravý vnútorný zmy-

sel. Nebojme sa prežiť aspoň časť svätej 

noci v tichu vlastného srdca, v ktorom 

započujeme opäť, možno po mnohých 

rokoch, príchod narodeného Pána, ktorý 

sa narodil pre nás a pre našu spásu. A 

tak, Vám všetkým, oznamujem radostnú 

správu: Dnes sa nám v Dávidovom meste 

narodil Spasiteľ, Kristus, Pán!

/PŠ/

Vianoce – sviatky tichaVianoce – sviatky ticha

BLATNICKÝ HALOVÝ FUTSALOVÝ TURNAJ - MEMORIÁL DUŠANA STANČEKABLATNICKÝ HALOVÝ FUTSALOVÝ TURNAJ - MEMORIÁL DUŠANA STANČEKA
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Stretneme sa
na Silvestra

Stalo sa dobrým zvykom,

že každý rok sa stretávame

na Silvestra na

námestí, aby sme pri vatre

privítali spoločne nový

rok a oslávili výročie

vzniku samostatnej Slovenskej

republiky, tentoraz

jubilejné - dvadsiate piate.

Vatra bude zapálená

o 23.00 hodine. O polnoci

zaznie štátna hymna SR

a nebude chýbať slávnostný

ohňostroj a občerstvenie.

Príďte privítať jubilejný nový 

rok 2018!

Milí rodičia, starí rodičia, vážení spoluobčania
Rada školy a Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Nitrian-

skej Blatnici Vám oznamujú, že 20. januára 2018 sa uskutoční 53. ročník 

detského karnevalu a rodičovského plesu v Kultúrnom dome v Nitrianskej 

Blatnici. Začiatok detského karnevalu je o 14,00 h. O zábavu detí na karnevale 

sa postará DJ p. M. Oravec. Rodičovský ples začne o 20,00 h. Do tanca bude 

hrať už známa skupina „Eminent“. Očakávame pomoc pri organizovaní týchto 

podujatí či už z radov rodičov, starých rodičov, spoluobčanov a neodmysliteľne 

našich sponzorov.

Zároveň Vás všetkých, milí spoluobčania, pozývame na tieto podujatia. Svo-

jou účasťou podporíte vzdelávanie v materskej a základnej škole.

V závere chcem vyzvať všetkých dobrovoľníkov pri organizovaní podujatí, 

aby sa prihlásili na tel. čísle 0907 602 441. Vopred ďakujeme za ústretovosť.

 
Monika Líšková, predseda Rady školy a Rady rodičov

Názov projektu: „Rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy 

ZŠ, výmena klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu“

Investor: Obec Nitrianska Blatnica

Realizátor: TOP-INTERIER Topoľčany, s. r. o.

Začiatok realizácie: júl 2017

Koniec realizácie: september 2017

Projekt bol spolufi nancovaný:

Ministerstvo školstva SR vo výške 40 000,– €

Obec Nitrianska Blatnica vo výške 19 878,76 €

Celkové investičné náklady: 59 878,76 €

V roku 2017 získal zriaďovateľ Základnej školy s materskou 

školou Nitrianska Blatnica Obec Nitrianska Blatnica na základe po-

danej žiadosti fi nančné prostriedky z Ministerstvo školstva SR na 

zateplenie a výmenu klampiarskych konštrukcií na budove základ-

nej školy. Rekonštrukciou budovy školy sa odstránil jej zlý staveb-

no-technický stav a znížila sa energetická náročnosť na prevádzku 

zariadenia. Získané fi nančné prostriedky boli použité na:

• zateplenie vonkajších obvodových stien budovy,

• izolácia strechy, zateplenie stropu nad vykurovaným podlažím,

• výmena klampiarskych konštrukcií a hromozvodu,

• sanácia vlhkých základov a odvodnenie strechy a prístrešku,

Výsledkom zrealizovaného projektu je nielen technicky zhod-

notená budova školy, ale aj jej zvýšená energetická hospodárnosť 

a zlepšený estetický vzhľad. Predpokladá sa významná úspora 

fi nančných prostriedkov potrebných na jej prevádzku, ktoré bude 

možné využiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Vynaložené fi nančné prostriedky z Ministerstvo školstva SR a z 

rozpočtu obce sú skutočnou investíciou do budúcnosti a rozvoja 

našej obce.

/BN/

Zateplenie budovy Základnej školy v Nitrianskej BlatniciZateplenie budovy Základnej školy v Nitrianskej Blatnici
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V sobotu 26. augusta 2017 oslavovali dobrovoľní hasiči z Ni-

trianskej Blatnice 90. výročie založenia zboru. V našej obci 

vznikol Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1927 na podnet 

obecného zastupiteľstva. Medzi zakladateľmi zboru boli na-

jmä nezabudnuteľný a dlhoročný veliteľ Jozef Turan a spolu s 

ním pôsobili Anton Hermann, Jozef Mrázik, František Klčo, 

Jozef Masrna, Rudolf Kúdela a iní. Patrili medzi priekopníkov 

dobrovoľného hasičstva v obci. Obec zakúpila v roku 1927 ručnú 

striekačku a výstroj pre hasičov a treba spomenúť, že striekačka je 

ešte aj dnes funkčná, o čom sa mohli presvedčiť i účastníci osláv.

Oslavy začali netradične na námestí, kde sa stretli okrem 

domácich hasičov i zbory z Urminiec, Bojnej, Chrabrian, 

Hrušovian a Závady. Hasičské zbory najskôr položením venca 

pri Pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne vzdali hold hrdi-

nom SNP pri príležitosti 73. výročia vypuknutia SNP a potom za 

zvukov dychovej hudby Bieličanka odpochodovali do parku, kde 

sa podstatná časť osláv konala. Nastúpené hasičské zbory, hostí i 

prítomných občanov privítal vo svojom príhovore starosta obce 

Michal Toman. Potom nasledovala posviacka zreštaurovanej 

sochy patróna hasičov sv. Floriána miestnym kňazom Petrom 

Štálnikom a slávnostné odovzdávanie medailí, plakiet a pamät-

ných listov. Ofi ciálna časť osláv bola ukončená povýšením 

hasičov do vyšších hodností a odovzdaním Ceny obce Nitrian-

ska Blatnica starostom obce Michalom Tomanom, ktorú udelilo 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Nitrianskej Blatnici obecné 

zastupiteľstvo. Predseda DHZ Emil Fico poďakoval prítom-

ným za účasť, podporu a morálne ocenenie činnosti hasičov a 

zdôraznil, že „musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v 

nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre ďalšie roky, pretože 

hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý 

čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok 

pre všetkých nás“. Po slávnostnom otvorení nasledovali ukážky 

cvičenia mladých hasičiek a hasičov a zásahov historickou i mod-

ernou hasičskou technikou. Nechýbala ani tradičná hasičská 

pena, trampolína a najobľúbenejšia letná atrakcia – vodný futbal, 

ktorá osviežila a pobavila všetkých. Podujatie bolo ukončené vy-

stúpením dychovej hudby BIELIČANKA.

/MT/

V dňoch 8.12 – 10. 12. 2017 pripravil v spolupráci s ostatnými 

organizáciami v obci vianočnú výstavu pod názvom VIANOCE 

POD MARHÁTOM. Pri realizácii výstavy bezplatne pomohla 

aj fi rma NIKY PRODUCTIONS s hlavnou aranžérkou p. Vlas-

tou Svoradovou z Podhradia. Vianočná výstava navodila krásnu 

predvianočnú atmosféru ukážkami vianočného aranžovania, 

vianočnej výzdoby, ručnými prácami šikovných žien i sochami 

p. Jozefa Miklu z Podhradia. Súčasťou výstavy bola aj bohatá 

tombola a vianočná kaviareň ktorá lákala návštevníkov vôňou 

kapustnice, vianočného punču, či tradičného vianočného pečiva. 

Príjemné prostredie dotvoril pekný kultúrny program. V pia-

tok to bola VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ s MŠ ktorú s deťmi 

nacvičili pedagógovia. V sobotu pútavá scénka ktorú pripravila 

s deťmi p. Michaela Drličková. Po nej zazneli vianočné hity v po-

daní Sabínky Bohušovej a Viktórie Králikovej. Na záver dotvoril 

sviatočnú atmosféru farský spevokol pásmom hovoreného slova a 

vianočných kolied pod vedením Mgr. Martinky Oravcovej.

MS SČK aj touto cestou ďakuje všetkým Vám ktorí ste boli 

ochotní venovať svoj čas, energiu, či fi nančné prostriedky na zre-

alizovanie výstavy. Všetkým šikovným žienkam v kuchyni, v sále, 

pri tombole, či šarmantnej obsluhe. Taktiež patrí poďakovanie 

všetkým Vám ktorí ste krásnym kultúrnym programom vyčarili 

nádhernú atmosféru. Výťažok z tejto akcie bude použitý na ďalšie 

humánne aktivity Červeného kríža.

NECH VÁS DARY BOŽEJ MILOSTI PO CELÝ ROK 

CHRÁNIA,NECH VÁM BOH DÁ RADOSTI A HOJNOSŤ 

POŽEHNANIA. KRÁSNE VIANOCE VŠETKÝM ŽELÁ VÝ-

BOR MS SČK.

Z. Selešová

90. výročie DHZ v Nitrianskej Blatnici90. výročie DHZ v Nitrianskej Blatnici

Vianoce pod MarhátomVianoce pod Marhátom
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Darovanie krvi sa v našej obci už stalo tradíciou. Už 10 rokov v jarnom a 

letnom období MS SČK v spolupráci s NTS v Nitre organizuje 

dobrovoľné darcovstvo krvi. Máme radosť z toho, že v dnešnom 

uponáhľanom svete sa stále nájde dosť ľudí ochotných urobiť 

niečo pre iných bezplatne, len pre dobrý pocit. Medzi nich určite 

patrí aj náš spoluobčan p. Dušan Klas ktorý bezplatne darov-

al krv už 150 krát. Začal ešte ako vojak a v tejto humánnej 

činnosti dodnes pokračuje. Ako sám 53 ročný p. Dušan ho-

vorí:“ Pokiaľ mi to zdravie dovolí, budem pokračovať ďalej.“ 

Za svoju nezištnú pomoc získal viacero ocenení. Bronzovú, 

striebornú, zlatú, diamantovú aj Kňazovického medailu a v r. 

1997 bol ocenený prezidentom Michalom Kováčom.

Z. Selešová

Vianoce. Prežil som ich niekoľko desiatok a 

keď sa nad tým zamýšľam, keď hlbšie spomínam, 

každý rok boli trochu iné. Vianoce môjho det-

stva boli, aspoň sa mi to dnes zdá, najkrajšie. A 

pritom ich symbolizoval iba vianočný stromček, 

lebo kedysi sa s darčekmi nespájali. Tento zvyk sa 

začal pomerne neskoro, keď ľudia začali pestovať 

kult vecí, bez ktorých by sa človek zaobišiel.

Z tých Vianoc môjho detstva mi utkvela 

spomienka na Štedrý večer. Mama rozložila na 

stole taniere, ku každému dala štyri orechy a 

jablko. Rozsvietila na stole sviečku a priniesla 

pariacu sa a voňavú kapustnicu. Pamätám si 

dodnes, ako som ju upozornil, že sme len štyria 

a ona prestrela pre piatich. Usmiala sa a poch-

válila ma, že hoci ešte nechodím do školy, viem 

už rátať. „Áno, sme štyria a ten piaty tanier je pre 

toho, kto by k nám prišiel v tento sviatočný večer 

a nemal by kde schýliť hlavu.“ Zapamätal som si 

to doteraz a viem aj to, že v ďalších rokoch nik-

to k nám neprišiel. Ale na stole bol vždy tanier 

navyše.

Často som sa neskôr zamýšľal nad tým, že 

Vianoce oslavovali aj u neďalekých susedov, hoci 

do kostola nikto z ich rodiny nechodil. Pocho-

pil som, že Vianoce sú sviatky všetkých ľudí, aj 

keď dekanko v kostole si asi myslel iné… ako v 

časoch tzv. socializmu, keď z Mikuláša urobili 

Deda Mráza a neskôr Santa Klausa a z Vianoc 

chceli urobiť sviatky mieru a zimy. Nevyšlo to a 

dnes máme opäť Vianoce. Pravda, nie sú také, 

aké by mali naozaj byť. Už od októbra ohurujú 

ľudí reklamy na vianočné darčeky – od drobností 

až po autá. A v tom vyvreskúvaní a ponúkaní sa 

stratil kdesi duchovný rozmer Vianoc. Verím, že 

nie vo všetkých ľuďoch, a vo všetkých rodinách. 

No naozaj sme pohltení kultom vecí a deťom nič 

nehovorí vrždiaci sneh pod nohami pri ceste na 

polnočnú.

Som presvedčený, že sú ešte domácnosti, kde 

atmosféra Vianoc má stále svoje miesto niel-

en pri štedrovečernom stole, ale aj v srdciach. 

Mám dosť rokov na to, aby som pochopil, že 

žijeme v inej dobe, v iných podmienkach a ten 

zvyšný tanier pri stole skutočne netreba. Treba 

však myslieť na mnohých, ktorí z rôznych príčin 

nemajú miesto pri štedrovečernom stole. Stratili 

ho niekedy vlastnou ľahkomyseľnosťou alebo si 

s nimi zahral zlú hru osud. Skúsme im obrazne 

ponúknuť miesto pri stole s jedným zvyšným 

tanierom.

Zaznie opäť známa koleda „Tichá noc.“ Je 

spojená s mojimi spomienkami na desiatky 

prežitých Vianoc. 

Keď ešte stoličky pri 

vianočnom stole boli 

všetky obsadené a dnes 

na niektorých chýbajú 

tí, ktorých sme mali 

radi.

Anton Krumpár

„ Opäť k nám klopú na dvere. Prišli ticho, nenápadne, vyšívané striebornými 

stehmi starej mamy. Áno, sú to Vianoce…“ Týmito slovami otvorili 8. decem-

bra moderátorky slávnostný vianočný program, ktorý pripravili žiaci základnej 

a materskej školy. Plná sála rodičov i ostatných hostí očakávala, čím sa im deti 

pochvália tentokrát. A tie nesklamali. V pestrom programe, ktorý pozostával z 

hovoreného slova, piesní, básní, scénok i tanca, vystúpilo vyše sto žiakov mat-

erskej a základnej školy. Pod vedením svojich učiteľov vo vyše dvojhodinovom 

programe dokázali deti prejaviť svoj talent a schopnosti i na verejnosti. Tým 

pripravili občanom našej obce príjemný kultúrny zážitok a navodili skutočnú 

atmosféru Vianoc. Deti, ktoré vynikajú zručnosťou, zase pripravili burzu vlast-

ných výrobkov, ktoré si návštevníci vystúpenia mohli za symbolickú cenu aj 

zakúpiť. Bol to pre všetkých určite zaujímavý a podnetný večer, za ktorý treba 

poďakovať všetkým tým, ktorí sa na jeho realizácii podieľali.

/ZŠ/

Darca krviDarca krvi Vianočný príhovorVianočný príhovor

Vianoce zaklopali na dvere…Vianoce zaklopali na dvere…

dobrovoľn

uponáhľa

niečo pr

patrí aj

al krv

činno

vorí:“
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HK AGRO Topoľčany organizuje už druhý ročník mini-

hádzanej základných škôl

za účasti základných škôl v okrese Topoľčany - neregistrovaných 

hráčov v hádzanej, ročník narodenia 2005 a mladších. Súťaž je dl-

hodobá počas celého školského roka 2017/ 2018.

V dňoch 14. a 16. 11. 2017 sa mladší a starší žiaci ZŠ Nitri-

anska Blatnica zúčastnili svojho premiérového turnaja v Mest-

skej športovej hale Topoľčany. Naši športovci hrali proti školám 

- ZŠ Preseľany, ZŠ Kovarce, ZŠ Horné Obdokovce, ZŠ Hollého 

Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany, ZŠ Škultétyho Topoľčany, 

Gymnázium. Topoľčany a i.

Každý mesiac sa uskutoční jeden turnaj, na ktorom sa žiaci 

neustále zdokonaľujú v hraní. To sa aj odzrkadľuje na pravidel-

ných tréningoch na hádzanárskom krúžku v škole.

Cieľom turnajov v minihádzanej je ešte viac spopularizovať túto 

peknú športovú hru medzi deťmi. V tejto počítačovej dobe totiž 

často zabúdame na fyzickú aktivitu. A pritom pohyb je nielen 

vynikajúcim spôsobom relaxu, ale zároveň pomáha predchádzať 

mnohým chorobám.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, deti majú k minihádzanej 

veľmi blízko. Už na prvom stupni základnej školy hrávajú jed-

noduchú hru – vybíjanú, a práve tá nesie hneď niekoľko základ-

ných prvkov hádzanej – hod, skok či beh. Navyše minihádzaná sa 

„zmestí“ aj do telocviční, ktoré nemajú parametre veľkého ihriska. 

Je určená pre deti od 5 do 10 rokov, ktoré si hrou výrazne zlepšujú 

motorické schopnosti aj pohybovú koordináciu. Tím tvorí 4 – 5 

detí a brankár, v závislosti od trénovanosti detí. Každý hráč dos-

táva približne rovnaký časový priestor. Pravidlá sú veľmi jedno-

duché, takže umožňujú učiteľovi alebo trénerovi (nie rozhodcovi) 

robiť férové a jednoduché rozhodnutia, ktorým deti rozumejú.

Súpiska hráčov, ktorí reprezentovali našu školu: Drahovský 

Damián, Gálik Tomáš, Kluka Filip, Rybanský Ľuboš, Stískal 

Dominik, Oravec Ľubomír, Uhlík Marek, Kollár Adam, Bohuš 

Nikolas, Steinkamp Sandro, Habiňák Patrik, Rúčka Michal, 

Gogola Matúš.

Tak určite, prajeme našim žiakom veľa šťastia a pekné športové 

úspechy.

Mgr. Antónia Štefanová

 V týchto dňoch mi končí päťročné funkčné obdobie vo funkcii 

riaditeľky školy. Spolu s ostatnými členmi vedenia – zástupkyňou 

pre ZŠ Mgr. Dagmar Ševčíkovou, zástupkyňou pre MŠ Máriou 

Hlohovskou, vedúcou ŠJ Alenou Stančekovou sme pracovali s 

plným nasadením od januára 2013 s cieľom získania dobrého 

kreditu školy vybavením a výsledkami. Čo sa stihlo za uplynulých 

päť rokov? (fi nancie poskytli – ministerstvo školstva, zriaďovateľ 

školy a základná škola)

• vymenili sa okná na telocvični za plastové, vymenili sa ochran-

né siete na oknách telocvične, vymenili sa žiarivky v svietid-

lách telocvične

• zateplila sa budova školy

• odvodnili sa žiacke šatne

• zrekonštruovala sa podlaha v školskej jedálni

• vymenili sa dažďové odkvapy na budove školy

• izolovala sa strieška nad vchodom do budovy a namontovali 

sa ríny

• zateplila sa strecha povaly

• zrekonštruovali sa bleskozvody na všetkých budovách

• odstránili sa najzávažnejšie poruchy elektriny

• zhotovil sa nový chodník zo zámkovej dlažby vo dvore MŠ

• každá trieda v ZŠ a v MŠ je vybavená interaktívnou tabuľou s 

dataprojektorom a notebookom

• obnovené sú priestory školskej knižnice, doplnené novými 

titulmi kníh a dataprojektorom, novým nábytkom

• prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie v počítačovej učebni

• v počítačovej učebni je kompletne vymenená technika

• všetky budovy sú kompletne digitalizované internetom

• telocvičňa je doplnená novým náradím, náčiním a audiotech-

nikou

• zakúpená je kompletná lyžiarska výstroj pre 20 žiakov

• v školských dielňach sú nové dielenské stoly a príslušné náradie

• kúpil sa nový nábytok do kancelárie zástupcu riaditeľky

• kúpil sa konvektomat, chladnička, taniere, hrnce, poháre, 

drobné kuchynské náradie do kuchyne

• dielňa školníka sa vybavila novým náradím

• kúpila sa nová ozvučovacia technika

• zriadilo sa registratúrne stredisko

Neodmysliteľnou súčasťou školy sú vynikajúce výsledky v 

športových, umeleckých, technických súťažiach a v posledných 

rokoch v predmetových olympiádach, vydávanie školského 

časopisu (3 roky). Naši absolventi sú prijímaní na prestížne 

gymnáziá, bilingválne gymnáziá, konzervatóriá, odborné školy 

a sú veľmi úspešnými študentami. Sme hrdí, keď počujeme o 

športových úspechoch našich žiakov, vidíme v televízii novú 

mladú herečku z našej školy, počujeme spevácke talenty na 

pódiách, ktoré začínali v našej škole a počujeme chvály na scho-

pnosti bývalých žiakov v cudzích jazykoch. V týchto posledných 

mesiacoch sme šikovnosť našich žiakov mohli vidieť v televízii 

v relácii Ahoj Slovensko, v relácii Daj si čas, či v súťaži Komisár 

Rex. Skvelým úspechom sú aj vynikajúce výsledky v Testovaní 

9, kde sme skončili na 5. mieste v okrese. Tieto úspechy by však 

neboli bez skvelého pedagogického kolektívu, ktorý sa skladá zo 

zanietených a fundovaných pedagógov, ktorí sa neváhajú venovať 

svojim žiakom i vo svojom voľnom čase a bez nepedagogických 

zamestnancov, ktorí nám spríjemňujú čas strávený v škole.

Za spoluprácu a pomoc ďakujem obecnému úradu, rade rodičov, 

rade školy, OZ Rotunda Jurko, hasičom, členom Červeného kríža, 

dôchodcom, futbalistom, poľovníkom a všetkým sponzorom.

Mgr. Daniela Páleníková

Minihádzaná aj na našej školeMinihádzaná aj na našej škole

Čo sa udialo v ZŠ a v MŠ za posledných päť rokov?Čo sa udialo v ZŠ a v MŠ za posledných päť rokov?
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Dňa 20. 10. 2017 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v šachu 

žiačok a žiakov základných škôl, ktoré sa konali na ZŠ sv. Don 

Bosca v Topoľčanoch. Zúčastnilo sa 60 žiakov a žiačok z jedenás-

tich základných škôl. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem 

kôl s hracím časom 2x15 min. Základnú školu Nitrianska Blat-

nica reprezentovali 4 žiaci: Samuel Deanko, Damián Zelinka, 

Martin Kollár a Ľuboš Oravec. Najlepšie z našej školy sa umiest-

nil Damián Zelinka, ktorý obsadil vynikajúce 8. miesto. Pekné 

11. a 17. miesto získali Martin Kollár a Samuel Deanko. Súťažiaci 

z prvých troch miest postupujú na krajské kolo. Všetkým našim 

zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka.

Mgr. Marek Pliško

Dňa 15. 11. 2016 sa na ZŠ v Prašiciach uskutočnilo obvodné 

kolo vo fl orbale starších žiakov základných škôl. Zúčastnili sa 4 

družstvá: ZŠ Nitrianska Blatnica, ZŠ V. Ripňany, ZŠ Prašice a ZŠ 

Radošina. Hralo sa systémom každý s každým. Hrací čas bol 2x8 

minút. Družstvá mali počas týchto minút nárok na 2 oddycho-

vé časy v trvaní 30 s. Môžeme povedať, že kvalita jednotlivých 

družstiev sa z roka na rok zlepšuje. Do okresného kola postu-

poval iba víťaz tejto skupiny. Nakoniec po náročných zápasoch 

si postup na majstrovstvá okresu vybojovala ZŠ  V. Ripňany. 

Ďakujeme našim chlapcom za vzornú reprezentáciu školy.

Kompletná súpiska hráčov N. Blatnice: Filip Fico, Kristián 

Mago, Martin Kollár, Guliver Mišaník, Dominik Oravec, Niko-

las Držík, Nikolas Rosecký, Dominik Valko.

Mgr. Marek Pliško.

ŠACHŠACH FLORBALFLORBAL

Šachový turnaj
Obecné zastupiteľstvo pozýva 

všetkých priaznivcov kráľovskej hry 

na Štefanský šachový turnaj, ktorý sa 

uskutoční dňa 26.  12.  2017 o 14:00 v 

budove hasičskej zbrojnice. Tešíme sa 

na Vašu účasť!
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Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, 

škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, 

nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa 

s tým stretávame často. Nestlačené PET 

fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, 

prípadne obrovské neskladné kusy poly-

styrénu často zmenšia možnosti konta-

jnera a neraz doň  – v skutočnosti iba z 

polovice naplneného  – už viac nevpra-

ceme.

To isté sa deje aj v prípade prineseného, 

doma vytriedeného, papiera a zbavo-

vania sa napríklad škatúľ od obuvi, 

elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich od-

pad upravovať, teda zo smetnej nádoby 

vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, 

aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén 

lámať a podobne, neraz to skončí tak, že 

položíme naše poctivo vytriedené odpady 

vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do 

nádob so zmiešaným komunálnym od-

padom. Hrabať sa medzi odpadom nie je 

komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporia-

dok okolo odpadových nádob a upokojí 

nás, až keď problém „vyriešia“ zberové 

spoločnosti častejšími návštevami. Ale 

častejšie odvážanie poloprázdnych, vzdu-

chom naplnených, kontajnerov je nielen 

časovo náročnejšie, ale i ekonomicky 

neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké 

časti (polystyrén) zmenšiť a až potom… 

šup do kontajnera!

Autor: ENVI - PAK, a.s.

Mnohé povery „prikazovali“ oddych 

cez Vianoce, za prácu cez sviatky hrozila 

nepriazeň osudu.

NITRA. Vianočné zvyky a povery našich 

predkov zachytáva Nitriansky vestník z 

roku 1899. Týždenník, ktorý bol úradným 

vestníkom Nitrianskej župy, uchováva 

Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Noviny 

odoberali predovšetkým veľkostatkári ale-

bo príslušníci šľachtických rodov. Článok 

s názvom Vianočné povery vyšiel 17. de-

cembra 1899. Miestni novinári doň zozbi-

erali v tom čase rozšírené vianočné povery, 

ktoré poznali zo svojho okolia.

Povery sa týkajú práce, zdravia, peňazí, 

jedla a počasia. Niektoré sú úsmevné, iné 

pre dnešného človeka zvláštne a pár z nich 

dnes platí rovnako ako pred 113 rokmi. 

Ako povedala riaditeľka Štátneho archívu 

v Ivanke pri Nitre Šarlota Drahošová, v 

minulosti ovplyvňovali život ľudí tradície, 

zvyky a povery oveľa viac ako dnes. Via-

noce boli pre našich predkov zvláštnym a 

magických obdobím, s ktorým si spájali 

veľké množstvo povier.

„Nad niektorými sa dnes môžeme len 

pousmiať, ale keď sa zamyslíme, tak 

prídeme na to, že niektoré majú racionálne 

jadro a nezaškodilo by ani súčasníkom, 

keby ich dodržiavali, lebo nesú v sebe 

odsledovanú múdrosť z prírody a zo 

spoločnosti. Boli akýmsi nepísaným kó-

dexom morálky v minulosti,“ zhodnotila 

Drahošová.

Gazdiná nesmela šiť, pretože by sa jej 

vykrútili prsty. Kto sa pozrel na niť na Via-

noce, mohol čakať, že oslepne. Ak na ňu 

niekto stúpil, v ďalšom roku mu hrozilo, 

že bude krívať. Ďalšia povera hovorí, že 

kto na Vianoce vešia prádlo, prihodí sa mu 

niečo zlé.

„Gazdiná nesmela opúšťať svoju 

stoličku pri štedrovečernom stole, aby ne-

privolala nešťastie do domu. Túto poveru 

si pamätám aj ja zo svojho detstva,“ pov-

edala Drahošová. Ak dvaja ľudia súčasne 

vyslovili to isté slovo, znamenalo to, že na 

budúci rok bude svadba. Od Vianoc do 

svätého Jána Apoštola sa nesmelo v dome 

zametať v smere von, aby sa nevymietlo z 

domu šťatie. Povera radila dať pri večeri 

pod stôl malé jasličky, seno a obilie.

„Ježiško totiž chodil z domu do domu a 

ten dom, v ktorom si spomenuli na betle-

hemskú maštaľ, požehnal,“ približuje 

Drahošová. Kto chcel mať na budúci rok 

dobrú úrodu, dával si pod stôl roľnícke 

náradie – rýľ, kosu, motyku, železnú časť 

pluhu, zachytávajú dobové noviny. Nohy 

stola mali byť zviazané reťazou, čo zna-

menalo zachovanie celistvosti rodiny a 

hospodárstva. Cesnak zas mal ochrániť 

rodinu pred chorobami. Komu padol 

kúsok jedla pri vianočnej večeri pod stôl, 

zahrával sa vraj s čertmi.

„Koho na Vianoce vyťaháme za uši, 

bude v nasledujúcom roku počuť len samé 

dobré správy,“ hovorí ďalšia povera.

Na Vianoce sa neodporúčalo jesť hydinu, 

aby neodletelo z domu šťastie. Naopak, 

výhodné bolo mať na tanieri mäso zo 

štvornohých zvierat, najmä pečené mäso 

z prasaťa. Dôvodom je, že „prasa ryje 

dopredu“. Jedenie ryby na Vianoce sa v 

novinách z roku 1899 nespomína.

„Asi je to skôr už taký novodobejší 

zvyk,“ domnieva sa riaditeľka archívu. 

Na vianočnom stole nesmelo chýbať 

jabĺčko, prekrojené na toľko častí, koľko 

členov mala domácnosť. Priniesť to malo 

súdržnosť rodiny v nasledovnom roku. 

Tento zvyk sa v niektorých domácnosti-

ach dodržiava aj dnes. Zachoval sa aj zvyk 

rozbitého orecha, ktorý prináša zdravie 

do rodiny. „Na niektoré vianočné zvyky 

musíme už len spomínať, pretože sa zme-

nili na naše životné podmienky a ľudia v 

bytovkách by sa ťažko mohli k niektorých 

tradíciám vrátiť,“ podotkla Drahošová.

Napríklad na vianočnú noc bolo treba 

naložiť do pece hrubý kus polena. Keď 

ráno ešte tlelo, bolo to dobré znamenie. 

Časť popola domáci potom rozsypali v 

záhrade okolo ovocných stromov, aby 

priniesli dobrú úrodu. Ďalšiu časť dali na 

podlahu v maštali, chránilo to vraj dobytok 

pred chorobami. „Dnes by sme tento úkon 

nazvali dezinfekciou, popol sa rozsýpa, aby 

zem bola čistejšia a zdravšia,“ podotkla 

Drahošová.

Ďalšie povery sa týkajú zdravia. Kto dá 

na Vianoce prednosť jedlám málo slaným, 

bude ho v ďalšom období bolieť hlava. 

Kašeľ na Vianoce vraj prináša smrť na tu-

berkulózu a koho svrbia oči, môže čakať v 

budúcnom roku nejakú chorobu. Svrbenie 

nosa znamenalo, že v nasledujúcom roku 

dotyčného niekto okradne. Noviny zazna-

menali aj povery týkajúce sa peňazí. Aby si 

ľudia zabezpečili blahobyt, mali sa postaviť 

na stôl presne o polnoci, zobrať do hrsti 

peniaze a zoskočiť s nimi zo stola.

„Ďalšia povera o svrbení dlane a peni-

azoch pretrváva dodnes, dnes už ju 

ale nespájame s Vianocami,“ doplnila 

Drahošová. S Vianocami vždy boli spojené 

aj prognózy počasia na ďalší rok. Niektoré 

z nich zachytil aj Nitriansky vestník. Nap-

ríklad keď na Vianoce nesneží, na jar bude 

veľa dažďa. Ak je hmla, budú na jar krupo-

bitia. Čím viac si vietor píska na Vianoce, 

tým veselšia bude nasledujúca žatva.

/BN/

ODPADYODPADY

POVERYPOVERY
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V jarnej časti sme prežívali ťažké obdobie v našom futbale. 

Kríza v seniorskom mužstve skutočne vrcholila. Po nedostatočnej 

zimnej príprave, keď mužstvo prakticky netrénovalo prišli 

súťažné zápasy, v ktorých sme väčšinou ťahali za kratší koniec a 

zaradili sme sa k podpriemerným mužstvám v najnižšej okresnej 

súťaži. Kto mohol za tento stav? Výbor, tréner, hráči? Výbor 

OFK prakticky nefungoval, tréner sa necítil byť trénerom, 

pretože robil len zostavu z toho, kto prišiel na zá-

pas a odkoučoval zápas. Hráčsky káder bol 

taký aký bol, prístup väčšiny hráčov bol 

ľahkovážny a vyzeralo to tak, že si len 

v nedeľu prišli zahrať futbal. V niek-

torých prípadoch sme boli radi, 

že vôbec prišli. Skladať mužstvo 

na poslednú chvíľu tesne pred 

zápasom bolo pravidelne počas 

celej sezóny. Boli zápasy, keď do 

hry musel nastúpiť aj klubový 

ISSF manažér Tomáš Bačkády, 

ktorý futbal nikdy súťažne nehral! 

Je ale oceňujúce, že práve Tomáš 

Bačkády, ktorý žije v Topoľčanoch, 

držal viac rokov futbal u nás pri živote. 

Mnohokrát som dostával otázky od zná-

mych, aj sám seba som sa pýtal, či to má vôbec 

význam takýmto štýlom robiť futbal. Nastali aj také 

situácie, že sme boli rozhodnutí mužstvo seniorov odhlásiť zo 

súťaže, ale nakoniec sme sezónu, ako sa hovorí s odretými ušami 

dohrali. Zažil som za moju dlhoročnú kariéru či už hráčsku, tré-

nerskú alebo funkcionársku veľmi veľa, ale toto už bolo priveľa aj 

na mňa. Bol som rozhodnutý skončiť moje účinkovanie v blat-

nickom futbale, pokiaľ sa nič pozitívne v lete nestane.

Teraz v zime môžem konštatovať, že stalo sa. Prišla iniciatíva 

od našich aktívnych odchovancov, ktorí hrali futbal vo vyšších 

súťažiach, že sú ochotní pomôcť blatnickému futbalu. Bola tu 

možnosť, že za Blatnicu v VII. lige bude hrať Dušan Klas (V.liga 

Trebatice), Dávid Bartošek (V. liga Solčany), Ivan Šimovič, Ľuboš 

Stanček, Denis Vajdečka (V. liga Radošina) a Miro Miho (IV. do-

rastenecká liga H. Obdokovce). V letnej prestávke sa uskutočnila 

hráčska schôdza už aj s potencionálnymi posilami a tiež s ľuďmi, 

ktorí by mali viesť náš futbalový klub po organizačnej stránke. 

Jedna z podmienok hráčov bola, aby sa vytvoril funkčný vý-

bor OFK. Veľa času na rozmyslenie nebolo, keď sme chceli aby 

spomenutí hráči u nás hrali futbal, museli sme rýchlo konať. Po 

niekoľkých stretnutiach s ľuďmi ochotných pracovať v našom 

klube sme postupne vytvorili, už teraz môžem povedať funkčný 

deväťčlenný výbor OFK Nitrianska Blatnica. Aby si podmienky 

nedávali len hráči, tak aj výbor si v úvode fungovania dal hlavnú 

podmienku voči hráčom, že sa naštartuje tréningový proces s 

pravidelným tréningom a maximálnou účasťou. Funkciu trénera 

prijal bývalý tréner a dlhoročný kľúčový hráč N. Blatnice Dušan 

Bartošek. Ten začal napĺňať napredovanie mužstva už v letnej prí-

prave, keď sme odohrali viacero prípravných zápasov z mužstvami 

z vyšších súťaží, ktoré sme vo viacerých prípadoch prevýšili herne 

aj výsledkovo. Do súťaže sme vstúpili po dlhých rokoch s ambí-

ciou bojovať o postup do vyššej súťaže. Bude to však veľmi ťažké, 

pretože podobné ambície má viac mužstiev. V jesennej časti sme 

odohrali viacero vydarených zápasov s úspešným koncom pre 

naše mužstvo, veď blatnický fanúšik si konečne zaslúži vidieť, 

že máme silné a dobre organizované mužstvo. Žiaľ musím aj 

konštatovať, že niektoré zápasy sme nezvládli či už výsledkovo, 

herne, alebo emotívne. Nedá mi nespomenúť hlavne posledný 

zápas doma s Norovcami, ktorý mal disciplinárnu dohru. 

Skratové konanie jedného hráča vrhá zlý tieň na 

celý náš klub. V spomenutom zápase sme na-

koniec zvíťazili kontumačne, ale takéto 

víťazstvo až tak neteší. Po jesennej 

časti fi gurujeme na 5.mieste tabuľky 

s 21 bodmi a skóre 33:16. Vyhrali 

sme 7 zápasov, 0 remíz a 4 prehry. 

Najlepším strelcom mužstva je 

Dušan Klas s 15 gólmi, ktorý 

je druhý najlepší strelec v celej 

súťaži. V zime sa musíme dobre 

pripraviť na odvetnú jarnú časť, 

pretože je ešte všetko otvorené v 

boji o čelo tabuľky.

V klube máme ešte jedno 

mládežnícke mužstvo a to prípravku, 

ktorej sa maximálne venujú už dlhšiu dobu 

Ivan Bohuš a Ladislav Hubinský. Nie je to ľahká 

práca, veď detí so záujmom hrať futbal je čoraz menej a 

menej. Káder musia dopĺňať aj hráčmi z iných dedín a v tejto kat-

egórii môžu hrať aj dievčatá, čo je aj náš prípad. Týmto dievčatám 

chcem zvlášť poďakovať, že sú ochotné robiť šport viac menej 

chlapčenský. A čo niektorí chlapci, ako ich máme motivovať, keď 

záujem nejde od nich. Nás staršiu generáciu nikto nikdy motivovať 

nemusel! Hrali sme futbal, lebo nás to baví a tvorili sme kolektív, 

ktorý hrdo reprezentoval našu obec. Nie som presvedčený o tom 

či naša Základná škola sa dostatočne v rámci svojich možností 

venuje športu číslo jedna futbalu, pretože uprednostňuje niektoré 

menej populárne športy. Veď náš klub OFK dokáže zabezpečiť 

celoročnú organizovanú súťaž pre žiakov, ale ako to máme urobiť, 

keď je málo futbalistov. Toto chceme v blízkej dobe riešiť, pretože 

už aj Slovenský futbalový zväz vyvíja iniciatívu na podporu 

mládežníckeho futbalu, ba dokonca sa našli aj fi nančné prostried-

ky na podporu a skvalitnenie podmienok futbalových klubov. O 

tieto prostriedky sa budeme v budúcom roku uchádzať podaním 

žiadosti a vypracovaním projektu.

Na záver chcem všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom a 

priaznivcom blatnického futbalu, ale aj tým, ktorí nechodia na 

futbal popriať príjemné prežitie vianočných a novoročných sviat-

kov a veľa zdravia v roku 2018.

Pavol Stanček – predseda OFK N. Blatnica
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ZATVORENÉ
z dôvodu čerpania dovo lenky.


