
Vážení spoluobčania,

srdečne Vás pozdravujem a keďže zase ubehol jeden rok, dovoľte 

mi, pri tejto príležitosti Vám adresovať týchto pár myšlienok.

Blíži sa čas najkrajších sviatkov v  roku. Sviatkov, ktoré majú 

mnoho prívlastkov a som presvedčený o tom, že každý z nás ich 

prežíva skutočne ojedinele a vo svojej integrovanej intimite, či už 

vo svojom vnútri alebo so svojimi najmilšími, najdrahšími, často 

s tými, na ktorých v priebehu bežného dňa nemáme toľko času. Sú 

to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný 

a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce 

automaticky spájame s obdobím vítania nového roka a pri tejto 

príležitosti často hodnotíme ten končiaci sa rok a  formulujeme 

naše očakávania od prichádzajúceho roka. Mnohí si dávajú 

predsavzatia a  plány, jednoducho žijú v  očakávaní príchodu 

niečoho pekného (krajšieho), dobrého (lepšieho) a  úspešného 

(úspešnejšieho), než doteraz spoznali a zažili.

Toto obdobie má svoje čaro, veď začiatkom nového roka 

(niekedy aj niekoľko týždňov neskoršie) takmer každá naša ko-

munikácia začína novoročným vinšom.

Milí spoluobčania,

k vianočným sviatkom Vám prajem, aby ste ich pre 

svojich najbližších pripravili presne také výnimočné 

a  čarovné, ako si ich uchovávate v  spomienkach zo 

svojho detstva.

Z obdobia, keď nám rodičia a starí rodičia dopriali výnimočnosť 

a  jedinečnosť každého momentu, každej chvíle od začiatku ad-

ventu, spoločnú Štedrú večeru, trblietajúci sa vianočný stromček, 

rozvoniavajúcu kapustnicu, až po dychtivé čakanie na polnočnú 

omšu či večernú prechádzku po zasnežených uliciach zahalených 

v sviatočnom tichu.

Rok, ktorý sa o pár dní skončí, nebol z dôvodu pretrvávajúcej 

koronakrízy jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho a čaká nás 

ďalšie náročné obdobie, ktoré, verím, že bude etapou nových 

úspechov v boji s koronavírusom opretých o pevné zdravie, pozi-

tívnu energiu a úprimnú snahu meniť veci k lepšiemu.

S úctou

Michal Toman

starosta obce

„Ach, ako ten čas beží!“ vzdychnú si najmä tí starší, keď prevrá-

tia list kalendára na posledný mesiac v roku – december. Pritom 

je zaujímavé, že rýchlosť času vnímajú najviac práve tí skôr naro-

dení. A je to zákonité. Majú pred sebou menej rokov života, ako 

za sebou. Nechcem týmto vzbudzovať v  nikom zlú náladu, ne-

chcem nikoho zosmutnievať, len mi nedá nepripomenúť ľudskú 

pominuteľnosť.

Je akosi samozrejmé, že v  mladom i  strednom veku si neu-

vedomujeme plynutie času. Sme pohltení rôznymi starosťami 

bežného života vlastného i  tých, ktorí žijú s nami či blízko nás. 

Až keď sa naplní všetko, čo život prináša a ponúka – radosťami 

i starosťami, príde čas obzrieť sa späť. Najmä vtedy, keď si začneme 

uvedomovať plynutie času. Nie všeobecne, ale toho nášho času, 

ktorý máme na tomto svete predurčený. A vtedy sa človek zamyslí 

aj nad tým, ako prežil tie roky, ktoré sú za ním.

Viac ako inokedy sa nad tým zamýšľame v čase Vianoc. Vianoce 

majú v  sebe magickú silu, ktorá neraz prinútila nejedného za-

tvrdilca a zdanlivo ľahkomyseľného človeka, aby rozmýšľal. A nie-

len o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, 

čo tu po sebe zanechá. Lebo šťastný je ten človek, ktorý dokázal 

žiť tak, že keď raz dohorí jeho životná svieca, zanechá po sebe nie-

koho, komu bude chýbať. Aspoň jedného jediného človeka.

Nechcel som navodiť v  tomto čase predvianočnom atmosféru 

smútku. Chcem len zvýrazniť, že Vianoce nám dávajú príležitosť 

spytovať sa sami seba, čo sme v našom živote urobili pre iných, 

aby boli šťastní. Niekedy k  tomu stačí celkom málo  – dobré 

a láskavé slovo. A tým naplníme vianočné prianie: Pokoj ľuďom 

dobrej vôle…

A. Krumpár

VIANOČNÝ PRÍHOVORVIANOČNÝ PRÍHOVOR

PRÍHOVOR STAROSTU OBCEPRÍHOVOR STAROSTU OBCE

VIANOČNÝ ČASVIANOČNÝ ČAS
Pohliadni do okien, maličký môj,

vietor tam nafúkal hviezdičiek roj,

akoby vymietol nebeský úľ

pre tvoju radosť zo snehových gúľ.

Na saniach letí k nám vianočný čas,

ihličie za okná položí mráz,

do bielych kožušín zahalí kraj,

kozub nám rozpovie prastarú báj.

Keď sa svet ponorí v mäkučkú tíš

ako to páperie, pod ktorým spíš,

hviezda, čo svoju tvár obracia sem,

v izbe nám vyčarí žiarivý sen.

Na saniach letí k nám vianočný čas

s bohatým náručím jagavých krás,

v srdciach nám roztopí severný pól,

dlaň zmení na štedrý rodinný stôl.
/Katarína Hudecová/
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V NAŠEJ OBCISPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V NAŠEJ OBCI

Dňa 20. februára 2020 sa konalo 6. neplánované zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. OZ zobralo na vedomie ukončenie 

činnosti hlavnej kontrolórky obce p. O. Tomanovej. Schválilo 

návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

a  návrh na ustanovenie podrobností o  spôsobe a  vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica a náležitosti 

prihlášky. Taktiež schválilo inventarizáciu majetku obce Nitrian-

ska Blatnica k 31. 12. 2019 a Rámcový plán práce OZ na rok 2020.

Dňa 30. apríla 2020 sa konalo 7. plánované zasadnutie obec-

ného zastupiteľstva. OZ schválilo I. úpravu rozpočtu na rok 2020 

a  návrh Záverečného účtu a  rozboru hospodárenia obce Nitri-

anska Blatnica za rok 2019, vzalo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce o kontrole hospodárenia obce za rok 2019 a zvo-

lilo za hlavnú kontrolórku obce pani Janku Prekopovú. Obecné 

zastupiteľstvo sa ďalej uznieslo na vydaní VZN č.1/2020 o posky-

tovaní sociálnych služieb, o  spôsobe a  výške úhrad za sociálne 

služby poskytované Obcou Nitrianska Blatnica a VZN č. 2/2020 

o  podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Nitrianska Blatnica. Zasadnutie OZ sa 

konalo s vylúčením verejnosti za dodržania stanovených protie-

pidemiologických opatrení v súlade s opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdra-

via č. OLP/3354/2020 zo dňa 20. 04. 2020.

Dňa 16. júla 2020 sa konalo 8. plánované zasadnutie obecného 

zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali a schválili Rozbor hos-

podárenia obce za I. polrok 2020, 2. úpravu rozpočtu obce Nitri-

anska Blatnica na rok 2020 a  aktualizáciu „Povodňového plánu 

záchranných prác obce Nitrianska Blatnica“. Rovnako schválili 

i návrhy investičných zámerov obce Nitrianska Blatnica na vybu-

dovanie vodozádržných opatrení v historickom parku obce, pre-

ventívnych opatrení na ochranu pred povodňami realizovaných 

mimo potoka Blatnica, denného stacionára zrekonštruovaním 

budovy bývalej ľudovej školy a  návrh Plánu organizačno-

materiálneho zabezpečenia kultúrnych podujatí počas letného 

obdobia.

Dňa 9. septembra 2020 sa konalo 9. neplánované zasadnutie 

OZ s jediným bodom programu - návrhom na prijatie návratnej 

fi nančnej výpomoci od Ministerstva fi nancií Slovenskej republiky 

vo výške 27 946,– € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fy-

zických osôb v roku 2020. Návrh bol schválený všetkými prítom-

nými poslancami.

Dňa 03. decembra 2020 sa konalo 10. plánované zasadnutie 

OZ a jeho hlavnou témou bol, ako každý rok, rozpočet obce. OZ 

prerokovalo a  schválilo jeho III. úpravu na rok 2020, rozpočet 

na rok 2021 a vzalo na vedomie rozpočet na roky 2022 – 2023. 

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 Nitrianskej Blatnici a podmien-

kach držania zvierat a ich chovu na území obce Nitrianska Blat-

nica. OZ vzalo na vedomie i audítorskú správu z overenia ročnej 

účtovnej závierky obce k 31. 12. 2019 a Správu o výsledkoch a pod-

mienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s mat-

erskou školou Nitrianska Blatnica v  školskom roku 2019/2020. 

Schválilo i sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony 

obcou Nitrianska Blatnica na rok 2021 a Konsolidovanú výročnú 

správu obce Nitrianska Blatnica za rok 2019. V bode Rôzne vzalo 

na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 1. polrok 2021, príkazný list starostu obce k vykonaniu ročnej 

inventarizácie majetku obce, schválilo rozpočtové opatrenia obce 

a  návrhy na podanie žiadostí o  NFP. Na záver starosta zaželal 

všetkým poslancom i  prítomným občanom obce veľa krásnych 

chvíľ v  príjemnej atmosfére Vianoc, pevné zdravie, veľa šťastia 

a rodinnej pohody v novom roku.

Zápisnice z  rokovaní obecného zastupiteľstva sú zverejnené na 

internetovej stránke obce alebo možno do nich nahliadnuť v kance-

lárii obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)

Aj v  našej obci prebehlo v  dňoch 

31.  10.–1.  11.  2020 a  7.–8.  11.  2020 

celoplošné testovanie obyvateľstva. Prvého 

kola sa zúčastnilo 730 osôb, z  toho bolo 

6 osôb pozitívnych  – čo znamená 0,82 % 

testovaných. V  druhom kole bolo testo-

vaných 864 osôb, 7 bolo pozitívnych  – 

0,81 %. Testovanie v  našej obci využili aj 

občania, ktorí nemajú trvalý ani prechod-

ný pobyt v  našej obci. Testovanie prebie-

halo bez väčších problémov, bez nejakého 

zdĺhavého čakania aj vďaka harmonogra-

mu pripraveného zamestnancami obec-

ného úradu. Bezproblémový priebeh bol 

zabezpečený aj napriek veľmi krátkemu 

času na prípravu testovania a bol ocenený 

aj veliteľom akcie  – príslušníkom Ozbro-

jených síl SR a aj príslušníkmi Polície SR.

Touto cestou chceme poďakovať celému 

pracovnému tímu v  zložení: veliteľ tes-

tovania  – príslušník Ozbrojených síl SR, 

príslušník Polície, dvaja administratív-

ni pracovníci, členovia Dobrovoľného 

hasičského zboru našej obce.

Najväčšie poďakovanie patrí tímu zdra-

votníkov v zložení Mária Rusková, Daniela 

Michaláková, Zuzana Bazalová, Natália Fi-

cová, Eva Bielená, Ľubomír Krška a Patrik 

Krajčík ml., ktorí si hravo a  bezproblé-

movo poradili s  touto narýchlo zorgani-

zovanou neľahkou úlohou. A  je treba 

podotknúť, že členovia tohto zdravotného 

tímu sa prihlásili na vykonávanie tejto 

úlohy dobrovoľne; naša obec patrila k tým 

obciam, ktoré si museli sami zabezpečiť 

personálne obsadenie zdravotného tímu.

Zároveň sa celý odberový tím chce 

touto cestou poďakovať neznámej panej, 

ktorá v  prvý deň testovania priniesla 

chutné koláčiky a kávu pre celý odberový 

tím. Ďalej sa o  posilnenie a  osvieženie 

celého tímu postarali Dominika a  Jozef 

Hudečkoví, pani Šenkáriková a p. Ficová.

Ešte raz všetkým zainteresovaným 

ďakujeme a  poďakovanie patrí aj Vám, 

občanom, ktorí ste sa testovania ak-

tívne zúčastnili, za Vašu trpezlivosť 

a  disciplínu. Všetci sme takto prispeli 

k bezproblémovému priebehu testovania 

v našej obci!

/OcÚ/
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ČO ROBÍME?ČO ROBÍME?
V letnom období 17. 8. 2020 sa uskutočnilo darcovstvo krvi, na 

ktorom sa zúčastnilo 51 darcov. Vždy nás potešia svojou účasťou 

naši stáli darcovia, ale veľmi radi medzi nami privítame každého 

prvodarcu. Ďalšie darovanie krvi sa uskutoční dňa 8.  3.  2021 

na ktoré všetkých srdečne pozývame. Veľké ďakujeme za každú 

kvapku krvi.

Veľmi rušno bolo 19. 9. 2020, pretože cez našu obec prechádzal 

pelotón cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Náš MS SČK 

a DHZ pomáhali pri zabezpečovaní a hlavne pri bezpečnosti na 

hlavnej ceste, kadiaľ pelotón prechádzal. Organizácia a celý prie-

beh pretekov boli pre našu obec veľmi veľký zážitok. Ďakujeme 

DHZ za výbornú spoluprácu a dúfame, že sa aj v budúcom roku 

budeme spolu stretávať pri rôznych kultúrnych a  športových 

akciách.

Na druhú adventnú nedeľu, 6. 12. 2020, prišiel do nášho kostola 

Povýšenia sv. Kríža Mikuláš s anjelíkmi, aby potešili všetky deti 

a  aj dospelých. Každý miništrant dostal balíček a  všetci ostatní 

rôzne maškrty a ovocie.

MS SČK Nitrianska Blatnica

AKÉ TRENDY PRINIESLA DOBA COVIDOVÁAKÉ TRENDY PRINIESLA DOBA COVIDOVÁ
Karanténa zmenila veľa vecí, vrátane tých, ktoré sme doteraz 

považovali za samozrejmosť. Spoločnosť a  jej fungovanie sa ale, 

našťastie, nezastavila, naopak, vzniklo mnoho nových zaujíma-

vých fenoménov. A pretože máme rok 2020, nová situácia získala 

aj vlastné hastag #homebody.

Podanie ruky

Potriasť si na privítanie alebo pri zoznamovaní rúk patrí k do-

brému vychovaniu. Objať sa alebo si dať bozk zase k  prejavom 

lásky. Keď už sa počas karantény s niekým stretávame, tradičných 

spoločenských rituálov sa musíme vzdať. Vyvarovať sa priame-

mu kontaktu a  pritom byť slušní alebo prejaviť voči druhému 

náklonnosť, sa ale dá. Viete ako? Ťuknite si na to lakťom!

Relaxácia

Prechádzky, cestovanie, turistika, lyžovačka, návšteva kúpeľov, 

proste klasický relax. Spôsoby odpočinku môžu byť pestré. V čase 

karantény ich však limitujú steny nášho domova. Aj v týchto pod-

mienkach sa dá odpočívať štýlovo, ale žiada si to dávku kreativi-

ty. Vyskúšajte napríklad nasledujúce inšpiráciu. Rozložte si doma 

ležadlo či deku a nalejte si pohárik vychladeného sektu. Užívajte 

si slnečných lúčov a myslite len na príjemné veci. Skrátite si tým 

dlhú chvíľu, načerpáte pozitívnu energiu a ešte máte originálnu 

fotku na sociálne siete.

Oblečenie do práce

Obliecť sa a upraviť, ako najlepšie vieme, aby sme v práci alebo 

u klienta urobili dobrý dojem. Aj to sa zrejme zmenilo, ak pracu-

jete z domu. Riešenie dôležitých projektov so šéfom alebo s klien-

tom teraz veľa ľudí obstaráva v  teplákoch a v  tričku s nápisom. 

Výnimkou sú videokonferencie. Na tie je potrebné sa obliecť 

slušne, keď si nechceme pred kolegami urobiť hanbu. Ale aj to už 

niektorí doviedli k dokonalosti a obliekajú sa takzvane len 50:50.

Párty a oslavy

Tu a  tam sú doby večierkov, posedenia v  reštauráciách i  os-

láv. Myslíte si, že spoločenský život v  karanténe nestojí za nič? 

Nie, len vyzerá trochu inak. Bez toho, aby ste porušili opatrenia, 

sa dokážete vidieť s  priateľmi alebo usporiadať rodinnú oslavu. 

Stačí používať on-line aplikácie. Skúste napríklad HouseParty, 

ktorá umožňuje byť s ďalšími ľuďmi v spoločnom videohovore. Na 

diaľku sa spojíte s rodinou i kamarátmi, môžete prebrať novinky, 

zahrať si spoločenské hry alebo len tak si pokecať nad pohárikom 

vína z Habánskych pivníc a prežiť večer skoro ako za starých čias.

Domáce párty

#Homebody, aby sa doma žilo lepšie

Denný čas sa po novom delí na dobu doma a  dobu v  prá-

ci. U  niekoho je to dokonca to isté. Pohľady všetkých sa preto 

upreli na domov a  na to, ako v  ňom počas karantény „prežiť“. 

Príležitosti sa chopili výrobcovia domácich potrieb, ktorí radia, 

ako si vylepšiť byt, štylisti, ktorí prinášajú návod, čo si obliecť 

na doma i soft vérové fi rmy, ktoré pomáhajú uľahčiť home offi  ce. 

Tipy, ako si doma upratať, zacvičiť, nalíčiť sa, uvariť si a  tiež to, 

ako sa s celou situáciou popasovať, zdieľajú ľudia na sociálnych 

sieťach. Ak hľadáte inšpiráciu alebo zábavu na doma, sledujte na 

Instagrame#homebody. Sme v tom spolu!

/BN/
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ROZPIS BOHOSLUŽIEBROZPIS BOHOSLUŽIEB
NA VIANOCE 2020NA VIANOCE 2020

Spoločná sv. spoveď k vianočným 
sviatkom bude v Nitrianskej Blatnici, 

Krtovciach a Vozokanoch 19. 12. 2020
od 9.00 – 10.00 hod. vo Vozokanoch; 
10.00 – 11.00 hod. v Krtovciach a od 

13.00 – 15.00 hod. v Nitrianskej Blatnici

20. 12.– 4. adventná nedeľa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Polnočná sv. omša: štvrtok 24. 12.
Krtovce – 22.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.

Piatok 25. 12. – Narodenie Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Sobota 26. 12. – Sviatok sv. Štefana
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Nedeľa 27. 12.– Svätá rodina
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Štvrtok - Silvester 31. 12.– Poďakovanie 
Pánu Bohu za dobrodenia uplynulého 

roka
Nitrianska Blatnica – 16.00 hod.

Piatok 1. 1.– Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 3. 1.–2. Nedeľa po narodení 
Pána

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Streda 6. 1.– Zjavenie Pána (Troch 
Kráľov)

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 10. 1. 2021 – Krst Krista Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí 
vianočné obdobie.

Účasťou najvyšších predstaviteľov obce 

Nitrianska Blatnica – starostu Michala To-

mana a poslancov obecného zastupiteľstva, 

členov farskej rady, detí, mládeže a veria-

cich na slávnostnej svätej omši 12. sep-

tembra 2020 si uctili Blatničania 60. naro-

deniny administrátora farnosti Nitrianska 

Blatnica vdp. Jána Kováča. Svätá omša, 

celebrovaná jubilantom, mala ďakovný 

charakter. Jubilanta prišli pozdraviť 

netradične v  uniformách i  členky 

a členovia Miestneho spolku Slovenského 

červeného kríža, Poľovníckeho združenia 

MIER a Dobrovoľného hasičského zboru.

K  slávnostnej atmosfére prispel i  Blat-

nický chrámový zbor pod vedením 

dirigentky Martiny Oravcovej a  hostia 

- spievajúci gratulanti z  Nitry. Po svätej 

omši a požehnaní nasledovali gratulácie.

Slávnostné blahoželanie predniesol sta-

rosta obce Michal Toman aj týmito slo-

vami: „Drahý náš duchovný otec!“

Dnes spolu s  Vami ďakujeme Pánu 

Bohu za prežitých 60 rokov Vášho života. 

Boli to roky naplnené Božou milosťou, 

Božou láskou a ochranou. Z nich 30 rok-

ov ste v  Božej službe ako Kristov kňaz. 

Uplynuli už dva roky odvtedy, čo ste u nás. 

Tešíme sa z  Vašej prítomnosti medzi 

nami a radostne prijímame Vašu kňazskú 

službu, ktorou nás zahŕňate. Ďakujem 

Vám v mene všetkých veriacich v Nitrian-

skej Blatnici, vo Vozokanoch i v Krtovci-

ach za duchovnú prácu, ktorou u nás a pre 

nás napĺňate poslanie Ježišovej cirkvi.“

Na záver nasledovali milé slová 

poďakovania jubilanta, ktoré uzatvorili 

túto jedinečnú slávnosť.

/OcÚ/

ŽIVOTNÉ JUBILEUM SPRÁVCU FARNOSTIŽIVOTNÉ JUBILEUM SPRÁVCU FARNOSTI

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2020BETLEHEMSKÉ SVETLO 2020
Vianoce sú najkrajšie sviatky v  roku. K  sviatočnej 

atmosfére v našej obci chcú skauti prispieť prinesením 

Betlehemského svetla. Tradične ho prevezmú 

v Katedrále 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, potom, čo ho dopo-

ludnia rozvezú po okolitých obciach.

Tešíme sa, že na našich štedrovečerných stoloch horí 

svetlo z rodiska nášho Pána. Prežime pri ňom požehnaný 

čas!

EK
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AKO VYZERALI PRVÉ VIANOCEAKO VYZERALI PRVÉ VIANOCE
Cisár Augustus vydal rozkaz vykonať 

súpis ľudu po celom svete. Aj Izraelský 

národ patril pod nadvládu Ríma. Každý 

mal povinnosť ísť sa zapísať do mesta, 

z  ktorého pochádzajú jeho predkovia. Na 

základe tohto ediktu sa Mária s Jozefom vy-

brali z dediny Nazaret do Betlehema, ktorý 

leží asi osem kilometrov od Jeruzalema. 

Jozef bol presvedčený, že bez problémov 

nájde ubytovanie pre Máriu, najmä preto, 

že bola v požehnanom stave. Avšak márne 

hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť ten, 

ktorému patrí nebo a  zem. Jozef a  Mária 

napokon našli úkryt v jaskyni, ktorá slúžila 

ako maštaľ. Tam, v  opustenej jaskyni, sa 

narodil ten, ktorý nemal matku v  nebi 

a  otca na zemi. Boh je vždy tam, kde ho 

človek najmenej očakáva.

V  najšpinavšom mieste na svete, 

v maštali, sa narodila Čistota. On, ktorého 

neskôr umučili ľudia správajúci sa ako 

zvieratá, sa narodil medzi zvieratami. On, 

ktorý o  sebe povedal, že je „živým chle-

bom, ktorý zostúpil z neba“, bol uložený do 

jasieľ, do ktorých sa dáva pokrm. V hostin-

ci nebolo miesta, v  maštali sa však našlo. 

Hostinec je symbolom miesta, kde sa zbie-

ha verejná mienka a  nálady, kde sa stre-

távajú vládcovia sveta, kde medzi sebou 

súťažia populárni a  úspešní. Ale maštaľ 

je miestom vydedencov, odmietnutých, 

zabudnutých. Svet mohol očakávať, že sa 

Boží Syn narodí, ak sa vôbec mal narodiť, 

v hostinci. Maštaľ by bola tým posledným 

miestom na svete, kde by ho niekto hľadal. 

Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej 

očakáva.

Žiadnej mysli na svete by nebolo na-

padlo, že ten, ktorý káže Slnku zohrievať 

Zem, bude raz odkázaný na vola a  osla, 

aby ho zohrievali svojím dychom; že ten, 

ktorý zaodel zem trávou, bude nahý; že 

ten, z  ktorého rúk vyšli planéty a  svety, 

raz svojimi malými rúčkami nedočiahne 

mohutné hlavy dobytka; že nohy, ktoré 

kráčali po večných pahorkoch, raz budú 

príliš slabé na to, aby urobili krok; že večné 

Slovo onemie; že Všemohúcnosť sa zaodeje 

do plienok; že Spása bude odpočívať v  ja-

sliach; že Boh, prichádzajúci na svet, bude 

taký bezmocný. A  práve preto ho mnohí 

prehliadajú. Boh je vždy tam, kde ho človek 

najmenej očakáva.

Ak maliar je doma vo svojom ateliéri, 

kde sa nachádzajú maľby, ktoré sú dielom 

jeho vlastnej mysle; ak sochár je doma 

medzi svojimi sochami, ktoré sú dielom 

jeho rúk; ak muž je doma vo svojej vinici, 

ktorú vysadil, a ak otec je doma medzi svo-

jimi deťmi, lebo sú jeho vlastné, potom svet 

dokazuje, že istotne ten, ktorý ho stvoril, 

by v ňom mal byť doma. Mal by doň prísť 

ako umelec do svojho ateliéru a ako otec do 

svojho domu. Ale ak Stvoriteľ prišiel medzi 

svoje stvorenia, a  tie ho odmietli, ak Boh 

prišiel medzi svojich, a tí ho neprijali, ak je 

bez domova vo svojom vlastnom dome, to 

pre svetské zmýšľanie znamená iba jedno: 

nie je možné, aby to dieťa bolo Bohom. 

A  práve preto ho ľudia prehliadli. Boh je 

vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva.

Syn Boží narodil sa v  jaskyni, a  preto 

každý, kto chce vojsť a  uzrieť ho, musí sa 

skloniť. Úklon je znakom pokory. Pyšní sa 

odmietajú skloniť a preto im Boh uniká. Ale 

tí, ktorí sklonia svoje ego a vstúpia, zistia, 

že nevošli do jaskyne, ale do nového sveta, 

v ktorom Dieťa sediace v lone svojej mat-

ky, im ponúka nový život, lebo tým, ktorí 

ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. 

Jasle a  kríž sú dva protipóly Spasiteľovho 

života! Prijal jasle, lebo v  hostinci nebolo 

miesto, a  prijal kríž, lebo ľudia vyhlásili: 

„Tohto nechceme mať za kráľa.“ Nech-

cený pri príchode na svet, odmietnutý 

pri odchode z  neho, na začiatku vložený 

do cudzích jasieľ a  na konci do cudzieho 

hrobu. V Betleheme bol pri ňom vôl a osol, 

na Kalvárii mal po stranách kríža dvoch 

lotrov. Po narodení ho zavinuli do plienok, 

po smrti ho zavinuli do plátna a  uložili 

do hrobu. Avšak v hrobe by ste ho hľadali 

márne. On sa nenarodil v  Betleheme na 

to, aby bol navždy uložený v  hrobe v  Je-

ruzaleme. Narodil sa, aby žil a bol večným 

Kráľom ľudského srdca. Tam ho hľadaj, nie 

v cudzom, ale vo svojom srdci. Boh je vždy 

tam, kde ho človek najmenej očakáva.

Všetkým čitateľom prajem pokojné 

a požehnané sviatky narodenia Pána.

P. Štálnik

VIANOČNÉ VÝROČNÉ ZVYKY V NITRIANSKEJ BLATNICIVIANOČNÉ VÝROČNÉ ZVYKY V NITRIANSKEJ BLATNICI
Zvykoslovný cyklus zimného slnovratu 

sa začínal i v našej obci na Katarínu. V ten-

to deň sa konali posledné zábavy, pretože 

už nasledujúcim dňom sa začínalo pôstne 

adventné obdobie, ktoré malo byť v zmysle 

cirkevných nariadení venované rozjímaniu 

a príprave duše a tela na príchod Spasiteľa. 

Adventné obdobie bolo využívané na rôzne 

spoločne vykonávané práce, medzi ktoré 

už tradične patrilo driapanie peria.

Deň Ondreja bol venovaný praktikám 

ľúbostnej mágie, medzi ktorými bolo 

známe najmä varenie halušiek, písanie 

lístočkov alebo liatie olova. Realizáciou 

týchto úkonov dievky mali zistiť meno svo-

jho budúceho manžela.

V  predvečer Barbory bolo známe 

„chodení za Barbory.“ Dve či tri dievčatá 

alebo ženy sa obliekli do bielych hábov, 

cez tvár si prehodili šatku, do rúk zobrali 

metlu alebo husacie krídlo. V  tichosti 

vošli do izby, symbolicky z  kútov omietli 

pavučiny, pričom nezabudli poometať ani 

prítomných členov rodiny. Barbory chodi-

li najmä do domov, v  ktorých sa konali 

drápačky alebo sa hodovalo po ukončenej 

zabíjačke. Na Barboru bolo zvykom dávať 

do vody vetvičky z  čerešne alebo jablone, 

zvané barborky. Ak do Štedrého dňa halú-

zka vyrašila, predpovedala úrodný rok. 

Dievčatá si to vysvetľovali aj ako znamenie, 

že sa do roka vydajú.

V  predvečer Mikuláša sa v  dedine 

praktizovali mikulášske obchôdzky, tvo-

riace v  minulosti pevnú súčasť zimného 

zvykoslovia. Mikuláš, oblečený v  dlhom 

odeve s  typickou papierovou čiapkou na 

hlave a  biskupskou palicou, dobré deti 

odmeňoval, neposlušné napomínal. Čert 

so začiernenou tvárou, navlečený v  naru-

by obrátenom kožúšku, rinčaním reťaze, 

ktorú mal opásanú okolo pása, strašil deti 

a  niektoré sem-tam papekom vyobšíval. 

Na celom Slovensku známe zloženie 

hlavných postáv mikulášskych obchô-

dzok – Mikuláš, anjel a čert – v Nitrianskej 

Blatnici v  medzivojnovom období bolo 

obohatené o ďalšiu postavu. Znázorňovala 

vojaka, ktorý mal dozerať nad výčinmi 

čerta, a v prípade jeho veľkej roztopašnosti 

ho viedol na reťazi. Mikulášske obchôdzky 

väčšinou vykonávali skupinky chlapcov 

z chudobnejších rodín, ktorí za obchôdzku 

dostali čo-to do košíka (menší peniaz, ovo-

cie, koláče). Aj blatnické deti si v predvečer 

sv. Mikuláša dávali do okna vyčistenú obuv 

v  očakávaní mikulášskej nádielky. Tešili 

sa na ňu, i keď v mnohých prípadoch po-

darúnkami bolo len ovocie, sem-tam cuk-

rík alebo perník.

Deň Lucie bol odnepamäti považovaný 

za deň najväčšieho pôsobenia temných 

nečistých síl. Aj v  Nitrianskej Blatnici 

k ľudovým tradíciám dodržiavaných v ten-

to deň patrili pochôdzky Lucií. 
pokračovanie na str. 6
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Ženy alebo dospelé dievky zahalené v bielej 

plachte, so zamúčenou tvárou, chodili 

z  domu do domu a  husacími krídlami 

vy metali izbové kúty. Týmto aktom bez 

prerieknutia jediného slova symboli c-

ky z  domácností vymetali zlých duchov, 

choroby, svár a  biedu, za čo ich domáci 

odmenili ovocím a koláčmi. Ani na Luciu 

nechýbali praktiky ľúbostnej mágie, ktoré 

vykonávali vydajachtivé dievky. Hospodári 

zasa každý deň od Lucie do Vianoc pozor-

ne sledovali počasie, lebo sa verilo, že aké 

počasie bolo v ten-ktorý deň, taký mal byť 

mesiac v nastávajúcom roku.

V  minulosti chýrnou tradíciou počas 

adventu bolo pečenie vianočných oblá-

tok. Pôvodne pečenie oblátok mal na sta-

rosti rechtor  – organista, neskoršie táto 

činnosť prislúchala aj kostolníkom. Medzi 

Blatničanmi do dnešných čias rezonuje 

meno kostolníka Pavla Oravca, býva-

júceho v  byte obecného chudobinca, tzv. 

špitála. V polotmavom pitvore s otvoreným 

komínom atmosféra pečenia oblátok bola 

neopakovateľná najmä pre chlapcov  – 

miništrantov, ktorí pomáhali pri výbere 

surovín a obstrihávaní oblátok.

V domácnostiach sa v období očakávania 

vianočných sviatkov všetko čistilo, upra-

tovalo, a to nielen v príbytkoch, ale i v hos-

podárskych objektoch. Na Štedrý deň od 

včasného rána sa ženy zvŕtali v  kuchyni, 

mali plné ruky práce súvisiacej s  prípra-

vou večere. Optimálny jedálny lístok 

štedrovečernej hostiny mal byť pripravený 

zo surovín, ktoré sa v  gazdovstve pesto-

vali, čo malo mať pozitívny vplyv na úrodu 

v  budúcom roku. Zatiaľ čo ženy varili 

a  piekli sviatočné pokrmy, muži sa veno-

vali prácam v  hospodárstve. Prakticky 

každý z rodiny, okrem najmenších detí, bol 

zapojený do roboty, aby sa všetko stihlo do 

zotmenia. Staršie deti vyzdobili stromček 

červenými jabĺčkami, vlašskými orechmi, 

ozdôbkami zo slamy, nastrihaným fareb-

ným papierom a malými sviečkami z vosku 

či parafínu. Po celý deň členovia rodiny 

jedli len poskromne, postili sa. Za odmenu 

sa im vraj večer ukáže zlaté prasiatko. Na 

Štedrý deň sa stretávame aj s  poverovými 

predstavami vychádzajúcimi „z  mágie 

prvého dňa“. Ľudia sa snažili vyhnúť zvade 

či iným nepríjemnostiam, pretože verili, 

že čo sa vyskytne na Štedrý deň, bude sa 

vyskytovať po celý budúci rok.

Podvečer v každom dome už mali všetko 

pripravené na štedrú večeru a čakali už len 

na odzvonenie Anjel Pána. Potom všetci 

členovia rodiny v čistých háboch zasadli za 

stôl prikrytý tkaným obrusom a očakávali 

príchod gazdinej, ktorá zostala za dvera-

mi izby. Zaklopala na dvere a  požiadala: 

„Otvorte!“ Gazda sa spýtal: „Čo nesete?“ 

Gazdiná odpovedala: „Zdraví, štastí, hojné 

bosské požehnání! Otvorte!“ Tento dialóg 

medzi gazdinou a  gazdom sa zopakoval 

ešte dvakrát, až potom gazda povedal: „Slo-

bonno!“ Gazdiná vstúpila do izby, v  ruke 

držala sito s oblátkami, cesnakom, orecha-

mi, medom, ovocím. Všetkých prítomných 

oslovila vinšom: „Vinšujem vám týto slávne 

svátky, Krista Pána narodení, aby vám dav 

Pámbo zdraví, štastí a šecko, čo si prajete.“ 

Členovia rodiny spoločne odpovedali: 

„Pámbo uslyš!“ Po zavinšovaní gazdiná 

hádzala orechy do kútov izby so slovami: 

„Moje milé štyri kúty, nemám vás čím ob-

darit, len týmito orechami.“ Hádzanie ore-

chov v  niektorých rodinách sprevádzali 

slovami: „Moje milé kúty, nemám vás 

čím obdaruvat, prímite aspom tento dar.“ 

Gazdiná si sadla za stôl, zobrala jednu 

oblátku a natrela ju medom. Z tohto medu 

potom trošku prstom nabrala a  deťom 

urobila krížiky na čelo, vraj aby boli dobré 

po celý rok. V niektorých rodinách zvykli 

medový krížik robiť všetkým členom rodi-

ny, aby medzi nimi prebývala vzájomná 

láska. Dospelým rodinným príslušníkom 

gazda nalial hriatô a  zavinšoval: „Aj já 

vám šeckým vinšujem štastlivé vánočné 

svátky, Krista Pána narodení, zdraví, štastí 

a  šecko, čo si ot Pána Boha žádate.“ Po 

modlitbe a  poďakovaní za prežitý rok 

začala štedrovečerná hostina. Počas večere 

si rodina pospomínala na svojich zomre-

lých príbuzných, i  tých, ktorí v  tomto 

sviatočnom čase z  rôznych dôvodov nese-

deli v rodinnom kruhu. Počas celej večere 

gazdiná nemala vstávať od štedrovečerného 

stola, ak chcela, aby jej kvočky dobre sedeli 

v hniezde na vajciach. Všetko, čo sa malo 

jesť na Štedrý večer, muselo byť už pri-

pravené na stole. Podľa tradície na stole 

museli byť aj plodiny, ktoré sa v  gazdov-

stve dopestovali, najmä obilie, strukoviny, 

mak a pod., aby z ničoho v budúcom roku 

v hospodárstve nechýbalo. Pod obrus zvy-

kli z toho istého dôvodu položiť aj kovový 

peniaz.

Počas večere sa robili rôzne veštby zame-

rané na predpovedanie budúcnosti v oblas-

ti zdravia či životných osudov jednotlivých 

členov rodiny. Počas večere pozorne sle-

dovali sklon plameňa sviečky, lebo verili, 

že na koho ukazuje, ten do roka zomrie. 

Už tradične na veštenie každému členovi 

rodiny poslúžilo rozkrojené jablko a  roz-

lúsknutý orech. Zdravé jadro znamenalo 

zdravie, hnilé chorobu.

Čas od skončenia večere do začiatku 

polnočnej omše, utírne, ľudia vypl-

nili návštevami susedov a  príbuzných. 

Dedina ožila aj koledníkmi, chlapcami 

z  chudobnejších rodín, ktorí chodili po 

domoch s vianočnou koledou. Za odmenu 

dostali koláče, jabĺčka, prípadne i  menší 

peniaz.

Deň Božieho narodenia bol považovaný 

za veľký sviatok. Celá rodina sa zdržiavala 

doma, tolerovaná bola len účasť na omši 

v kostole. Hovorilo sa, že v tento deň sa do 

cudzích domov nemá chodiť, aby sa božie 

požehnanie nevynieslo z príbytku. Vítanou 

návštevou však boli koledníci, ktorí po 

príchode do rodiny predniesli známy vinš: 

„Vinšujeme vám títo slávne svátky, Krista 

Pána narodení, aby vám dav pámbo zdraví, 

štastí a  po smrti královstvo nebeské obsáh-

nut.“. Odmena, ktorú koledníci, chlapci zo 

sociálne slabších rodín, dostali, znamenala 

pre tieto rodiny príležitostný zdroj obživy.

Na ďalší deň, kedy slávil meniny Štefan, 

sa opäť obnovili spoločenské a  rodinné 

kontakty a v dedine vládla už uvoľnenejšia 

atmosféra. Vo veľkom sa chodilo vinšovať, 

lebo meno Štefan v minulosti nosil značný 

počet mužskej populácie. V  tento deň sa 

v krčme poriadala tradičná štefanská zába-

va organizovaná mládencami.

Poslednému dňu v  roku, Silvestru,

sa pôvodne neprikladal zvláštny 

význam, postupne sa tento deň spája so 

všeobecnou veselosťou, realizáciou rôznych 

spoločenských aktivít (zábavy, divadlá…), 

čo však už predstavuje nový kultúrny pr-

vok.

V  tradičnej ľudovej kultúre sa viac po-

zornosti venovalo prvému dňu nového 

roka, v  ktorom sa uplatňovali mnohé 

úkony charakteristické pre „mágiu prvého 

dňa, mágiu počiatku“. Po celý deň sa ľudia 

snažili kontrolovať svoje správanie, vyhýbať 

sa zvadám a  iným nepríjemnostiam, lebo 

Nový rok sprevádzala povera, že „ako na 

Nový rok, tak po celý rok“ alebo „čo budeš 

robiť na Nový rok, potom aj po celý rok“. 

V tento deň sa zakazovalo čokoľvek požičať 

z domácnosti, lebo s požičaným by sa vraj 

vynieslo šťastie z domu.

Posledným dňom vianočno-novoročného 

obdobia bol 6. január, ľudovo nazývaný Tri 

krále. Spájali sa s  ním obchôdzky chlap-

cov, oblečených v  bielych košeliach, s  pa-

pierovými korunami na hlavách a palicami 

v rukách. V  tento deň sa v kostole posvä-

covala voda, z ktorej si ľudia odoberali do 

nádob a  odnášali domov. Trojkráľovou 

vodou pri určitých príležitostiach kro-

pili príbytky, hospodárske objekty i statok, 

lebo verili v jej zázračnú ochrannú silu. Do 

kostola na posvätenie si prv ženy nosili aj 

kriedu, ktorá takto nadobudla charakter 

apotropajného  – ochranného prostriedku. 

Trojkráľovou kriedou písali iniciály troch 

kráľov a rok na dvere príbytkov, a tiež ňou 

na ochranu v určité dni maľovali kríže na 

dvere domu a maštalí.

Podľa B. Šmotlákovej:

„Z materiálnej a duchovnej kultúry obce 

Nitrianska Blatnica“

upravil MT/

pokračovanie zo str. 5
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PRÍBEH O BARÓNOVEJ RODINEPRÍBEH O BARÓNOVEJ RODINE
V  30. a  40. rokoch minulého storočia 

žil v  kaštieli na Banke a  v  Nitrianskej 

Blatnici barón Anton von Leonhardi 

s  rodinou. Na život v  našej obci si zas-

pomínal Antonov 86-ročný syn Ján

/John/, ktorý v roku 1949 spolu s rodičmi 

emigroval do Austrálie. Počas návštevy 

obce v máji 2019 mu bolo udelené čestné 

občianstvo obce Nitrianska Blatnica. 

Rozhovor v angličtine zrealizoval Viktor 

Vrábel v  januári 2020 prostredníctvom 

Johnovej manželky Susan. Šesť dielov 

príbehu na pokračovanie bolo postupne 

zverejnených v  obecnom mesačníku 

Bana nský hlásnik. Prajeme príjemné 

čítanie.

Predvojnové roky sa našej rodiny 

veľmi dotýkali. Môj otec vedel, že sme 

v  nebezpečenstve. Moji rodičia zamest-

návali na panstve židov, ešte viac ich pra-

covalo v kúpeľoch. Viem, že ako sa situácia 

zhoršovala, takmer sedemdesiat židov sa 

skrývalo v lesoch na našom panstve v Ni-

trianskej Blatnici. V roku 1944 sme sa vrá-

tili do rodinného sídla v Šarfi i (Nitrianska 

Blatnica). Otec bol presvedčený, že máme 

bývať v  rodinnom sídle, aby sme ho boli 

schopní ochrániť. Sestra mojej mamy Mária 

Schulzová bývala vedľa vchodu do kaštieľa 

v  dome, ktorý patril otcovej sestre Mari-

ette. Otec ju z  bezpečnostných dôvodov 

poslal do Austrálie. Máriin manžel Pavel 

sa skrýval, pretože mal židovský pôvod. 

Ich dcéra Agnes sa skrývala v  ženskom 

kláštore a syn Andreas, s ktorým som si bol 

ako dieťa blízky, býval u kováča v Radošine, 

aby bol v bezpečí.

Jeden konkrétny deň sa mi vryl do 

pamäti, pretože to bol horor. Moji rodičia 

boli počas dňa preč. Išiel som sa hrať von 

do záhrady pred kaštieľom. Všimol som 

si dvoch esesákov (nemeckí nacistickí vo-

jaci z  oddielu Schutzstaff el) s  guľometmi, 

ako vedú moju tetu preč. Vydesil som sa. 

Utekal som sa skryť do regálu v skleníku. 

Myslel som si, že zoberú aj mňa. To bol 

posledný raz, čo som videl moju tetu, Ag-

nes a  Andreas ju tiež už nikdy nevidel. 

Vzali ju do koncentračného tábora Bergen-

Belsen, kde zomrela na týfus práve v čase, 

keď oslo bodzovali židov. V  tom strašnom 

období zobrali do Terezína môjho starého 

otca Ľudovíta Wintera.

Neskôr v  roku 1944 ma moji rodičia 

zobrali do lesa, kde sme mali dom vedľa 

Rotundy sv. Juraja. Čítal som si vonku 

knihu, keď som začul prenikavé pís knutie. 

Poriadne som sa poobzeral a  zistil som, 

že sme obkľúčení vojakmi SS, ktorí držali 

guľomety a pušky s bajonetmi. Prichádzali 

odvšadiaľ, bol som vystrašený. Hľadali 

židov. Prehľadali kostol aj lesníkov príby-

tok. Pichali bajonetmi do sena na povale. 

Našťastie, nikoho nenašli. Jeden žid, ktorý 

v  dome býval, sa každé ráno veľmi skoro 

vytratil a  vracal sa až neskoro v  noci. 

Našťastie, bol preč, keď vojaci prišli. 

Vypočúvali môjho otca a  mamu. Pamä-

tám si, že otec mal veľký problém vysvetliť, 

kto sme. Reval som po celý ten hrozný 

čas. Dôstojník povedal: „Nechajme ich, 

nie je žid. Je tým, kým hovorí, že je. Jeho 

nemčina je príliš dobrá.“ Náhle odpo-

chodovali preč smerom do dediny, kde 

zhromaždili dvadsať židov. Nikto o nich už 

viac nepočul. Hovorilo sa tiež, že zastrelili 

ľudí z neďalekej dediny.

Mali sme aj poľovnícku chatu na druhom 

konci lesa. Nemci ju zapálili, aby sa uistili, 

že v  nej nikto nemôže prebývať. Mojich 

rodičov sa tieto hrozné udalosti veľmi dot-

kli. Kým sme bývali v Nitrianskej Blatnici, 

nedovolili mi ísť do školy. Zvykol som sa 

hrávať s  Jankom Kolníkom, Rudolfom 

Funtom, Jožkom Muttom a, samozrejme, 

s Ivanom Komlošim. Poslední dvaja meno-

vaní chlapci chodili so mnou na piešťanské 

gymnázium.

Na jar 1945 ma otec zobral do našej le-

snej chaty. Videl sme, ako sa pod nami 

pohybuje front. Vojaci strieľali na všetky 

strany. Nemci ustupovali, ruské jednotky 

sa posúvali dopredu. Myslím, že súčasťou 

ruských vojenských síl boli aj rumunské 

jednotky.

Moja mama bola v kaštieli v Nitrianskej 

Blatnici. Ktosi z dediny prišiel za nami do 

chaty a povedal nám, že už je bezpečné sa 

vrátiť. Neskôr v  ten istý deň prišli k  nám 

ruskí a  rumunskí vojaci, ktorí sa zabývali 

v niektorých miestnostiach. Ruský veliteľ si 

vybral moju spálňu v  tzv. malom kaštieli, 

ktorý stál vedľa vstupnej brány. Vojaci sa 

k nám správali slušne, avšak veliteľ jedného 

z nich zastrelil. Povedal im totiž, aby nešli 

dole do našich vínnych pivníc, tento vojak 

neposlúchol a prišiel s  fľašou vína v ruke. 

Veliteľ ho na mieste zastrelil. Toto sa udialo 

pred kaštieľom mimo frontu. Nasledujúci 

deň sa Rusi dali do pohybu, rumunskí vo-

jaci ešte na chvíľu zostali.

V tom čase bol Šarfi i pridelený komisár. 

Mal sa starať o lesy, farmy a vinice. Komisári 

však nemali ani potuchy o farmárčení. Môj 

otec sa s komisárom dohodol na kompro-

mise  – veď zvieratá musia byť nakŕmené 

a musí byť o ne postarané. Komisár privolil, 

aby sa môj otec staral o panstvo aj naďalej.

Život sa stával viac a  viac neistým. 

Každý deň priniesol nové obavy, ktoré 

zvyšovali strach o naše životy. Spomínam 

si, že komisár smrteľne postrelil človeka 

na námestí, pretože improvizovaný súd 

vraj zistil, že sympatizoval s  Nemcami. 

Skutočne čierne dni.

O  niekoľko týždňov neskôr sme sa 

presťahovali do Vily Riviéra v Piešťanoch. 

Na Banku sme sa vrátiť nemohli, pretože 

v  našom dome bývalo vojsko. Moji 

rodičia pôsobili zaneprázdnenejšie ako 

predtým. Pretože situácia bola neistá,

mama si otvorila kozmetický salón v Zele-

nom strome v  Piešťanoch. Onedlho mala 

veľa zapísaných klientov  – aj miestnych, 

aj zďaleka. S  pomocou viedenského 

kúpeľného lekára spustila výrobu vlastných 

kozmetických prípravkov.

V tom čase som navštevoval gymnázium. 

Hoci som miloval futbal, nedokázal som 

konkurovať starším chlapcom. Bol som 

v škole najmladší. Bol som výborný plavec, 

patril som do Piešťanského plaveckého 

klubu. Spomínam si na Laca Bačíka, ktorý 

bol trochu starší. Bol veľmi dobrý plavec, 

plával ako ryba. Hrávali sme spolu vodné 

pólo. Často sme trénovali s veľmi známymi 

vodnopólovými hráčmi, spomeniem Vadr-

nu, Oravca, Štrobla a Komadela.

Chodil som do školy a trávil som voľný 

čas pri bazéne. Pre môjho otca to však bol 

iný príbeh…

/pokračovanie nabudúce/

https://www.obecbanka.sk/navstevnik/

zaujimavost/pribeh-o-baronovej-rodine/

/John von Leonhardi,

námet a preklad: Viktor Vrábel - krátené/

11 ročný Ján s matkou na schodoch horárne 11 ročný Ján s matkou na schodoch horárne 
pri Rotunde sv. Juraja – rok 1944pri Rotunde sv. Juraja – rok 1944

Ján Leonhardi počas návštevy Nitrianskej Ján Leonhardi počas návštevy Nitrianskej 
Blatnice v roku 2019Blatnice v roku 2019
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NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠANÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA

PREDVIANOČNÝ ČAS V MATERSKEJ ŠKOLEPREDVIANOČNÝ ČAS V MATERSKEJ ŠKOLE

V pondelok, 7. decembra, v čase adventného 

obdobia do našej základnej školy zavítala ctená 

návšteva – svätý Mikuláš. Už z diaľky hlásil svoj 

príchod zvonením zvončekov. Za zatvorenými 

dverami tried žiaci nedočkavo čakali a pripra-

vovali sa. Nacvičili si básničky a  pesničky, 

nie ktorí nakreslili pre Mikuláša obrázky. 

Vo vzduchu bolo cítiť netrpezlivosť i nadšenie. 

Svätý Mikuláš však neprišiel sám, vzal si na

pomoc anjelov, ktorí niesli košík plný sladkostí.

Vitaj, vitaj, Mikuláš,

čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky

a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali

aj si uši umývali.

Rýchlo, rýchlo, rozbaľ vrece,

nikto z nás už čakať nechce.

V  každej triede si vypočuli krásne básne, 

piesne i modlitby a každý dobrý žiak, chlapec 

i dievča, dostali sladkú odmenu.

(Mgr. Natália Púčeková)

Aj napriek neprajnej situácii spojenej s  Covidom–19 nám 

kalendár oznamuje čas príchodu najkrajších sviatkov v  roku 

- Vianoc. V  našej materskej škole nám každý kút vnútorných 

priestorov svojou aktuálnou výzdobou pripomína zimu a  Via-

noce. Vianoce sú sviatkami, ktoré majú svoje čaro a  prinášajú 

pokoj a radosť do rodín. V tomto duchu vedieme naše deťúrence 

a  rôznymi aktivitami im približujeme zvyky a  tradície (nácvik 

básní, piesní, kolied, zhotovovanie vianočných ozdôb…).

V stredu, 9. decembra, sa 4-5 ročné deti z  triedy „Žabky“ za-

hrali na medovnikárov. Od rána sme začali s prípravou prostredia. 

Oboznámili sa s pomôckami a surovinami potrebnými na prípra-

vu medovníkov. Dokonalá hygiena rúk, zásterky a chuť do práce 

deťom nechýbali. Bez problémov pomenovali všetky suroviny, 

nad vôňou škorice sa rozplývali. Vykrajovačky s  vianočnými 

motívmi si medzi sebou striedali a z pripraveného cesta zručne 

vykrajovali úhľadné perníčky. Škôlkou sa niesla vôňa medovníkov.

A veruže sa vydarili. Na hotových si pochutili a  slušne ponúkli 

aj kamarátov z  iných tried. Svojich rodičov ponúkli odpoludnia 

po príchode do škôlky. Každé dieťa si domov odnieslo recept na 

„škôlkárske medovníky“. Verím, že spolu so svojimi rodičmi vy-

kúzlia krásne a výborné vianočné pečivo a obohatia nimi vianočný 

stôl. Rodičom želám veľa trpezlivosti, zdravia a krásne Vianoce.

MH

Prišiel Mikuláš…

Prešiel rok a  priniesol čas predvianočný, ktorého 

neodmysliteľnou súčasťou je stretnutie s Mikulášom. Žiaľ, tento 

rok je k nám všetkým neprajný a covidová situácia nedovolila, aby 

sa deti stretli s Mikulášom tak, ako v predchádzajúcom roku.

Do materskej školy predsa len zavítal aj so svojím sprievodom 

s dodržaním všetkých hygienických požiadaviek.

Deti boli už od rána nedočkavé. Ešte posledné úpravy triedy (veď 

musí byť všade poriadok, lebo odmena nebude), keď sa za dvera-

mi triedy rozoznel zvuk rolničiek, ktorý oznamoval príchod dlho 

očakávaného hosťa. Všetky detičky boli šťastné a ich očakávania 

splnené. Mikulášovi a  anjelíkom sa deti predstavili priliehavým 

kultúrnym programom, ktorý si intenzívne pripravovali. Za úsilie 

boli odmenené balíčkami. Vľúdnym a milým hlasom sa im pri-

hováral a na pamiatku sa odfotografoval s každým dieťaťom.

Na záver sa deti poďakovali a zaželali mu šťastnú cestu. Prisľúbil, 

že o rok príde zas.

MH
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NAŠA ŠKOLA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIENAŠA ŠKOLA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE

REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE A OSVETLENIAREKONŠTRUKCIA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE A OSVETLENIA
V BUDOVE ZÁKLADNEJ ŠKOLYV BUDOVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Od marca tohto roku celá spoločnosť prežíva novú, náročnú 

situáciu, ktorá je spôsobená pandémiou COVID19. Očakávalo sa, 

že školy sa prispôsobia stavu v spoločnosti a nájdu možné riešenia 

na vzdelávanie žiakov.

Našej škole sa podaril „malý zázrak“. Vedenie školy získalo bez-

platne platformu Microsoft  Teams a  vzdelávaciu aplikáciu Wo-

cabee na cudzie jazyky. Učitelia sa pomocou webinárov od Mi-

crosoft u naučili pracovať s  touto platformou, pomohli rodičom 

s  inštaláciou do počítačov, notebookov, telefónov a  začali sme 

vyučovanie online. Zostavili sme rozvrhy hodín a  začali sme 

pravidelne denne vysielať. Všetky triedy sa vyučovali paralelne, 

t.j. naraz v  rovnakom čase  – ako v  škole. Rodičia boli skvelí, 

zabezpečili každému dieťaťu zariadenie, aby sa nemuseli striedať 

pri jednom, a zabezpečili internet. Škola požičala zariadenia do 

rodín, ktoré nemali možnosť si ich zakúpiť. Od apríla až dodnes 

(okrem 1.-4. ročníka, tí sa učia v škole od septembra až doteraz) 

máme 100% pripojenosť žiakov. To znamená, že všetci žiaci sa 

denne vidia a počujú s každým učiteľom cez obrazovku na každej 

hodine. Domáce úlohy posielajú cez Microsoft  Teams alebo Edu-

page- to je vlastný školský portál, kde rodičia vidia známky svojich 

detí, píšu si s učiteľmi, vidia oznamy riaditeľky, posielajú správy. 

Microsoft  Teams má vlastný chat, telefón, na tabuľu píše učiteľ 

aj žiaci, zdieľajú sa dokumenty, prezentácie, videá a využívajú sa 

rôzne možnosti vyučovania.

Sme jediná škola v širokom okolí aj v susedných okresoch, kde 

je online vzdelávanie a nie dištančné posielanie úloh cez EduPage, 

a to so 100% -ou pripojenosťou žiakov.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli 

naďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú 

situáciu, a  preto sme nastavili jednotné pravidlá pre všetkých. 

Prajem si, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zod-

povedným prístupom zvládli v  zdraví a  užili si prichádzajúci 

sviatočný čas. (Mgr. Daniela Páleníková, riaditeľka)

SME HRDÍ na:

- pani učiteľku - zástupkyňu riaditeľky Máriu Hlohovskú, ktorá 

bola na návrh riaditeľky školy ocenená MŠVVaŠ SR a mini-

strom školstva p. Branislavom Grohlingom Ďakovným listom 

svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú prácu a  do-

siahnuté výsledky v  predprimárnom vzdelávaní (morálne 

ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú 

najvyšším stupňom ocenenia)

- na žiakov 6.ročníka, ktorí v minuloročnom testovaní piatakov 

boli mimoriadne úspešní v  Testovaní 5 (z  matematiky 10% 

nad celoslovenským priemerom)

ĎAKUJEME:

- zriaďovateľovi  – obci Nitrianska Blatnica za rekonštrukciu 

elektroinštalácie školy a jej dofi nancovanie

- fi rme ELRIM za profesionálne zrealizovanie elektroinštalácie 

školy

- zamestnancom obce a hasičom obce za pomoc pri sťahovaní 

zariadenia školy

- zamestnancom školy (upratovačky, kuchárky, školník, 

učitelia), bez ich mimoriadnej ochoty a úsilia by sme nezvládli 

upratať a nasťahovať zariadenie školy do 1. septembra

- všetkým žiakom a rodičom za zodpovedný prístup k online 

vzdelávaniu

V mesiacoch máj – august 2020 bola vykonaná rekonštrukcia 

elektrickej inštalácie budovy ZŠ Základnej školy s  materskou 

školou v Nitrianskej Blatnici. Predmetom riešenia tohto projektu 

bola kompletná výmena elektrickej inštalácie vrátane osvetlenia 

a internetových rozvodov všetkých priestorov objektu budovy.

Elektrická inštalácia a osvetlenie v budove základnej školy bola 

realizovaná v roku 1962 podľa v tom čase platných technických 

noriem. Počas skoro šesťdesiatročného využívania budovy bola 

vykonávaná údržba iba v minimálnom - nevyhnutnom rozsahu; 

boli nahradené niektoré svietidlá, vypínače a elektrické zásuvky, 

sčasti doplnená kabeláž a  niektoré elektrické rozvody 230V pre 

napájanie zásuviek.

S ohľadom na rok realizácie stavby budovy školy doterajší stav 

elektrickej inštalácie a  osvetlenia už nezodpovedal súčasným 

požiadavkám na využitie budovy a  tiež aktuálne platným tech-

nickým normám. Dlhodobým pôsobením tepelných účinkov 

elektrického prúdu dochádzalo k zhoršeniu mechanických vlast-

ností hliníkových vodičov (sú krehké, odlamovali sa). Navyše 

dôsledkom starnutia materiálu došlo aj k  zhoršeniu stavu elek-

trickej izolácie vodičov a káblov.

Koncom roku 2019 po viacročnom úsilí získal zriaďovateľ 

Základnej školy s  materskou školou Nitrianska Blatnica Obec 

Nitrianska Blatnica na základe podaných žiadostí a  zdoklado-

vaného havarijného stavu budovy fi nančné prostriedky 67 tisíc 

Eur z Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu elektroinštalácie 

a osvetlenia v budove ZŠ. Ďalšie fi nancie, cca 7 tisíc Eur boli na 

kompletné maliarske práce všetkých priestorov budovy poskyt-

nuté z rozpočtu obce.

Rekonštrukciou elektroinštalácie a osvetlenia budovy školy sa 

odstránil nielen jej zlý prevádzkovo-technický stav ale vylúčilo sa 

aj riziko ohrozenia života a zdravia osôb.

Taktiež došlo k zlepšeniu energetickej hospodárnosti a estetic-

kého vzhľadu vnútorných priestorov budovy.

Rekonštrukčné práce vo vzornej kvalite realizovala domáca 

fi rma Miroslav Miho ELRIM.

Vynaložené fi nančné prostriedky z  Ministerstva školstva 

SR a  z  rozpočtu obce sú skutočnou investíciou do budúcnosti 

a rozvoja našej obce.

/OcÚ/
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TONKO KRUMPÁR 90-ROČNÝTONKO KRUMPÁR 90-ROČNÝ
Už niet tých, čo by si pamätali na ten 

deň, deň desiateho októbra 1930. Práve 

sa kopali zemiaky, či siali oziminy? V  ten 

deň pršalo? Alebo svietilo slniečko príjem-

ného babieho leta? Niet už nikoho, kto by 

si pamätal podrobnosti okolo začínajúceho 

sa príbehu človiečika, ktorý sa prvý raz na-

dýchol sviežeho vzduchu, prižmúril očká 

prvému ostrému lúču slnka a  hlasno sa 

rozkričal nad víťazným vstupom do brány 

života. Len starec Marhát zaševelil lístím 

svojho najvyššie čnejúceho stromu a  do 

údolia rozposlal správu o tom, že do obce 

pod ochranou jeho masívu pribudol nový 

prírastok – nový občan. Nad svetom vtedy 

kulminovala najväčšia hospodárska kríza, 

keď sa v  rodine tesára Alojza Krumpára 

a  jeho manželky Emílie narodil chlapec, 

ktorému dali meno Anton.

Čas ubiehal a  niekoľkými zimami sa 

malý Anton presánkoval, niekoľkými le-

tami prebádal dedinské chotáre a  vŕšky 

rodnej obce, kým prvýkrát zasadol do lavi-

ce vtedy ľudovej školy. V túžbe vedieť stále 

viac, ako vedel, chodil rád do školy a  rád 

sa učil.

Po absolvovaní meštianskej školy bol 

prijatý za žiaka obchodnej akadémie 

v  Nitre. Mal však smolu a  vážne ochorel. 

Najkrajšie roky mladosti prežil v  tatran-

ských sanatóriách, ale jeho mladý organi-

zmus nepodľahol a Tonko svoj boj o život 

víťazne vybojoval. Po návrate domov našiel 

si prvé zamestnanie (vďaka bratrancovi 

Paľkovi) v  prievidzskom Priemstave. Tam 

pričuchol k  novinárčine (závodné noviny 

patrili do jeho oddelenia), ale medzitým 

tvoril i  literárne, keď sa jeho básne ob-

javovali vo vtedajšom denníku Smena, 

v Mladej tvorbe a v Kultúrnom živote.

Život Tonka Krumpára bol mimoriad-

ne aktívny, akoby chcel dohnať všetko, 

čo pre roky choroby zameškal. Zaují-

mal sa o  dianie v  obci a  nečudo, že vo 

voľbách v  roku 1954 bol zvolený za plne 

plateného tajomníka národného výbo-

ru. V  tom čase sa i oženil a keď mu bolo 

v  roku 1959 ponúknuté miesto vedúceho 

redaktora okresných roľníckych novín, 

nezaváhal a  s  rodinou sa presťahoval do 

Topoľčian. Z  poľnohospodárskych novín 

vytvoril okresné noviny s  všestrannou 

tematikou s názvom Socialistický dnešok. 

Medzi vtedajších spolupracovníkov patril 

i dnešný šéf Radošinského naivného divad-

la Stanislav Štepka, spisovateľ Ivan Habaj, 

niekoľko mladých ľudí, ktorí sa uplatnili 

neskôr v  ústredných novinách. O  kvalite 

okresných novín pod jeho vedením svedčí 

skutočnosť, že im bolo udelené ako prvým 

okresným novinám na Slovensku štátne 

vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“.

A  potom prišiel rok 1968. Za podporu 

politiky A. Dubčeka a  negatívny postoj 

k  obsadeniu vtedajšieho Československa 

vojskami Varšavskej zmluvy ho odvolali 

z funkcie šéfredaktora. Bol rád, že sa mo-

hol zamestnať ako administratívny pra-

covník na vtedajšom ONV a  zabezpečiť 

svoju rodinu. Po zmene režimu ho v roku 

1989 rehabilitovali a  vymenovali opäť za 

šéfredaktora okresných novín, ale to už 

klopal na dvere dôchodkový vek.

Aj keď žije v  Topoľčanoch, Nitrianska 

Blatnica bola a je jeho druhým domovom. 

Tu sa stretával i  stretáva s  priateľmi, keď 

napr., s dnes už nebohými Edom Kolníkom, 

Jožkom Králikom, Karolom Hlohovským 

a  s  Vladom Chromým, prebrázdili nielen 

blatnické hory, ale i  významné miesta 

a hrady slovenských dejín. Do života rod-

nej obce sa zapájal i svojimi skúsenosťami 

pri vydávaní populárnych Blatnických 

novín, redakčne spracoval publikáciu, 

70 rokov futbalu v  Nitrianskej Blatnici“ 

a  spolupracoval i  na vydaní monografi e 

obce.

Nie je žiadnym prekvapením, že pri 

príležitosti 60. výročia používania názvu 

Nitrianska Blatnica mu obecné 

zastupiteľstvo udelilo ocenenie „Čestný 

občan“ a  pri 825. výročí prvej písom-

nej zmienky o  obci a  pri príležitosti 

jeho životného jubilea „Cenu obce“. Pri 

príležitosti tohtoročného jubilea ho OZ 

navrhlo na ocenenie „Cena Nitrianskeho 

samosprávneho kraja“. Je nám všetkým, 

ktorí Tonka Krumpára poznáme, nesmier-

ne ľúto, že ho pred desiatymi rokmi po 

krátkej ťažkej chorobe navždy opustila jeho 

životná partnerka Elinka, s ktorou prežil 55 

rokov spoločného života.

Aj keď je táto krátka bilancia Vášho 

života, Tonko, poznačená nostalgiou, 

prijmite blahoželanie k  deväťdesiatinám 

i  v  mene všetkých Blatničanov, ktorí Vás 

majú radi. Prajeme Vám, aby ste ešte dlho 

v  zdraví boli nápomocný Blatnickým 

novinám, obklopený láskou svojich detí 

a vnúčat, priateľov a známych, ktorých vo 

Vašom živote nebolo a stále nie je málo.

/Príspevok neb. p. Kataríny Hudecovej

k 80. narodeninám p. A. Krumpára ak-

tuálne upravil MT/.
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Šťastné A veSElé 

Vianoce bEz OdpaDu

wWW.triedImE.sk

wWW.envipak.sk

wWW.vezmisI.ma

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý 

odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy. 

Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?

Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku. 
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť 
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.

Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové 
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené 
ovocie, šišky či včelí vosk. 

Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý 
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny 
od lokálnych predajcov. 

Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane 
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček. 
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú 
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov. 

Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si 
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.

Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče, 
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú 
o ekologickú likvidáciu.

Vianočné pozdravy posielajme e-mailom. 

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 

sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 

kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...

Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 

jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.
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BLATNICKÝ FUTBAL V ROKU 2020BLATNICKÝ FUTBAL V ROKU 2020

NÁMESTIE UŽ ZDOBÍ DREVENÝ BETLEHEMNÁMESTIE UŽ ZDOBÍ DREVENÝ BETLEHEM

Aj športové správy v  tomto roku 

nemôžeme začať inak ako pandemic-

kou situáciou, ktorá zasiahla celý 

svet a  všetky odvetvia hospodár-

skeho, spoločenského a kultúrneho 

života. Neobišla šport vrcholový, 

ale ani amatérsky. Stalo sa tak v období, keď 

si u  nás, v  Nitrianskej Blatnici, pripomíname 

85. výročie začiatku organizovaného futbalu, vzniku futbalového 

oddielu. Nebudem sa o  tom rozpisovať, bolo to popísané v pu-

blikácii. Naše mužstvá účinkovali v okresných súťažiach väčšinou 

so striedavými úspechmi. Boli obdobia úspešnejšie, ale aj menej 

úspešné. Podstatné ale bolo, že futbal sa hral nepretržite (výnim-

kou bolo obdobie 2.svetovej vojny). Za ten čas sa tu vystriedalo 

veľké množstvo hráčov, funkcionárov a  obetavých fanúšikov, 

ktorí boli nápomocní pri chode klubu. V súčasnej dobe účinkujú 

v okresnej súťaži dva kolektívy - mužstvo dospelých a družstvo 

dorastencov.

Dorastenecké družstvo dosahuje v súťaži dobré výsledky a od 

začiatku súťaže sa pohybuje v horných priečkach tabuľky. Zimujú 

na peknom treťom mieste. Chlapci majú záujem o futbal, majú 

dobrú tréningovú morálku a  disciplínu a  to sa prejavuje aj na 

umiestnení. Veľkú zásluhu na tom má tréner Ivan Bohuš, ktorý je 

zapálený do tejto činnosti a strhol so sebou aj svojich zverencov. 

Je naším prianím, aby im všetkým toto zanietenie vydržalo a aby 

si našli vo futbale zaľúbenie.

Situácia v „A“ mužstve dospelých je trochu odlišná. Je to dané aj 

tým, že väčšina hráčov sú živitelia rodín, majú svoje zamestnanie, 

ktoré je prioritou číslo jedna a tak sa stane, že nemôžu nastúpiť 

na zápas, musia ísť do práce. Potom sú aj iné „dôvody“, pre ktoré 

hráči nemôžu nastúpiť na zápas (zranenie, choroba ale žiaľ aj 

karty) a tak mnohé stretnutia hráme v pozmenených zostavách. 

V  jesennej časti súťaže nás, čo pravidelne chodíme na zápasy 

doma - vonku potešilo, že na každom zápase bolo dosť hráčov aj 

pre lavičku. Veríme, že toto je len prechodné obdobie a dočkáme 

sa lepších časov.

Všetkým aktérom a  ich rodinám, čo sa športu u  nás venu-

jú, poprajme pokojné a  spokojné prežitie vianočných sviatkov 

a  do nového roku 2021 veľa zdravia, šťastia, elánu a  pekných 

športových úspechov a zážitkov.

RJ

Predvianočnú atmosféru v Nitrianskej Blatnici, i keď na poslednú chvíľu, tento 

rok dotvára drevený betlehem, ktorý je od 15. decembra vystavený pri vianočnom 

stromčeku pred kultúrnym domom. Drevené plastiky z lipového dreva - Svätú 

rodinu - Pannu Máriu, Ježiška v kolíske a Jozefa, spolu s tromi kráľmi, kravičkou, 

ovečkou a somárikom, anjelom a mužom s ovečkou na pleciach vytvoril rez-

bár, pán Marián Balážik z Veľkých Ripnian. Ľudské postavy dosahujú výšku 

cca 130 cm. Posvätenie nového betlehema sa bude konať na tretiu adventnú 

nedeľu, 20. decembra 2020 po sv. omši, t. j. približne o 11,30 hod. Navyše práve 

tu pri drevenom betleheme 24. decembra dopoludnia na Vás počká Betlehemské 

svetlo, ktoré prinesú do Nitrianskej Blatnice skauti a skautky ako symbol pokoja, 

lásky a nádeje.

Betlehem je predovšetkým symbolickým pripomenutím narodenia Ježiša Krista 

a je už tradičnou súčasťou našej kultúry. Je nositeľom silného príbehu spojeného 

s dejinami ľudského rodu. Pohľad na betlehem prináša ľuďom pokoj a pokoru.

Nielen tie staršie ročníky si vravia, že dnešná doba je uponáhľaná a vytráca 

sa skutočný zmysel Vianoc. A práve to bol dôvod pre zabezpečenie tohto diela.   

Neváhajte, milí naši občania, zastavte sa na námestí pred kultúrnym domom pri 

Ježiškovi, a spomeňte si na to, čo naozaj znamenajú vianočné sviatky. Betlehem 

pána Balážika je totiž skutočné umelecké dielo.

Nech je tento nový betle-

hem požehnaním pre celú 

našu obec a teší ešte mnoho 

generácií po nás! Srdečná 

vďaka všetkým, ktorí 

prispeli k tomuto krásnemu 

dielu.

 Starosta obce 

Michal Toman 

 a poslanci obecného 

zastupiteľstva

Aj

ne

ale ani 


