
„Pokúsme sa opäť vrátiť do skromných Via-

noc našich starých materí, keď tieto  sviatky 

boli predovšetkým vecou srdca, úprim-

ného citu a  pokory. Pokory pred veľkosťou 

najväčšieho zázraku – života na tejto Zemi. 

Folklórne pásmo i výstava sú naším pokusom 

o návrat do tých Vianoc, v kto rých v skrom-

ných podmienkach trónil predovšetkým cit. 

Cit k ľuďom, k prírode, ku kráse piesní a zvy-

kov, úprimný obdiv nad veľkosťou tvorivého 

prejavu nášho robotného človeka. Ak sa 

nám podarí týmto podujatím vyvolať vo Vás 

takéto pocity, splní sa nám to, čo bolo naším 

cieľom. Nuž, vitajte medzi nami!“

Týmito slovami sa v  roku 1989 priho-

voril moderátor a  režisér pásma „Vianoce 

v  kraji pod Marhátom“ pán Ján Kolník 

návštevníkom. Na javisku v  blatnickom 

kultúrnom dome stála zasnežená chalupa 

z  prvej polovice minulého storočia a  jej 

obyvatelia sa pri svetle petrolejovej lampy 

pripravovali na najkrajšie sviatky v  roku. 

Už pár dní predtým sa v  ich rodine stretli 

driapačky a  rozprávali si veselé, ba často 

i strašidelné príbehy, medzi nich prišli betle-

hemci a anjel so svojím ľudovým divadlom 

o vítaní Ježiška a pastierskymi piesňami. Na 

Štedrý deň sa pod oknami domčeka strie-

dali koledníci – od najmenších vinšovníkov 

až po veľkých koledníkov… Atmosfé-

ru folklórneho pásma doplnila výstava 

vo veľkej sále kultúrneho domu – výšivky, 

aranžované svietniky, medovníky, vianočné 

pečivo. Príprava podujatia trvala niekoľko 

týždňov a podieľali sa na nej desiatky našich 

občanov. Z malých detičiek – vinšovníkov 

sú dnes tridsiatnici, dievčatá a chlapci majú 

vlastné rodiny. Mnohí odišli na onen svet. 

Pre úplnosť treba dodať, že prvé vianočné 

pásmo bolo uvedené v roku 1987 (autorom 

bol Eduard Kolník) a po ňom nasledovalo 

niekoľko ďalších.

Neuvedomili sme si vtedy pred tridsiatimi 

rokmi, že tieto Vianoce v nás niečo trvalé 

a hodnotné zanechajú – krásnu spomienku 

na skutočnú podstatu Vianoc. V  tom čase 

sa diali veľké zmeny aj v našej spoločnosti. 

Po desaťročiach neslobody a  totalitného 

režimu prišli novembrové udalosti, nastalo 

uvoľnenie a  nádej. Otvorila sa nám cesta 

k demokracii.

DŠ

VÝNIMOČNÉ VIANOCEVÝNIMOČNÉ VIANOCE DETSKÉ VIANOČNÉ DETSKÉ VIANOČNÉ 
KOLEDYKOLEDY

Já som malý žáčik,

spívam jako vtáčik.

Vtáčková spívajú,

pacholátko vítajú.

Aj já ho vítam,

penáštek si pýtam,

ket máte, tak mi dáte.

Nohy mám už jako kláty,

nemóžem tu dlho státy.

…

A já malý vinšuváčik,

vinšujem vám za koláčik,

šesták mi dajte,

zbohom ostávajte!

…

Ja som malá veverička,

já si pýtam do košíčka

kus koláča, kus pagáča,

donesem vám zajtra vtáča.

(Vianoce v kraji pod Marhátom, 1989)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

„OBEDY ZADARMO“. AKO ICH ZVLÁDAJÚ NAŠE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE?„OBEDY ZADARMO“. AKO ICH ZVLÁDAJÚ NAŠE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE?

Dňa 30. mája 2019 sa konalo 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo II. úpravu rozpočtu 

na rok 2019 a  návrh Záverečného účtu a  rozboru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za rok 2018, vzalo na vedomie správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce za rok 2018 a schválilo Memorandum o vzájomnej spolupráci na rozvo-

ji aktivít Cyrilometodskej cesty, aktualizáciu Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Blatnica a Plán organizačno-

materiálneho zabezpečenia osláv MDD. V bode rôzne okrem iného udelilo na návrh starostu obce Čestné občianstvo obce Nitrianska 

Blatnica z príležitosti návštevy obce Jánovi Leonhardimu za šírenie dobrého mena obce Nitrianska Blatnica na území Slovenska ako 

aj v zahraničí.

Dňa 22. augusta 2019 sa konalo 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali a  schválili Rozbor 

hospodárenia obce za I. polrok 2019, 3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2019 a Konsolidovanú výročnú správu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2018. Rovnako schválili i Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica a Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia osláv 75. výročia SNP. 

V bode Rôzne sa poslanci OZ a občania oboznámili s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ, so žiadosťami 

o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu NSK na fi nancovanie projektov na podporu triedeného zberu, kultúry, športu, 

cestovného ruchu, NKP a na predĺženia limitu a obdobia kontokorentného úveru. OZ ešte zobralo na vedomie Rozhodnutie Slo-

venskej inšpekcie životného prostredia, informáciu o realizácii projektu WiFi pre Teba v Nitrianskej Blatnici, petíciu občanov časti 

obce „Funduše“ za uzatvorenie miestnej komunikácie MK 21 /parc. č. 626/ a návrh na vyhotovovanie zvukovo-obrazového záznamu 

zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a ich zverejňovania na webovom sídle obce.

5. plánované zasadnutie OZ sa konalo dňa 21. novembra 2019 a jeho hlavnou témou bol rozpočet obce. OZ prerokovalo a schválilo 

jeho IV. úpravu na rok 2019, rozpočet na rok 2020 a vzalo na vedomie rozpočet na roky 2021 – 2022. V nasledujúcich bodoch sa OZ 

uznieslo na vydaní Všeobecne záväzných nariadení – o miestnych daniach 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 Nit-

rianskej Blatnici a nového prevádzkového poriadku Pohrebiska obce Nitrianska Blatnica. OZ vzalo na vedomie i audítorskú správu 

z overenia ročnej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2018 a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základ-

nej školy s materskou školou Nitrianska Blatnica v školskom roku 2018/2019. Schválilo i sadzobník cien za poskytnuté služby a vy-

konané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok 2020 a Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici. V bode Rôzne vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020, príkazný list sta-

rostu obce k vykonaniu ročnej inventarizácie majetku obce, schválilo rozpočtové opatrenia obce a návrhy na podanie žiadostí o NFP. 

Na záver starosta pozval všetkých poslancov i prítomných občanov obce na plánované aktivity obce počas vianočných a novoročných 

sviatkov a zároveň im zaželal veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pevné zdravie, šťastie a veľa rodinnej pohody v novom 

roku.

Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva sú zverejnené na internetovej stránke obce alebo možno do nich nahliadnuť v kancelárii 

obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)

Dotovaná strava, nesprávne pochopená ako „obedy zadar-

mo“, priniesla začiatkom septembra nový systém fi nancovania 

školského stravovania. Ako sa tieto zmeny dotkli jedální v mater-

skej i základnej škole, nám priblížila vedúca oboch zariadení pani 

Alena Stančeková.

Mnohým školám sa po zavedení dotovanej stravy navýšil 

počet stravníkov, čo im spôsobilo problémy v  personálnom 

i  materiálno-technickom zabezpečení kuchýň. Stúpol počet 

stravníkov aj v našej škole?

Počet stravujúcich sa detí zostal u nás približne rovnaký. Prie-

merne sa u nás stravuje denne 150 detí a približne 50 dospelých, 

čiže denne 200 stravníkov. Okrem žiakov poskytujeme obedy aj 

zamestnancom školy a obecného úradu, fi rmám a dôchodcom. Je 

to práca náročná a zodpovedná, ale keď vidíme, že deťom chutí, 

sú vďačné, spokojné a usmiate, čo viac si môžeme priať…

Zo situácie vyplýva, že nebolo potrebné výrazne upravovať 

vybavenie kuchyne a jedálne v základnej škole. Pribudla vám 

však nová pracovná sila.

Áno, na daný počet stravníkov sme potrebovali ešte jednu 

kuchárku, a  tá nám bola pridelená z  úradu práce. Vybavenie 

našich zariadení nám zatiaľ ako-tak postačuje, máme vytvorené 

vhodné personálne i materiálno- technické podmienky. Niektoré 

spotrebiče sú však už opotrebované a vyžadujú si výmenu, čím by 

sa znížila aj ich energetická náročnosť. Je však nutné doplniť ešte 

nejaký inventár /regály, nerezové stoly, dotiahnuť odsávanie pár 

a v MŠ hlavne umývačku riadu a nerezový stôl/. Kapacitu jedálne 

a ani výkonové normy zamestnancov neprekračujeme.

Po spustení dotovanej stravy jeden slovenský denník dal 

svojmu príspevku titulok „Vedúce kuchýň sa idú zblázniť“. 

V čom bol prechod na nový systém náročný?

Nielen ja, ale i moje kolegyne doplatili na to, že celý systém ne-

bol domyslený a metodicky pripravený do praxe. Každá vedúca 

si musela celú problematiku naštudovať a systém pre svoje zaria-

denia a podklady pre zriaďovateľa vypracovať sama. Samostatnou 

kapitolou bolo informovanie rodičov. Prax však priniesla veľa 

nejasností, ktoré sa objavovali až postupne. Musíme rešpektovať 

nadriadené kontrolné orgány, metodičky pre školské jedálne, 

ve terinárnu inšpekciu, hygienu, úrad pre metrológiu. Veľkou 

záťažou je pre nás nutnosť robiť verejné obstarávanie a  mnoho 

iných administratívnych činností. V  súčasnosti sa pripravuje 

nový model v školskom stravovaní, tzv. fl existravovanie. Uvidíme, 

čo nám prinesie. pokračovanie na str. 3
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NITRIANSKA BLATNICA V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY – 75. VÝROČIE SNPNITRIANSKA BLATNICA V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY – 75. VÝROČIE SNP
Po Mníchovskej dohode v  septembri 

1938, dostali udalosti rýchly spád. Dňa 

6. októbra 1938 bola vyhlásená autonómia 

Slovenska, vo voľbách do Slovenského 

snemu v  decembri 1938 získala HSĽS 

100% hlasov. V Nitrianskej Blatnici v tom-

to čase vznikla Hlinkova garda, ktorá už 

10. marca 1939 ako reakciu na vojenský puč 

a  zatváranie niektorých slovenských poli-

tikov zmobilizovala obyvateľstvo v  celom 

obvode. Boli pripravení odzbrojiť všetkých 

žandárov českej národnosti. Pre rýchly 

vývoj udalostí však našťastie k väčším ne-

pokojom nedošlo. Vznik Slovenskej repub-

liky ohlásili 14. marca 1939 Blatničanom 

rozozvučané kostolné zvony a  pred 

kostolom sa uskutočnila manifestácia. Pri 

príležitosti svätojurajskej púte v nedeľu 30. 

apríla 1939 pri Rotunde sv. Juraja vystúpil 

predseda vlády Jozef Tiso a  hlavný veliteľ 

HG Šaňo Mach. Veľké oslavy boli v obci aj 

na počesť zvolenia Jozefa Tisa za sloven-

ského prezidenta 26. októbra 1939.

Nový štát bol vo svojej podstate štátom 

totalitným. Zakrátko po svojom vzniku 

zrušil všetky demokraticky zvolené obecné 

orgány a  miesto obecného zastupiteľstva 

a starostu prevzali správu miest a obcí vlá-

dou vymenovaní vládni komisári. V  Nit-

rianskej Blatnici túto funkciu vykonával 

Štefan Vašina. Zrušené boli všetky politické 

strany (okrem HSĽS) a  spolky. Právo na 

existenciu mali len organizácie napojené 

na HSĽS. Českí úradníci, učitelia a  poli-

cajti, pôsobiaci na Slovensku od vzniku re-

publiky, museli Slovensko opustiť.

Slovensko oproti okolitým štátom voj-

nou rozvrátenej Európy hospodársky 

vcelku prosperovalo. Preto aj väčšina 

Blatničanov, tak ako väčšina ľudí na Slo-

vensku, bola s  pomermi spokojná. Dňa 

27. apríla 1941 bolo v Nitrianskej Blatnici 

zriadené aj potravné družstvo pod názvom 

Potravné družstvo pre Šarfi u a okolie. Sprá-

vu družstva tvorili murár Ladislav Vašina, 

roľník Jozef Seleš, strojník Jozef Schedling, 

záhradník Ján Chromý a  tesársky majster 

Štefan Hradecký.

Nie všetci Blatničania s  politickými 

pomermi po vzniku slovenského štátu 

súhlasili. Prejaviť nesúhlas verejne však 

bolo nemysliteľné, preto odporcovia 

režimu mohli pracovať len v ilegalite. Pre-

nasledovanie sa stupňovalo a  vyvrcho-

lilo represáliami voči ich rodinám, keď sa 

odbojári po predchádzajúcom varovaní 

ukryli v horách. V záujme prežitia svojich 

rodín a detí sa viacerí dobrovoľne prihlásili 

orgánom ÚŠB. Do koncentračného tábora 

boli medzi prvými odvlečení Štefan Rosen-

baum a  Rudolf Pecár. Jánovi Chromému 

sa ešte pred zatknutím podarilo ujsť. 

Nasledovali ďalšie zatýkania a  v  kon-

centračných táboroch skončili ďalší 

Blatničania. Zahynuli v  nich Ján Stanček, 

Michal Oravec, Alojz Kolník a ďalší. Prežili, 

ale s podlomeným zdravím sa domov vrá-

tili Štefan Horváth (Sliezsko), Rudolf Pecár 

(Oranienburg) a Rudolf Muth (Dachau).

Najväčším tieňom na existencii slo-

venského štátu zostane jeho protižidovská 

politika. Postupne boli odvlečení do 

koncentračných táborov aj židia z Nitrian-

skej Blatnice (rodiny Rosenbaumová, 

Schönfeldova, Krammerová, Schlüslerová, 

Lauferová, Burgová a  Steinerová). Výn-

imku ako potrebný odborník dostal len 

v obci obľúbený lekár Dr. Adler. Najväčšia 

tragédia sa odohrala po vypuknutí SNP, 

keď 9. septembra 1944 v  popoludňajších 

hodinách obsadili obec príslušníci Einsatz-

komanda spolu s  gardistami z  Topoľčian 

a  po prehľadaní domov odvliekli 

ukrytých Židov, zväčša ženy, deti, starcov. 

Niekoľkým sa podarilo ujsť, ale ostatných 

naložili na nákladné auto a  odvliekli do 

Topoľčian. Ich životy sa skončili na návrší 

medzi Topoľčanmi a  Nemčicami, kde si 

spolu s  ďalšími takto pochytanými židmi 

museli sami vykopať hrob a  všetci boli 

zastrelení. Celkom bolo zavraždených 53 

Židov, z toho 24 žien a 11 detí. Bol medzi 

nimi aj starý lekár Dr. Adler, ktorého dlho 

s úctou spomínali žijúci pamätníci.

Vypuknutie Slovenského národného 

povstania 28. augusta 1944 privítali všetci, 

ktorí nesúhlasili s  politikou štátu a  svoje 

presvedčenie museli skrývať. Keď počas 

SNP prechádzali obcou povstaleckí vojaci 

z  Piešťan smerom na Topoľčany, pripojili 

sa k nim aj Blatničania.

Rodičia očakávali, že im odpadne povinnosť každomesačnej 

úhrady obedov svojich detí. Mnohí boli prekvapení, že už 

v auguste boli vyzvaní, aby za obedy zaplatili tzv. zábezpeku. 

Na čo sa tá suma vzťahuje?

Dotácia na jeden obed vo výške 1, 20 EUR sa poskytuje dieťaťu za 

každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

a odobralo stravu. Neodhlásenú alebo neskoro odhlásenú stravu 

rodič hradí v plnej výške. Pokiaľ dieťa ochorie v noci, rodič má 

právo si prísť v ten deň po obed, ale bez dotácie, a následne ho 

odhlásiť. Zábezpeka slúži na úhradu práve takýchto neodobratých 

a neodhlásených obedov. Tri mesiace školského roka máme za se-

bou a žiaľ, niektorí rodičia sú v odhlasovaní nedôslední a peniaze 

im musíme strhnúť zo zábezpeky.

BN

pokračovanie na str. 4

pokračovanie zo str. 2
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Z AKTIVÍT MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽAZ AKTIVÍT MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
Dňa 4.  6.  2019 sme usporiadali pre 

spoločenské organizácie, ale aj pre občanov 

našej obce KURZ PRVEJ POMOCI. 

Školiteľom kurzu bol p. Štefan Grach. 

Zúčastnilo sa ho 25 občanov. Obzvlášť nás 

potešil záujem a aktivita malých hasičiek.

Dňa 19.  8.  2019 sa konala už tradičná 

„LETNÁ KVAPKA KRVI“. Krv darovalo 

41 dobrovoľných darcov, medzi nimi boli 

aj viacerí prvodarcovia z  radov mladých 

ľudí. Aj touto cestou chceme všetkým dar-

com vyjadriť vďačnosť. Ďalšia „KVAPKA 

KRVI“ sa uskutoční 9. 3. 2020. Už teraz sa 

tešíme na všetkých, ktorí vedia, že svojou 

krvou môžu zachrániť životy iných ľudí.

Pre žiakov ZŠ s  MŠ v  Nitr. Blatnici 

sme zorganizovali dňa 26.  9.  2019 KURZ 

PRVEJ POMOCI, kde sa žiaci dozvedeli, 

ako poskytnúť umelé dýchanie, masáž srd-

ca, ošetriť krvácanie, zlomeniny, ale aj ako 

dať postihnutého do stabilizovanej polo-

hy. Všetky úkony si mohli žiaci vyskúšať 

na fi gurínach. So záujmom si prezreli aj 

vybavenie sanitky. Nakoľko táto aktivita 

mala dobrý ohlas, zorganizovali sme dňa 

28. 10. 2019 KURZ PRVEJ POMOCI aj pre 

žiakov ZŠ Bojná.

17.  10.  2019 sme v  rámci POTRAVI-

NOVEJ POMOCI pre sociálne slabé rodi-

ny zbierali potraviny V  KAUFLANDE 

v  Topoľčanoch. Vďaka ochote zákazníkov 

sa zbierali trvanlivé potraviny, z ktorých sa 

zhotovilo 13 potravinových balíčkov. Tieto 

sme následne rozdali do rodín.

5.  12.  2019 sme zorganizovali v  Pieš-

ťanoch v centre voľného času pod názvom 

ŠKRIATKOVO návštevu Mikuláša s  anje-

likmi a  čertom, ktorí rozžiarili detské oči 

a odovzdali balíčky deťom zo sociálne sla-

bých rodín. Na skvelej diskotéke potom 

Mikuláš roztancoval deti aj zamestnancov.

DOBROVOĽNÍ HASIČI

V  dušičkovom období sme sa v  spolu-

práci s  MS SČK postarali o  bezpečnosť 

návštevníkov miestneho cintorína vo 

večerných hodinách tým, že sme im 

rozdávali refl exné pásky, ktoré zabezpečila 

predsedníčka MS SČK v  spolupráci 

s OÚ. Zamerali sme sa hlavne na starších 

občanov a deti. Rozdali sme 130 refl exných 

pások.

MS SČK

Do SNP sa aktívne zapojili Alexander 

Kašný, Ladislav Vašina, Anton Čierny, Ján 

Vašina, Eta Vašinová, Rudolf Kováč, Anton 

Gašpar, Vojtech Bačkády, Ján Rybanský, Ján 

Stanček st., Jozef Mihalík, František On-

drejka, Štefan Pagáč, Michal Šiška, Michal 

Toman, Štefan Zeman, Jozef Hudeček, 

Anton Michalík, Jozef Hlavačka, Ján Ga-

vura, Alexander Vašina a  ďalší. V  bojoch 

pri Uhrovci padol pekár Ján Gavura, na 

neznámom mieste zahynul Ján Stanček ml. 

V  bojoch na Dukle padol Karol Bačkády 

a ťažko zranený bol Ján Chromý.

Aj keď sa bojové udalosti v obci priamo 

neodohrávali, Blatničania mali možnosť 

aspoň nepriamo prejaviť svoje posto-

je. Via cerí podporovali partizánov pod 

velením kapitána Jozefa Tušša, zo skupiny 

Ľudovíta Štúra, schádzajúcich do obce 

z  okolitých hôr. Dnes už neexistujúca 

horáreň pri Rotunde sv. Juraja, kde v tom 

čase býval Michal Toman s  rodinou, sa 

stala miestom, kde sa partizáni pripra-

vovali na bojovú činnosť, odpočívali po 

boji, ošetrovali ranených, ale aj preberali 

od Blatničanov potraviny, lieky, oblečenie 

i  dôležité informácie. V  tejto horárni 

i  v  samotnej rotunde a  vo vykopaných 

bunkroch nad neďalekým rezervoárom 

vodovodu sa vďaka statočnosti manželov 

Tomanových ukrývali až do oslobodenia 

obce aj 10 občania židovskej národnosti. 

Už počas potláčania povstania rozpútali 

nacisti a  ich slovenskí prisluhovači vlnu 

teroru a  represálií. Povraždili na území 

Slovenska tisíce obetí a  vypálili desiatky 

obcí. Napriek tomu od augusta do novem-

bra 1944 cez horáreň pri Rotunde sv. Juraja 

boli na povstalecké územie organizovane 

presunuté desiatky ďalších židovských 

utečencov. Prichádzali hlavne zo zberných 

táborov v Seredi a v Novákoch.

Koncom marca 1945 opustili obec pos-

lední nemeckí vojaci, ktorí tu boli niekoľko 

dní ubytovaní. Front sa nezadržateľne 

blížil. Nitrianska Blatnica bola oslobodená 

jednotkami 53. armády generálporučíka 

Managarova 2. Ukrajinského frontu mar-

šala Malinovského 2. apríla 1945. Obec, 

našťastie, nebola pri prechode frontu 

výraznejšie poškodená a  ani z  miestnych 

obyvateľov neprišiel nikto o  život. Až po 

oslobodení, pri neopatrnom zaobchádzaní 

s  nájdenou výbušninou, zahynuli tri deti 

a niekoľko ľudí utrpelo zranenie. Ani ma-

teriálne škody neboli veľké  – poškodené 

boli štyri budovy, ale úplne zničená nebola 

ani jedna.

Ako symbolické vyjadrenie hlbokej 

vďaky za záchranu Židov počas holocaustu 

bolo v roku 1999 veľvyslancom štátu Izrael 

odovzdané Zlatice Tomanovej a Michalovi 

Tomanovi „In memoriam“ izraelské štátne 

vyznamenanie - medaila a  čestný diplom 

YAD VASHEM „Spravodlivý medzi národ-

mi.“ Ich mená boli vytesané do Múru cti 

v Záhrade Spravodlivých v spomienkovom 

pietnom areáli Yad Vashem v  Jeruzaleme. 

K  februáru 2019 máme na Slovensku 597 

Spravodlivých medzi národmi. Ich mená 

si môžete prečítať aj v  Parku ušľachtilých 

duší vo Zvolene, kde je pamätník venovaný 

obetiam holokaustu a  zároveň statočným 

Slovákom, ktorí prenasledovaným pomá-

hali.

Hlboké hory Krahulčích vrchov pod 

Marhátom sú posiate pamätníkmi udalostí 

rokov 1944  – 1945. Nie náhodou v  roku 

1947 občania Nitrianskej Blatnice postavili 

na vrchu Marhát 10 metrov vysoký kríž 

ako výraz vďaky, že samotnú obec nepo-

stihli ľudské ani materiálne hrôzy druhej 

svetovej vojny.

spracoval MT

pokračovanie zo str. 3
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ROZLÚČILI SME SA SO VZÁCNYM ČLOVEKOMROZLÚČILI SME SA SO VZÁCNYM ČLOVEKOM

LEONHARDIOVCI SA PRIŠLI POZRIEŤ DOMOVLEONHARDIOVCI SA PRIŠLI POZRIEŤ DOMOV

Ján Kolník sa narodil 7. júla 1934 v Nit-

rianskej Blatnici. Po celý život sa zapájal do 

diania v našej obci a pôsobil vo viacerých 

spoločenských organizáciách. Opustil nás 

31. júla 2019 vo veku 85 rokov.

Pán Kolník ako učiteľ formoval stovky 

žiakov, venoval sa im nielen na vyučovaní, 

ale aj počas mimoškolských aktivít  – 

v  športových a  poľovníckych súťažiach. 

Dlhé roky učil v  susednej Radošine, 

v  rokoch 1962–1964 a  1980–1994 v  Nit-

rianskej Blatnici. V rokoch 1990 – 1991 bol 

riaditeľom a  neskôr zástupcom riaditeľa 

školy.

Väčšine Blatničanov sa jeho meno spája 

s  vianočnými pásmami Gazda, doma si? 

a Vianoce v kraji pod Marhátom. Režijne 

viedol i niekoľko divadelných predstavení, 

napr. Ježiško v  záveji, Rozmarín. Jeho 

prístup k  ochotníckym hercom bol vždy 

chápavý a  láskavý, on sám tiež v mladosti 

hrával divadlo.

Popri svojej náročnej svojej profesii ak-

tívne pôsobil aj v  obecnej samospráve, či 

už ako poslanec, alebo ako podpredseda 

miestneho národného výboru v  rokoch 

1981 – 1990.

Ján Kolník bol dlhoročným členom 

a  funkcionárom Poľovníckeho združenia 

Mier Nitrianska Blatnica a  veľmi 

činorodo sa podieľal na všestrannej prá-

ci v  poľovníctve. Bez ohľadu na únavu 

a  čas sa zodpovedne pričinil o  naplnenie 

spoločných predsavzatí členov združenia.

Patril k  zakladajúcim a  najaktívnejším 

členom OZ Rotunda Jurko. Bol organizá-

torom a  moderátorom mnohých podujatí 

občianskeho združenia a podieľal sa aj na 

organizovaní svätojurajských pútí.

Všestrannosť Jána Kolníka sa pre-

javila i  v  športe  – v  päťdesiatych rokoch 

bol aktívnym futbalistom, venoval sa aj 

orientačnému behu a k športu viedol i svo-

jich žiakov.

V roku 2010 mu bola udelená Cena obce 

Nitrianska Blatnica za významný prínos 

k záchrane a popularizácii Rotundy sv. Ju-

raja, tvorivé výkony v osvetovo-výchovnej 

oblasti, predovšetkým v oblasti uchováva-

nia obecných tradícií a  ich odovzdávania 

a  sprostredkovania ďalším generáciám, 

a záslužnú činnosť na rozvoji športu v obci.

Je nemožné pár riadkami zachytiť 

osobnosť Jána Kolníka. V  pamäti nám 

zostane ako múdry a  skvelý rečník, ne-

únavný organizátor, autorita, ale aj priateľ, 

príjemný spoločník a  rozprávač veselých 

zážitkov. Jeho život bol nesmierne bohatý 

a vo všetkom, čo robil, mal vždy podporu 

svojej manželky Márie a detí.

Hovorí sa, že každý je nahraditeľný. 

V  prípade pána Jána Kolníka si však do-

volíme s týmto tvrdením nesúhlasiť.

BN

„Tu je doma.“ Toto stručné dojímavé vy-

znanie napísal Ján Leonhardi počas svojej 

návštevy do pamätnej knihy v  Rotunde 

sv. Juraja. 86-ročný pán, ktorý pricestoval 

so svojou rodinou až z  ďalekej Austrálie, 

sa po šiestich rokoch vrátil znova do obce, 

kde prežil svoje detstvo.

Leonhardiovci boli poslednými vlast-

níkmi veľkostatku s  pozemkami a  lesmi 

v Nitrianskej Blatnici a okolitých obciach. 

Antonovi Leonhardimu bol v  roku 1945 

na základe Benešových dekrétov ako Nem-

covi skonfi škovaný majetok a v roku 1949 

spolu s  manželkou Alžbetou, rodenou 

Winterovou, a synom Jánom emigrovali do 

Austrálie. Ján, prezývaný Punki, mal vtedy 

16 rokov.

Naposledy rodina Leonhardiovcov 

navštívila našu obec v roku 2013 a 16. mája 

2019 sme sa s  nimi stretli opäť. Program 

ich jednodňovej návštevy bol veľmi bohatý. 

Po privítaní starostom obce M. Tomanom 

v kultúrnom dome sa hostia vyviezli k ro-

tunde, kde ich čakala staroslovienska 

družina a symbolicky ich ponúkla chlebom 

a soľou. Po krátkom výklade o reštaurovaní 

kostolíka a o výsledkoch výskumov si Ján 

Leonhardi s dojatím zaspomínal, ako tam 

v bývalej hájovni a v lese trávil spolu s ot-

com veľa času a  ako veľmi mu to miesto 

prirástlo k  srdcu. Ďalšou zastávkou hostí 

bol blatnický park, ktorý patrí ku kaštieľu, 

a v základnej škole ich privítala riaditeľka 

školy D. Páleníková a  žiaci krátkym spe-

váckym vystúpením. Odtiaľ sa Leonhar-

diovci presunuli do tzv. malého kaštieľa, 

terajšej administratívnej budovy fi rmy 

Krošlák s.r.o. Práve v  týchto priestoroch 

Punki s rodičmi býval a po 70-tich rokoch 

ho tam privítal súčasný „pán domu“ 

F. Krošlák.

Po návšteve farského kostola a cintorína, 

kde sú pochované ostatky Jánových starých 

rodičov  – Kurta Leonhardiho a  Márie, 

rodenej Haasovej, nasledovalo posedenie 

v  kultúrnom dome a  ešte jedno srdečné 

zvítanie  – s  pánom Jánom Kolníkom, 

kamarátom z  detstva. Na záver stretnutia 

starosta obce udelil Jánovi Leonhardimu 

čestné občianstvo.

BN
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PRIPOMENULI SME SI 75. VÝROČIE SNPPRIPOMENULI SME SI 75. VÝROČIE SNP

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2019BETLEHEMSKÉ SVETLO 2019

Okrem najvýznamnejších objektov, vy-

hlásených za národné kultúrne pamiatky, 

sa v obci nachádza nemalé množstvo his-

torických objektov a výtvarných diel, ktoré 

síce nie sú evidované v  Ústrednom zoz-

name pamiatkového fondu SR, ale určitým 

hodnotným spôsobom dotvárajú historické 

územie obce. Tieto sú neodmysliteľnou 

súčasťou a  živým dokumentom vývoja 

obce. Do tejto skupiny patrí nepochybne 

i Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne.

Pamätník je venovaný pamiatke padlých 

v  oboch svetových vojnách a  SNP, situo-

vaný je na rázcestí v centre obce. Autorom 

diela je akad. soch. Vladimír Maťovský, 

projektantom Ing. Jozef Viceľ. Slávnostné 

odhalenie a  odovzdanie pamätníka sa 

uskutočnilo pred 50 rokmi 26.  10.  1969 - 

pri príležitosti 25. výročia SNP.

Po stránke architektonickej a  výtvarnej 

je zhotovený na vysokej úrovni a  svojou 

kompozičnou zostavou vytvára v  danom 

priestore priaznivú dominantu a  vhodne 

tematicky zvýrazňuje obsahovosť piety 

padlých v  oboch vojnách. Tvoria ho dva 

vertikálne hranolovité pylóny, ktoré sú 

v hornej časti ukončené kompozíciou sym-

bolu plameňa z  medi. Pylóny sú osadené 

na nízkom podstavci, na jeho ľavom okraji 

je na kubusovom podstavci s  pultovým 

skosením umiestnená pamätná tabuľa 

z bledošedého mramoru s  textom plastic-

kého hliníkového písma:

„Pamiatke padlých I. a  II. svetovej 

vojny. Kto v srdciach žije, neumiera“.

Z  menného zoznamu padlých v  oboch 

svetových vojnách je zrejmé, že Nitrianskej 

Blatnice a  jej obyvateľov sa kruto dotkla 

predovšetkým prvá svetová vojna. Mra-

morová tabuľa s  menami padlých je osa-

dená v  betónovom podstavci, ktorý bol 

v  areáli pamätníka inštalovaný v  rámci 

jeho revitalizácie v  roku 2011. V  tomto 

roku bol pamätník nasvietený modernými 

LED svietidlami, ktoré majú iba minimál-

nu spotrebu elektrickej energie.

„V  každom prípade chceme aj týmto 

krokom dosiahnuť, aby sa objekt pamät-

níka stal skutočnou dominantou obce. 

Je súčasťou Nitrianskej Blatnice, či už sa 

jeho architektúra niekomu páči, alebo nie. 

Chceme, aby aj vďaka vhodnému osvet-

leniu dotváral a  skrášľoval centrum obce“ 

povedal starosta obce.

OcÚ

Spomienkové oslavy 75. výročia Slovenského národného 

povstania sa uskutočnili v  našej obci pri Pamätníku padlých 

na námestí opäť v znamení motta: “Pripomínajme si, nezabú-

dajme, hľadajme pravdu, nie vinu.“

Na úvod osláv zazneli tóny slovenskej hymny v  podaní 

dychovej hudby BIELIČANKA a  nasledovala báseň, ktorú 

predniesla riaditeľka ZŠ s  MŠ p. Mgr. D. Páleníková. Ako 

zdôraznil vo svojom príhovore starosta obce M. Toman, už 50 

rokov je pamätník na námestí miestom, kde si pripomíname 

obete odboja a  významnú udalosť našej novodobej histórie 

a nezabúdame na tých, ktorí kládli na oltár slobody a spravod-

livosti v dusivej atmosfére fašisticko - ľudáckych a gardistických 

represálií to najcennejšie - svoje životy. Toto treba pripomínať 

najmä mladej generácii, pretože väčšina mladých ľudí vo veku 

15 až 20 rokov si chybne myslí, že partizáni v SNP zvíťazili. Žiaľ, 

ukazuje sa, že Slovensko má dodnes aj problémy s  fašistickou 

ideológiou. Prišiel čas vyrovnať sa s  touto, často iracionálnou 

a zamlčovanou realitou, pretože túto skutočnosť využívajú čoraz 

viac extrémistické skupiny či politické strany takéhoto razenia. 

Po pietnom akte kladenia venca oslavy pokračovali kultúrno-

športovým a spoločenským programom v miestnom parku.

OcÚ

Každé odpálenie svetielka 

odkazuje ďalej tiché prianie, 

aby sa pokoj a  mier šírili 

v  ľudských srdciach presne 

tak, ako sa od človeka 

k človeku šíri plameň Betle-

hemského svetla.

Svetlo pokoja z Betlehema žiari v Európe 

už od roku 1986. Tento vianočný zvyk, 

ktorý zaviedlo Krajské štúdio rakúskeho 

rozhlasu ORF Horné Rakúsko, nadobu-

dol už celoeurópsky význam. Myšlienka 

Betlehemského svetla sa uskutočnila ako 

súčasť charitatívnej akcie na podporu 

postihnutých detí a ľudí v núdzi. Hlavným 

zámerom tejto tradície je priniesť od-

kaz svetla a pokoja každý rok do ďalšieho 

„nového“ štátu a  k  čo najväčšiemu počtu 

ľudí.

Naši skauti ho tradične prevezmú v Ka-

tedrále sv. Emeráma v Nitre.

Na Štedrý deň od 15:00 do 16:00 si 

ho všetci môžeme priniesť do domovov 

z  nášho farského kostola. Skauti s  ním 

navštívia chorých, po tom, čo ho dopolud-

nia rozvezú po okolitých obciach. Tešíme 

sa, že na našich štedrovečerných stoloch 

horí svetlo z rodiska nášho Pána. Prežime 

pri ňom požehnaný čas!

BN
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OZ ROTUNDA JURKO ĎAKUJE ZA PODPORUOZ ROTUNDA JURKO ĎAKUJE ZA PODPORU

PÚŤ DO LEVOČE

22.  6.  2019 naša farnosť organizovala 

púť miništrantov, koledníkov a prvoprijí-

majúcich detí do Levoče. Odchádzali sme 

o 7.00 h, bolo nás spolu 25 detí a dospe-

lých. Cestou sme sa oboznamovali so 

zaujímavosťami okolia, dievčatá spievali 

piesne. Do Levoče sme prišli okolo 11.00h. 

Niektorí si šli prezrieť kostol so slávnym 

oltárom Majstra Pavla z  Levoče, niek-

torí sa prechádzali po námestí. O 15.00h 

sme mali na Mariánskej hore v  bazilike 

Panny Márie sv. omšu. Po nej sme ešte 

na pútnickom vrchu chvíľu pobudli. Ces-

tou domov sme večerali v  reštaurácii na 

Kozom vrchu. Doma nás privítali večer 

po ôsmej. Ďakujem Bohu a  všetkým 

dob rodincom, ktorí podporili túto púť, 

a  ďakujem aj deťom, ktoré sa tejto púte 

zúčastnili. Myslím, že kto bol s  nami, 

neľutuje.

MINIŠTRANTSKÉ PUTOVANIE

V dňoch 5. 8.–14. 8. 2019 sa uskutočnila 

púť veľkých miništrantov, spolu 8 ľudí. 

Cestovali sme požičaným autom cez 

Rakúsko do Talianska. V Benátkach bolo 

prvé zastavenie, kde sme aj prespali. Po-

zreli sme si nočné mesto a na druhý deň 

sme sa ešte po Benátkach poprechádzali 

a cestovali sme do Florencie. Zastavili sme 

sa v múzeu Ferrari a potom hurá do Flo-

rencie. Prešli sme si jej najkrajšie miesta: 

Zlatý most, Chrám sv. Kríža a všetky ná-

mestia. Ďalej naša cesta viedla do Janova, 

kde sme nocovali. A potom hor sa do Nice 

vo Francúzku! Odtiaľ vlakom do Monte 

Carla a  Monaka. Zahrali sme sa na mi-

lionárov a  s  prázdnymi vreckami sme 

smerovali nazad do Nice. A je tu cieľ našej 

púte, Saintes-Maries-de-la-Mare, hlavné 

pútnické miesto Francúzskych cigáňov - 

gypsies. Tam si chlapci užili more a stejky. 

Prespávali sme v  meste Arles, ktoré sme 

si pravdaže tiež poprezerali. Cestou späť 

sme mali nocľah v  Miláne a  odtiaľ hajde 

domov. Ako bolo na tejto púti? Na to sa 

musíte spýtať starších miništrantov. Ja si 

však myslím, že za ten čas a za tie peniaze 

sme zažili všetko, čo nám Pán pripravil. 

Hlavne mu však ďakujeme za ochranu na 

cestách.

JK

V  roku 2019 sa nám podarilo urobiť 

dôležitý krok ku  skvalitneniu propagácie 

Rotundy sv. Juraja a  celej archeolo-

gickej lokality. Vďaka príspevkom darcov 

2% z  daní a  sponzorským darom sme 

v  spolupráci s  pánom Jozefom Doricom, 

reštaurátorom, vydali publikáciu Rotun-

da sv. Juraja Nitrianska Blatnica, ktorá 

prináša základné informácie o jej histórii 

a  výsledkoch výskumu a  reštaurovania. 

Brožúra je k dispozícii pri prehliadke ro-

tundy alebo múzea, resp. na obecnom 

úrade v  dvoch jazykových mutáciách  – 

slovenskej a anglickej.

Zamerali sme sa aj na výmenu 

troch informačných tabúľ historic-

kého náučného chodníka, ktorý vedie 

z  obce k  rotunde. Údaje, ktoré obsaho-

vali, boli už neaktuálne, pretože výskum 

a  reštaurovanie priniesli veľa zásadných 

nových skutočností a  samotný kostolík 

prešiel takisto veľkou zmenou. Návštevníci 

majú teda najaktuálnejšie informácie 

a  nás teší, že stále máme vašu podporu 

pri snahe o skvalitnenie cestovného ruchu 

v našej obci.

Dagmar Ševčíková

ROZPIS BOHOSLUŽIEBROZPIS BOHOSLUŽIEB
NA VIANOCE 2019NA VIANOCE 2019

Spoločná sv. spoveď k Vianočným 

sviatkom bude v Nitrianskej Blatnici, 

Krtovciach a Vozokanoch v 19. 12. 2019 

od 16.30 hod. do 17.30 hod.

22. 12.–4. adventná nedeľa

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Polnočná sv. omša: utorok 24. 12.

Krtovce – 22.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.

Streda 25. 12.–Narodenie Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Štvrtok 26. 12.–Sviatok sv. Štefana

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Utorok - Silvester 31. 12.–Poďakovanie 

Pánu Bohu za dobrodenia uplynulého 

roka

Nitrianska Blatnica – 16.00 hod.

Streda 1. 1.–Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Nedeľa 5. 1.–Krst Krista Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Pondelok 6. 1.–Zjavenie Pána (Troch 

Kráľov)

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Nedeľou Krstu Krista Pána

sa končí Vianočné obdobie.

Pozvánka
Farský úrad Nitrianska Blatnica 

Vás pozýva na
jasličkovú pobožnosť

„Vianočný príbeh o Jankovi“
dňa 29. 12. 2019 o 15.00

vo farskom kostole.
Účinkujú deti zo základnej 

školy.
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STRETNEME SA OPÄŤ NA SILVESTRA

Stalo sa dobrým zvykom, že každý rok sa stretávame na

Silvestra na námestí, aby sme pri vatre s reprodukovanou 

hudbou privítali spoločne nový rok a oslávili výročie 

vzniku samostatnej Slovenskej republiky, tentoraz 

dvadsiatesiedme.

Od 22,00 hod. sa budú podávať tradičné teplé vianočné 

alkoholické i bezalkoholické nápoje. Vatra bude zapálená 

o 23.00 hodine. O polnoci zaznie štátna hymna SR 

a nebude chýbať slávnostný ohňostroj.

Príďte privítať nový rok 2020!

NAŠA ŠKOLA DÝCHA POZITÍVNOU ATMOSFÉROUNAŠA ŠKOLA DÝCHA POZITÍVNOU ATMOSFÉROU
Vážení čitatelia,

prihováram sa vám v  predvianočnom 

čase, keď viac ako inokedy myslíme na blíz-

kych, opantáva nás neviditeľná ruka nehy, 

lásky a  prostého ľudského porozumenia 

a  z  nášho najhlbšieho vnútra sa vylievajú 

potoky dobročinnosti a  túžby obdarovať, 

potešiť, urobiť radosť.

Tradičný vianočný program našich 

žiakov v  kultúrnom dome nás rozcítil, 

prinútil nás zastaviť sa aspoň na chvíľu 

a  spojiť naše srdcia tak, aby sme precítili 

našu blízkosť. Program vlastne naladil stru-

ny tak, že sa rozozvučali tóny zjemňujúce 

naše vzájomné vzťahy a  ukázal, čím naši 

žiaci vynikajú. Naša škola dýcha vianočnou 

atmosférou. Vestibul, ale aj všetky triedy sú 

vyzdobené vianočnými motívmi.

Atmosféra v  škole je pozitívna vďaka 

skvelému pracovnému zoskupeniu uči-

teľov aj ostatných zamestnancov. Zo školy 

nám v  júni odišlo 16 žiakov a  pribudlo 

16 úžasných a  šikovných prvákov. Vďaka 

učiteľom sa žiaci mohli zúčastniť od sep-

tembra exkurzie na Bradlo pri príležitosti 

roku M. R. Štefánika, exkurzie v Elektrárni 

Piešťany, Hvezdárne a  planetária v  Hlo-

hovci. Žiaci absolvovali rôzne aktivity, 

súťaže a kvízy pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa školských knižníc, Dňa stro-

mov, Dňa mlieka, Dňa jablka, Európskeho 

dňa jazykov. Všetci žiaci absolvovali kurz 

prvej pomoci, ktorý nám poskytol Sloven-

ský Červený kríž (p. Eva Bielená), súťažili 

v  zbere papiera, vo vyhotovení jesenných 

dekorácií, vianočných dekorácií a za svoje 

skvelé práce boli odmenení z prostriedkov 

rady rodičov. Žiaci školského klubu detí ab-

solvovali Noc strašidiel. Úspešní boli žiaci 

v športových súťažiach – šach, fl orbal, fut-

sal, vybíjaná. Prebehli školské kolá geogra-

fi ckej, dejepisnej, matematickej olympiády 

a olympiády v anglickom jazyku, víťazi nás 

budú reprezentovať v  okresných kolách. 

Žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením učiteliek 

zo Záhradníckej školy v  Rakoviciach sa 

učili umeniu aranžovania vianočných ike-

ban. Naši piataci úspešne napísali Testo-

vanie 5, musíme však ešte čakať na porov-

nanie s celoslovenským priemerom.

V  materskej škole sme otvorili 

v  zrekonštruovanej budove tretie odde-

lenie detí. Kapacitu škôlky sme zvýšili 

na 57 detí. V  súčasnosti je MŠ naplnená 

na 100%. Deti absolvovali posedenie pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším, navštívil 

ich Mikuláš a  predškoláci vystúpili vo 

vianočnej akadémii. Deťom poskytujeme 

možnosť krúžkovej činnosti – anglický ja-

zyk a tanečný kurz.

V ZŠ pracujú žiaci pod vedením učiteľov 

ZŠ a  p. uč. Mgr. Kristíny Jančovičovej 

v  tanečnom krúžku, speváckom, fol-

klórnom, informatickom, literárno-dra-

matickom, športovom, krúžku varenia, 

Tvoríme a varíme hravo, Lopta v pohybe, 

Tvorenie nás baví. Žiaci majú možnosť 

navštevovať školskú knižnicu, ktorá je 

vybavená novými knižnými titulmi, 

spoločenskými hrami a novým nábytkom. 

Školský klub detí pracuje denne do 16.30 h.

Učiteľom i  všetkým zamestnancom 

chcem poďakovať za ich doterajšiu skvelú 

prácu a  zaželať všetkým príjemne prežité 

vianočné sviatky so svojimi najbližšími 

v  zdraví, radosti a  spokojnosti. V  nad-

chádzajúcom novom roku prajem všetkým 

vnútornú silu a radosť z malých i veľkých 

vecí, ktoré vám prinesie život.

Mgr. Daniela Páleníková

riaditeľka ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica
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Schválenie nového Zákona o športe pri-

nieslo mnoho pozitívneho pre oblasť športu 

na Slovensku, avšak aj rozvírilo širokú dis-

kusiu o význame povinného celoplošného 

testovania motorických schopností a  so-

matických ukazovateľov žiakov 1. ročníkov 

základných škôl, na základe ktorého sa 

všetky deti začínajúce školskú dochádzku 

musia podrobiť schváleným motorickým 

testom.

Nové povinnosti vyplývajúce z  daného 

zákona prinášajú starosti najmä učiteľom 

na prvom stupni základných škôl, pretože 

najmä v školách s malým počtom učiteľov 

chýba dostatočný počet testujúcich 

učiteľov, ktorí by naraz otestovali 9 mo-

torických testov v  1. ročníku ZŠ. Aj keď 

testy sú jednoduché (vzhľadom na vek 

detí), ich meranie a zapisovanie najprv na 

papier do tabuliek a  potom do systému 

spôsobovalo nie malé problémy. Mnohé 

školy vyslali svojich učiteľov na školenia 

v rámci jednotlivých krajov.

Napriek tomu, čo je uvedené vyššie, si 

myslím, že napriek ťažkostiam pri „roz-

behu“ celoplošného testovania bude prax 

testovania v  budúcnosti zásadným zdro-

jom informácií o motorických predpokla-

doch detí pre šport a  pohybové akti vity 

podľa vlastného uváženia (a  uváženia 

rodičov). Práve rodičia by mali dostať in-

formáciu o výsledkoch testovania, aby ve-

deli v  prípade talentovanosti svojich detí 

vybrať vhodnú pohybovú aktivitu (šport) 

v budúcnosti. Samozrejme, efektivita výbe-

ru talentovaných detí pre šport by sa mala 

týmto procesom zvýšiť, z  čoho by mali 

profi tovať tréneri v športových kluboch.

Takýmto spôsobom by trénerom ne-

mali „ujsť“ talenty pre šport. Samozrejme 

je jasné, že výber talentov je len jedna časť 

úspechu trénerov. Iná kapitola je potom 

úspešnosť práce s talentom, ako aj záujem 

dieťaťa o  šport počas celej jeho mladosti. 

Aj v dnešnom športe často talentované deti 

odchádzajú z rôznych príčin zo športu ešte 

pred tým, ako začali dosahovať špičkové 

výkony. Medzi niektoré príčiny patria napr. 

nedostatočný záujem o  šport vzbudený 

trénerom, prílišná prísnosť a  neosobnosť 

trénerov, ponuka iných, často i  sedavých 

záujmových aktivít (počítače, mobily, atď.), 

prípadne negatívny vplyv spolužiakov.

Z  môjho pohľadu by sme pri zisťovaní 

talentovanosti detí na šport nemali 

sledovať len ich úroveň motorických 

schopností, ale hlavne úroveň ich mo-

torických kompetencií prejavovaných 

v  základných lokomóciách (chôdza, beh, 

skok, hod, kotúľanie lopty, preskakovanie 

švihadla, preskakovanie prekážky, atď.). 

Úroveň hrubej motoriky často prezrádza 

o  kvalite motoriky detí viac, ako výkony 

v  testoch (pohybových) schopností. Tie 

sa napokon ešte len začnú rozvíjať v stred-

nom a staršom školskom veku.

K  identifi kácii športového talentu sme 

použili nasledovné motorické testy:

• opakovaná zostava s tyčou

• výdrž v zhybe na hrazde

• skok do diaľky z miesta

• 4x10 m člnkový beh

• vlajková naháňačka

• ľah – sed za 30 s

• predklon v sede s dosahovaním

• kotúľanie 3 lôpt

• viacstupňový vytrvalostný člnkový beh 

na 20 metrov.

Mgr. Marek Pliško

TESTOVANIE MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A SOMATICKÝCH UKAZOVATEĽOV TESTOVANIE MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A SOMATICKÝCH UKAZOVATEĽOV 
ŽIAKOV 1. ROČNÍKOVŽIAKOV 1. ROČNÍKOV

VIANOČNÁ AKADÉMIA A VIANOČNÁ VÝSTAVAVIANOČNÁ AKADÉMIA A VIANOČNÁ VÝSTAVA
Vianočne vyzdobený kultúrny dom, výstava vianočných 

aranžmánov spojená s  predajnými trhmi, tombola, kaviarnička 

voňajúca punčom, kapustnicou a  langošmi  – to všetko nám 

v  piatok a  v  sobotu 6. a  7. decembra 2019 navodilo tú správnu 

sviatočnú atmosféru. Hlavnými aranžérmi výstavy boli V. a  D. 

Svoradové, J. Frťalová, Ľ. Hertelová a T. Herák a k nim sa pridala 

asi dvadsiatka šikovných žien, ktoré boli ochotné po celý týždeň 

výstavu pripravovať.

V  piatok podvečer nám v  takmer hodinovom predstavení 

deti zo základnej a  materskej školy v  tradičnej vianočnej aka-

démii predviedli svoje herecké, spevácke, tanečné, muzikantské, 

ba i  športové talenty. V  programe s  názvom Vianočné svetlo 

dokázali, že príprava, ktorá trvá vždy niekoľko týždňov, priniesla 

očakávaný výsledok a  ich výkony boli odmenené potleskom di-

vákov zaplnenej divadelnej sály.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom: žiakom a učiteľom 

ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, zvlášť režisérke predstavenia PhDr. 

Kataríne Vacvalovej, Miestnemu spolku Slovenského Červeného 

kríža a Obecnému úradu Nitrianska Blatnica. Osobitnú vďaku vy-

jadrujeme všetkým sponzorom.

BN
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PRÍCHOD MIKULÁŠAPRÍCHOD MIKULÁŠA
Vianočné obdobie v  našej obci začína 

symbolicky rozsvietením vianočného 

stromčeka pred kultúrnym domom. 

V poslednú novembrovú sobotu všetky deti 

netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša, 

ktorý im na netradičných vy svietených 

sa niach spolu so svojím sprievodom pri-

niesol hŕbu darčekov. V príjemnej atmos-

fére mu tí odvážnejší predniesli básničky 

a  za spievali. Pre všetkých boli pripravené 

nápoje na zahriatie. Nadšenie detí 

z mikulášskej nádielky zavŕšil ohňostroj.

BN

MAJSTROVSTVÁ OKRESU TOPOĽČANY VO VYBÍJANEJ NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV MAJSTROVSTVÁ OKRESU TOPOĽČANY VO VYBÍJANEJ NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Dňa 19. 11. 2019 sa uskutočnilo v Topoľčanoch okresné kolo vo 

vybíjanej mladších žiakov a žiačok. Turnaja sa zúčastnili žiaci ZŠ 

Gogoľova, ZŠ Preseľany, ZŠ Prašice, ZŠ Urmince a ZŠ Nitrianska 

Blatnica. Naša škola bola v  tejto súťaži „nováčikom“. Reprezen-

tovali nás chlapci a  dievčatá z  3. ročníka  – Števko, Miška, 

Tomáško, Jakubko a Wanda a zo 4. ročníka - Vanesska, Lukáško, 

Natálka, Nellka, Adelka, Alexej a  Adamko. Od októbra sa zod-

povedne pripravovali a  hoci sa zoči  – voči stretli so skúsenými 

„borcami“, nezľakli sa. Každý jeden zápas odohrali v plnom na-

sadení. Ich bojové srdiečka skončili nakoniec na 4. mieste, ale ich 

odhodlanie, nasadenie a radosť z hry bolo najväčšie víťazstvo, a za 

to im patrí vďaka!

Mgr. Erika Dömény Herdová

ŠKÔLKARI SA TEŠIA NA VIANOCEŠKÔLKARI SA TEŠIA NA VIANOCE
Prípravy na vianočné sviatky sa začali 

v našej materskej škole už počas prvého 

decembrového týždňa. Deti v škôlke pri 

počúvaní vianočných kolied usilovne 

piekli medovníčky a tiež sa pripravo-

vali na príchod netrpezlivo očakávaného 

Sv. Mikuláša. Ten ich spolu so svo-

jimi pomocníkmi anjelikmi navštívil 

5.12., kedy ho deti nadšene privítali pri-

pravenými pesničkami a pohostili ovocím 

a upečenými medovníčkami, za čo ich 

Sv. Mikuláš odmenil plnými balíčkami. 

Na druhý deň škôlkarski „veľkáči“ vystúpili 

aj na vianočnej akadémii, ktorá sa konala 

6.12. v kinosále KD. Deti si tiež pripravili 

krásny vianočný program aj pre svojich 

rodičov, a tak sa dňa 9.12. v priestoroch 

materskej školy konala vianočná besiedka 

našich najmenších a dňa 10.12. vianočná 

besiedka detí zo strednej a veľkej triedy. 

Veríme, že vianočná nálada sa prostredníc-

tvom detí preniesla aj na všetkých ostatných, 

a prajeme si, aby želanie radosti, pokoja 

a mieru pre celý svet z deťmi odspievanej 

pesničky „Stromček náš zelený“ bol nielen 

želaním, ale aj skutočnosťou nielen cez 

Via noce, ale po celý rok.

Alexandra Janček Rybanová
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BESNOTA

• Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť 

zavakcinovaný proti besnote a  opako-

vane revakcinovaný podľa vakcinačnej 

schémy použitej vakcíny (informáciu 

o revakcinácii vám poskytne veterinárny 

lekár, ktorý psa vakcinoval a  uvedie ju 

vo vakcinačnom preukaze)

• Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný 

zabezpečiť bezodkladne veterinárne 

vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo 

človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení 

bezodkladne doručiť poranenému 

človeku (vyšetrenie vykoná súkromný 

veterinárny lekár spolu s  poučením 

chovateľa o ďalšom postupe)

ČIPOVANIE

• Každý pes musí byť najneskôr do 

veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou 

zmenou vlastníka, trvalo označený 

transpondérom  – začipovaný  – táto 

povinnosť platí od 1. 9. 2018

• Pre psov narodených do 31.  8.  2018 

platí prechodné obdobie – majiteľ musí 

dať takéhoto psa začipovať najneskôr 

do 31. 10. 2019

• Prechodné obdobie neplatí, ak a  pes 

musí byť začipovaný pred zmenou 

vlastníctva (predaj, darovanie, umiest-

nenie v útulku…)

• Začipovať psa môže len súkromný ve-

terinárny lekár

NAHLASOVANIE ZMIEN

• Majiteľ psa je povinný pri zmene vlast-

níka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny 

nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa 

do centrálneho registra spoločenských 

zvierat prostredníctvom súkromného 

veterinárneho lekára

• Majiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn 

registrovaného psa do centrálneho reg-

istra spoločenských zvierat do 21 dní 

od úhynu prostredníctvom súkrom-

ného vete rinárneho lekára

PZ MIER NITRIANSKA BLATNICA

Vás srdečne pozýva na

do Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici
v piatok 31. januára 2020 o 20.00 hod.

Do tanca hrá hudobná skupina DISK.

Bohatá tombola, kultúrny program • vstupné 25,-€ (2x večera, víno, káva, nealko)

Predpredaj vstupeniek od 1. decembra 2019 na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici.

Poľovnícky
ples

ŠACHOVÝ TURNA JŠACHOVÝ TURNA J
Obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých priaznivcov kráľovskej hry na tradičný 

Štefanský šachový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 2019 o 14:00 v budove hasičskej 

zbrojnice. Tešíme sa na Vašu účasť!

EK

POVINNOSTIPOVINNOSTI
CHOVATEĽA PSACHOVATEĽA PSA
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FUTBALOVÝ ROK 2019FUTBALOVÝ ROK 2019
Vážení športoví priatelia, každý rok 

v  jeho závere nastáva rekapitulácia 

toho, čo sme prežili. Nie je tomu 

inak ani v športovej oblasti v našej 

obci. Toto je pohľad diváka, fanúšika 

a  priaznivca priamo nezaintereso-

vaného do činnosti a chodu klubu. Verím, že 

hodnotenie účinkovania družstiev bude podrobne 

vykonané na výročnej schôdzi OFK. V súčasnej dobe v súťažiach 

účinkujú dve družstvá, žiaci a „A“ družstvo. Pri spätnom pohľade 

na ich účinkovanie začnem od žiakov. Po prekročení vekového 

limitu viacerých hráčov sa naše družstvo posunulo do vyššej 

vekovej kategórie a  štartuje v  IV. lige Ž U  15 okresnej súťaže. 

Treba oceniť dobrú spoluprácu so susedným ŠK Radošina. Naši 

chlapci, ktorí môžu pôsobiť v kategórii U 13, prešli do Radošiny, 

a odtiaľ k nám prešli chlapci, ktorí nemôžu štartovať v súťaži U 13. 

Spolupráca je výhodná pre oba kluby a hlavne pre chlapcov a ich 

futbalový rast, a to, že môžu pokračovať v aktívnej činnosti. Naši 

chlapci aj vo vyššej súťaži dosahujú dobré výsledky a pohybujú 

sa v strede tabuľky. Je to zásluha nielen ich, ale hlavne vedenia 

mužstva a starostlivosti a toho, ako sa im venujú.

O  účinkovaní „A“ mužstva v  tejto časti súťaže môžeme 

konštatovať, že oproti minulému nevydarenému ročníku nastal 

posun vpred. Problémy so skladaním mužstva z toho obdobia ve-

denie OFK vyriešilo príchodom viacerých hráčov z iných klubov. 

V  súčasnej dobe je to trend, ktorý sa praktizuje vo všetkých 

kluboch, ktoré chcú v  súťažiach účinkovať. Všimnime si, koľko 

klubov sa odhlásilo zo súťaží. V  rámci okresu Topoľčany ne-

existuje dorastenecká súťaž, pár dorasteneckých mužstiev pôsobí 

vo vyššej súťaži. Naše „A“ mužstvo účinkuje v VII. lige okresnej 

súťaže a podľa výsledkov a umiestnenia v tabuľke (5. miesto) sa 

zaraďuje medzi lepší priemer, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní 

s  minulým rokom. Potešením pre nás, ktorí mužstvu prajeme, 

je aj to, že počas zápasu na lavičke sedia 4 - 5 náhradníci, pri-

pravení na striedanie. Pri týchto príjemnejších konštatovaniach 

musíme spomenúť aj nepriaznivejšie veci. V priebehu súťaže, ešte 

v  jej jarnej časti, došlo k  vážnemu zraneniu brankára Tomáša 

Jančoviča a prakticky pravdepodobne skončil s futbalom. Takmer 

v každom zápase bol oporou mužstva. Po pár zápasoch sa našla 

za neho adekvátna náhrada v Romanovi Masarykovi. V dnešnej 

dobe, kedy si každý musí vážiť zamestnanie (čo je správne), ale 

keď musí ísť do práce v  čase zápasu, ťažko sa hľadá na tomto 

poste náhrada. Jeden brankár na dlhodobú súťaž je málo aj v VII. 

lige. Tento fakt ale platí aj pre hráčov v poli, a tak len ťažko môže 

mužstvo nastupovať v  optimálnom zložení. Aby bol ten pohľad 

kompletnejší, prirátajme k tomu karty.

V tomto roku sme mali aj jeden výnimočný zápas, v ktorom sa 

stretli bývalí hráči Nitrianskej Blatnice s rovesníkmi Spartaka Tr-

nava, za ktorých nastúpili aj bývalí reprezentanti Gašparík a Kost-

ka. V zápase sa bolo na čo pozerať a naši sa Trnavčanom vyrovnali 

a hrali vyrovnanú partiu.

Priaznivci futbalu určite zaregistrovali, že pred dvoma rokmi 

sa na ligovej scéne v Spartaku Trnava objavil hráč Matej Oravec, 

v  súčasnosti hráč DAC Dunajská Streda a  reprezentant sloven-

skej 21-tky. Pre nás je to zaujímavé aj preto, že jeho starý otec 

pochádzal z našej obce a v minulosti bol tiež výborný futbalista. 

Myslím, že všetci Blatničania, priaznivci futbalu, sa tomu faktu 

tešia a držíme palce, aby sa mu darilo.

Záverom chcem všetkým aktérom, funkcionárom, hráčom 

a  ich rodinám poďakovať za ich účinkovanie. K  blížiacim sa 

vianočným sviatkom prajem príjemné a  radostné prežitie 

a v novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti cteným 

rodinkám a všetkým obyvateľom našej obce.

RJ

Váže

v 

vaného d


