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Všetkým spoluobčanom želáme príjemné prežitie
vianočných sviatkov, v novom roku 2019 veľa dní
prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii.
Obecné zastupiteľstvo, Mgr. Michal Toman starosta obce

Vitajte, Vianoce!

Radostné stretnutie s Mikulášom

V šálke sladkej od medu,
skrývam starú koledu,
patriacu dňom vianočným.
S piesňou, čo mi z úst letí,
tiež chcem letieť v ústrety
prekrásnym dňom vianočným.
V bielom svete hviezdnatom
túžim zas byť dieťaťom,
v rozprávke o Vianociach,
niesť pred sebou betlehem,
vianočný vinš ešte viem –
dobrú zvesť o Vianociach.
Stôl a na ňom oblátky,
vôňa dobrôt z pozlátky,
obrázky z pradávnych snov:
ráno bosá z pitvorka,
trúsim z dlaní sýkorkám
zrniečka hrejivých slov.
V piecke ohník blikoce,
láskyplné Vianoce
v dušiach nám roztopia mráz.
Skôr ako sa nazdáme,
dieťa Božie na slame
zostúpi zas medzi nás.
Katarína Hudecová

1.december bol v našej obci odlišný
od iných dní. Hneď ráno „Perinbaba“
pokryla našu dedinku bielou pokrývkou
a vnášala niečo tajomné hlavne do detských srdiečok. Bol to deň deťmi veľmi
očakávaný. V podvečerných hodinách po
roku opäť zavítal medzi deti Mikuláš aj
so svojim sprievodom. Jeho dômyselne
upravené sane a v nich celá „zostava“ vyvolala nadšenie nielen u detí ale aj v nás
dospelých. Pri príchode sa zvítal s deťmi,
zaujal ich rozprávaním príbehu a piesňou.

Rozsvietil vianočný stromček, pri ktorom obdarovával deti. Niektoré deti prešli
skúškou odvahy, pretože okolo Mikuláša
neustále krúžil čert, ktorý v deťoch vyvolával rôzne pocity a strach. Deti boli
statočné, čerta sa nezľakli a zarecitovali
aj básničku. Rozdávanie balíčkov nemalo
konca. Keď konečne vyprázdnil vrecia,
rozlúčil sa s deťmi s prísľubom, že o rok
príde zas. Mikuláša sme vystrojili so slovami vďaky a na krásnych saniach sa pomaly
vzďaľoval v žiari krásneho ohňostroja.
V príjemnej atmosfére pri rozžiarenom
stromčeku, pri vianočnej hudbe a v kruhu
svojich blízkych a priateľov sa prítomní
občerstvili a zohriali pri teplých nápojoch,
nechýbal punč pre deti i dospelých.
So spokojnosťou a naplneným očakávaním sme sa rozišli. Nenápadne sa k nám
vkrádajú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Želáme Vám , aby boli šťastné a veselé,
nech tento nádherný sviatočný čas Vás
naplní láskou, zdravím a rodinnou pohodou.
M. Hlohovská

MILÍ SPOLUOBČANIA
Milí spoluobčania,
blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky
roka a spolu s nimi aj jeho koniec. Každá
zapálená sviečka na adventnom venci
nám v uponáhľanom období napovedá,
že najkrajšie sviatky v roku sa pomaly
blížia. Prichádzame do obdobia, v ktorom
si veľmi radi spomenieme na zážitky z detstva, na zvedavosť a bezhraničné predstavy
o kúzle Vianoc.
Práve teraz si viac ako inokedy uvedomíme
rýchlosť doby, uponáhľanosť života, ale aj
to, že v pracovnom diári prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle
sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou.
Život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách, sile pomáhať a schopnosti motivovať.
Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do minulosti
sme mali radosť. Všetko to si vo vianočnom období uvedomujeme omnoho viac ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro
sviatkov, ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou.
Pri štedrovečernom stole si spomenieme na najbližších,
ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. V každom z nás sa miešajú pocity radosti
a pokory, nádeje a nedočkavosti. Tešíme sa na chvíle strávené
v harmonickej rodinnej nálade s najbližšími a tešíme sa z toho,
ako naši blízki, deti a vnúčatá prežívajú vianočné napätie
pri otváraní darčekov.
Výnimočná atmosféra spájaná s ligotom adventných sviečok
a vôňou čečiny, k tomu čarovné ticho, v ktorom pod nohami
počujeme vŕzgajúci sneh cestou na polnočnú omšu, a na oblohe
hviezdy, ktoré nám ukazujú skutočné ľudské hodnoty. To všetko
si treba vychutnať s rodinou, s blízkymi.
Milí spoluobčania,
s Vianocami a následne so vstupom do nového roku sa spájajú
predsavzatia, odhodlanie a osobné ciele pre nadchádzajúci rok.
Želám Vám, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku, pri
všetkých činnostiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech
je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roku 2019.

Zároveň Vám chcem úprimne poďakovať za spoluprácu v priebehu končiaceho roka a predovšetkým za prejavenú dôveru
a morálnu podporu v komunálnych voľbách. Veľmi si vážim
Vašu vysokú účasť vo voľbách, ktorou ste preukázali, že Vám
záleží na ďalšom smerovaní obce.
Prajem Vám všetkým, ktorí sa angažujete v rôznych oblastiach činnosti obce veľa úsilia a aby sta sa nedali nikým
a ničím odradiť od svojej humánnej činnosti. Pri tejto príležitosti vyzývam predovšetkým mládež, aby sa aktívnejšie zapájala
do kultúrno-osvetovej a športovej činnosti a to hlavne vo svoj
prospech a pre svoje aktivity. Veľmi si vážime prácu tých, čo
obetujú svoj voľný čas pre prácu pre naše obecné spoločenstvo
i v rôznych oblastiach života, prajem Vám veľa energie, tvorivých
síl a najmä zanietenia pre túto činnosť.
Verím, že svojimi pripomienkami a aktívnou spoluprácou s vedením obce i poslaneckým zborom dokážeme vytvárať v Nitrianskej Blatnici prostredie domova, v ktorom sa budeme dobre cítiť
nielen my, ale aj všetci tí, ktorí našu obec navštívia s dobrým
úmyslom.
Pre takýto cieľ má zmysel obetovať svoj čas i námahu.
Nech je nám k tomu dopriate zdravie, pokoj duše, životný optimizmus a nech nás na tejto spoločnej ceste sprevádza láska,
z ktorej sa zrodilo vianočné posolstvo.
S úctou
Michal Toman
starosta obce

VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Vianoce boli a sú poznačené mnohými
poverami a zvykmi. Týkali sa správania ľudí
i štedrovečernej večere. Niektoré sa zachovali, iné vymizli. Na Štedrý deň muselo byť
napečené do východu slnka. Naši predkovia
potom celý deň držali pôst – jedli iba buchty
alebo ovocie. Aj dnes sa traduje, že kto vydrží
nejesť do západu slnka, uvidí zlaté prasiatko.
Vianočný stromček
Doobeda ľudia zdobili vianočný stromček.
Ten je nemeckého pôvodu a najprv sa ujal
v mestách, až potom na vidieku. Prvý raz
ho spomína brémska kronika v roku 1570.
Slováci stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk. Súčasťou Vianoc sa stal až v druhej polovici 19. storočia. Na svätého Mikuláša
v roku 1896 elektrickými sviečkami zasvietil
veľký smrek pred Mestským divadlom v Bra-

tislave. Nespratníci však niektoré žiarovky
rozbili prakmi.
Zvyky pred večerou
Štedrovečernú večeru predchádzali mnohé zvyky. Hviezda z jadierok v rozkrojenom jablku dodnes znamená zdravie. Práve
tak rybie šupiny vraj zabezpečia bohatstvo
a chren dodá odvahu. Cesnak sa jedol pre
zdravie a aby zahnal zlé sily. Stôl opásali
reťazou, aby rodina bola súdržná. Ak plameň sviečky na stole horí rovno, rodina
bude zdravá. Ak zhasne, niekto umrie. Veľa
sa dá vraj vyčítať aj z nočnej oblohy. Tmavé
nebo znamená plnú stodolu a veľa ovocia.
Veľký svetlý mesiac neúrodu, veľa hviezd
však veľa kureniec a hrozna. Ak hory zahalí
hmla, zomrie veľa starých ľudí. Ak je hmla
v dolinách, budú mrieť mladí.
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Štedrovečerná večera
Bola skromná a jednoduchá. Na začiatku
sa jedla oblátka s medom pre sladký a dobrý život. Polievka bola paradajková, vínová
alebo rybacia. Až neskôr sa začala variť kapustnica, hríbová či šošovicová polievka.
Dnes je samozrejmou súčasťou večere vyprážaná ryba (niekde dokonca rezne) so zemiakovým šalátom. Kedysi sa nejedlo nič
vyprážané a ryby mali iba bohatší ľudia.
Chudobnejší mali perky s lekvárom (taštičky
z rezancového cesta) alebo pupáky (kúsky
kysnutého cesta) s mliekom a makom. Obdarúvali sa najmä deti: dievčatá handrovými
bábikami, chlapci drevenými vyrezávanými
koníkmi či vozíkmi. Maškrtou boli sušené
plánky a slivky.
/BN/

(PRED)VIANOČNÁ NOSTALGIA

Učiteľský kolektív - Jún 1979
Diaľku života prekonáme len spomienkami a neoddeliteľnou
súčasťou Vianoc sú spomienky: keď ma vozil do školy autobus,
keď začínal školský rok, keď ma deti zdravili česť práci, keď čítali
a písali texty v ruštine, keď sme cvičili na ihrisku, v kaštieli, keď sa
deti prezentovali svojou šikovnosťou či dobrotou, keď sme chodili
na brigády, keď mi prváčka s vrkôčikmi zaspievala, keď sme obedovali v školskej jedálni, keď sa deti lúčili so školou, keď...
Čím silnejšie sa mi v pamäti vybaví ušľachtilá prostota detí, tým
skôr ma pochytí clivota. Stáva sa aj to, že mi po rokoch príde ľúto,
že som prešvihol niečo, čo si zaslúžilo väčšiu pozornosť.
Na začiatku učiteľovania ma kolegyne a kolegovia učili spievať
„Slovenská rodná dedina, pod horami,...“ Rojčil som o múdrosti,
slobode, pravde, porozumení. Za náročnosť k žiakom som nebol
u každého obľúbený. Mať práva, výhody, k tomu pohodlie z povinností, zo zodpovednosti, s tým som sa nestotožnil.
Spomienky mladosti nosíme so sebou: jún 1979, odvtedy uply-

nulo bezmála štyridsať rokov – na fotografii
je učiteľský kolektív, ktorý sa podieľal na výchove a vzdelávaní detí z Nitrianskej Blatnice, Vozokán, Krtoviec, Hajnej Novej Vsi.
Dnes sú z detí dospeláci so svojimi deťmi, ba
aj vnúčatami a z učiteľov sú páni so šedinami.
Juhozápadná strana futbalového ihriska –
slnko hrialo, nepálilo! Zľava Eva Turanová,
Elena Sláviková, Mária Chromá, Daniela
Oravcová, riaditeľ školy Pavol Meluš, Daniela
Bartošková, Magdaléna Káčerová, Mária
Machová, hore zľava Ľudovít Bobula, zástupca riaditeľa školy Ondrej Turan, Ján Neradný, Tibor Lukačovič. Už nie sú medzi
nami Pavol Meluš, Danka Oravcová, Tibor
Lukačovič, Marika Machová. S pietou som
sklonil hlavu...
Do dôchodku som odišiel demotivovaný
nárastom deformácií v novodobej školskej sústave. Snažím sa
byť aktívny, užitočný – fyzičku si udržiavam cvičením vo fitnescentre, svojím Systémom cielenej celostnej trakčnej kinezioterapie pomáham pacientom od bolestí chrbtice, publikujem na internete – zaznamenávam sledovanosť mojich materiálov napr. aj
v exotickej japončine 保守的脊柱側弯症治療 či v „mojej“
ruštine Параллельное консервативное лечение сколиоза
и грыжи межпозвонковых дисков – verím, že tí, ktorých som
učil, to prečítajú (ale len na toto vynaložili učitelia a deti toľko
úsilia a času?).
Emotívne (pred)vianočné posolstvo vo mne evokuje divo rastúci šípkový ker pri blatnickom parku – na jar pôvabne kvitnúci,
voňajúci, v zime vyzdobený šípkami, pokrytý inovaťou.
Dedina pod Marhátom,
...prajem Ti pokojné, príjemné Vianoce.
Ľudovít Bobula

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCE
10. novembra 2018 sa konali voľby do samospráv miest a obcí.
Naša obec volila deväť poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Na tieto funkcie kandidovalo 18 občanov na poslanca,
štyria na funkciu starostu.
V zoznamoch voličov bolo v našej obci zapísaných 1029 občanov
a zúčastnilo sa volieb 656 občanov. Je potešiteľné, že účasť v našej
obci prekročila celoštátny priemer, keď sa volieb zúčastnilo 63,8 %
voličov.
Za poslancov boli zvolení: Jozef Hudeček (Smer - SD) 326,
Ing. Dagmar Pátrovičová (KDH) 307, Milan Socha (Smer - SD) 295,

Patrik Krajčík (Smer - SD) 287, RNDr. Eduard Kollár (KDH) 284,
Ing. Igor Slávik (NEKA) 277, Mária Hlohovská (Smer - SD) 263,
Alena Stančeková (Smer - SD) 259 a Eva Bielená (Smer - SD) 209
platných hlasov.
Do funkcie starostu obce si občania opäť zvolili Mgr. Michala
Tomana (Smer - SD), ktorému odovzdali 351 hlasov, Ing. Anton
Kopáčik (NEKA) získal 134 hlasov, Ing. Mgr. Lucia Vichnarová
(KDH) 92 hlasov a Ing. Jozef Pátrovič 77 platných hlasov.
(OcÚ)
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Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Vo štvrtok 29. novembra sa uskutočnilo 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zvoleného
v komunálnych voľbách 10. novembra 2018. Staronový starosta
i poslanci na ňom slávnostne zložili sľub, čím na seba prebrali
zodpovednosť za smerovanie našej obce a jej rozvoj v nasledujúcich štyroch rokoch. Z 9-členného obecného zastupiteľstva svoj
mandát vo voľbách obhájilo 6 poslancov z predchádzajúceho
volebného obdobia. Do poslaneckých lavíc zasadli 3 noví poslanci.
Starosta sa vo svojom príhovore v prvom rade poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb
a za prejavenú dôveru jemu, ako novozvolenému starostovi
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Taktiež
poďakoval predchádzajúcemu Obecnému zastupiteľstvu za mnohé rozhodnutia, vďaka ktorým bolo možné zabezpečiť trvalo
udržateľný rozvoj obce. Pripomenul, že občania si vážia poctivú
prácu, majú cit pre zodpovednosť a vedia porozumieť aj prioritám,
ktoré prekračujú len ich individuálny prospech. „Ľudia nás budú
hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov. A tých bude potrebné
vykonať veľmi veľa. Nielen pri budovaní obce v jej skrášľovaní,
v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu,
na organizačnú prácu, na vlastný prehľad, dôraz na vzdelávanie,
kultúru – osvetovú prácu, na našu mládež. Nech je srdcovou
záležitosťou nás všetkých s podporou a pomocou našich občanov.
Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v našich
rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov.“ povedal starosta

obce Michal Toman a vyzval prítomných spoluobčanov na aktívnu spoluprácu s vedením obce i poslaneckým zborom.
Po slávnostnej časti a zložení sľubov informoval starosta Michal
Toman zastupiteľský zbor obce o tom, že do funkcie svojho zástupcu poveril Jozefa Hudečka. Potom už Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca starostu.
Stala sa ňou Dagmar Pátrovičová. Schválený bol aj návrh na zriadenie obecnej rady, do ktorej boli zvolení Jozef Hudeček, Dagmar Pátrovičová a Milan Socha. Zriadených bolo aj päť komisií
obecného zastupiteľstva. Následne boli zvolení aj ich predsedovia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj návrh na určenie platu starostu
a návrh zásad odmeňovania poslancov.
BN

ZIMNÉ ZVYKY A RADOVÁNKY
Svätý Martin zväčša nesklamal, docválal
na bielom koni ešte pred úsvitom. Stačilo
nazrieť von oblokom a detváky povyskakovali z perín na rovné nohy, nemysliac na
to, čo bude v škole. Veď pod kôlňou ležia
od minulej zimy nepovšimnuté sane či aspoň dúžky zo suda na lyžovanie. Po škole,
do úplnej tmy, od panskej železnej brány
dolu ulicou, okolo kostola až na koniec
dediny bolo plno detského smiechu,
výskotu a šantenia. Sánky s tými, čo sa práve spúšťali z kopca pomedzi vracajúcich
sa opačným smerom, sa rútili, narážali
na hviždiaci vzduch, ktorý rezal do tvárí
a vháňal slzy do očí. I ja som pri takých
príležitostiach málokedy chýbala. Domov
som sa vracala akoby v pancieri, v prevlhnutom a primrznutom oblečení, ktoré
sa muselo nad sporákom do rána vysušiť,
aby bolo ráno v čom ísť do školy.
No nie iba tieto radovánky nám prinášalo
čaro zimy. Boli tu aj tradičné zvyky, ktorými si dedina krátila dlhé zimné večery.
Okrem driapania peria v domoch susedov a známych, kde sa to len tak hemžilo
čarami a povesťami o strašidlách, bol tu
aj deň svätej Barbory, kedy sa chodilo
z domu do domu v prevlečení za maškary,
s kastrólom a varechou, aby domáci pridali doň za varechu bravčovej masti. Tú
potom maškary zaniesli do domu s najväčším počtom detí. Večer pred Miku-

Josef Lada - Zimné radovánky
lášom vyšla mládež, ale aj dospelí do ulíc,
sprevádzajúc mikulášske skupiny od najmenších detských, až po „dospelácke“. Samotní Mikuláši v pozlátených ornátoch
a tiarách, s dlhými bradami z kúdele vyzerali dôstojne a vzbudzovali úctu, zakiaľ
čerti s rohami, dlhým chvostom a vyplazeným červeným jazykom naháňali strach,
hroziac vidlami, na ktorých sľubovali
odniesť do pekla všetkých nespratníkov. Anjeli s papierovými krídlami nosili
v rukách košíky, z ktorých nikomu nič nedali, naopak, ukladali do nich všetko, čím
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boli ich delegácie v navštívených domoch
obdarované. Zväčša to bolo sušené ovocie,
orechy, ale i slanina či klobása, ba i peniaze. Čert potom zobral na podstení stojacu
brezovú metlu a za nádielku pozametal
gazdinej sneh pred pitvorom.
Na Luciu zasa dievky zabalili do cesta
trinásť papierikov s menami mládencov.
Po jednej takejto haluške každý deň uvarili
vo vriacej vode. Až na Štedrý večer vytiahli z cesta posledný lístok, aby sa dozvedeli, ktorý z mládencov ich povedie pred
oltár. Ale aj niektorí mládenci sa zabávali

hlobením stolčeka, do ktorého každý deň
zatĺkali po jednom klinci, aby ten, ktorý
na Štedrý večer na utierni bude v kostole na ňom sedieť, uvidel pred oltárom
tancovať všetky miestne bosorky. Tie
ho potom, utekajúceho z kostola, majú
dolapiť a utancovať až do bezvedomia.
Nik však nikdy nikoho z polnočnej takto
utekať nevidel. Na Luciu dievčatá chodili v bielom oblečení a z dom do domu
husacím krídlom vymetali nešťastie a zlo,
za čo si odnášali výslužku.
Najkrajšie a najvábivejšie však boli
zvyky vianočné. Po celý advent pri
usínaní sa aj mne preháňali hlavou tie
najfantastickejšie predstavy. Už pár dní
pred Vianocami nám kostolník do domu
priniesol vianočné oblátky a trúbeľky.
U strážmajstra Laudu, ktorý sa zaoberal
včelárením, sme kúpili med. Jedličku
priniesol otec z blízkeho lesa. Ozdobili
sme ju na Štedrý deň dopoludnia tým, čo
sa nám v priebehu roka urodilo: jabĺčkami,
orechami, reťazami z kukuričných zŕn,
navlečených na konopnej niti a kde-tu
i salónkami, na ktoré sme si po halieroch
šetrili v priebehu roka. Na samom vrchu
sa vynímala hviezda zo zlatistej slamy,
ktorú vytvorili šikovné otcove ruky.
Po štedrej večeri, nasýtené tradičnou
kyslou hubovou polievkou, opekancami
s makom a medom, ale i koláčmi, umodlikali sme rodičov, aby nás pustili do ulíc,
odkiaľ sa už ozýval spev koledujúcich detí.
So staršou sestrou sme sa pripojili k sesterniciam a bratrancom, radostne sa brodiac
vysokým snehom. Od domu k domu popod okná sme ľuďom dobrej vôle prinášali
zvesť o slávnom narodení Krista Pána.
Neskôr sa skupinky pospájali a vytvorili celé procesie. Aj k našej skupine
sa pridala šibalka Marča z ulice za potokom. Nosila so sebou veľkú konopnú
kapsu s jedným trakom, do ktorej odkladala vyspievané koláče, sušené ovocie,
jablká či orechy. Zriedkavejšou nádielkou
bývali šestáky (dvadsať halierov), málokto
dal päťdesiatnik. Nám so sestrou sa rátala
najmä účasť na tomto romantickom podujatí. Zo všetkých koncov dediny, medzi
brechaním psov sa ozývali najrozličnejšie
koledy: Pásli ovce valasi..., Aké to svetlo

Ladovská zima

odrazu zlietlo..., Do hory, do lesa, valasi...,
Narodil sa Kristus pán... a ďalšie a ďalšie.
Do toho radostného spevu sa z neba
potichučky trúsili hviezdičky snehu. Vysmädnutí toľkým spievaním, nechávali sme si ich padať do úst ako mannu
nebeskú.
V niektorých domoch nás nadelili
výnimočne dobrými koláčmi, ktoré sme
s chuťou zjedli. Menej vzácne sme odkladali do Marčinej kapsy. Ale Marča ku koncu už bola prieberčivá. U tetky Stredáčky
nám dali posúchy, natreté slivkovým lekvárom, ktorého bývalo v každom dome
za plné geletky. Vraj by jej len kapsu
zafúľali, tak ich, nevďačnica, popriliepala tetke na čisto vybielenú stenu priečelia domu. Bola rozkokošená, nemohla
sa vmestiť do kože a stále vymýšľala, čo
za pestvo by vyparatila.
„Ešte sme neboli koledovať na fare“, povedala a zavelila ísť. Zanôtili sme „Do mesta Betlehema pospiechajme...“. Po dlhej
chvíli vyšla stará kuchárka, ktorú všetci
v dedine až do staroby nazývali „pani
kišasonka“. Každému z nás vtlačila do
dla-ne päťhaliernik, ani si nevypočula
naše „vinšujem vám tieto slávne sviatky...“
– skoro nám privrzla nosy medzi dvere.
Len čo sa dvere zatvorili, Marča rýchlo
vyzliekla svoj obdratý kabát a prevrátila
ho na opačnú stranu. To isté rozkázala
urobiť aj ostaným a museli sme si navzájom povymieňať čiapky. Pre zmenu sme
zaspievali „Čas radosti, veselosti svetu
nastal...“ Vyspievali sme všetky slohy, kým
sa „pani kišasonka“ znovu došuchtala
k dverám. Poprezerala si nás a povedala:
„Tak počkajte!“
Odišla a vzápätí vyšiel starý pán dekan
s jablkami v košíku. Po jednom si nás
v šere bielej noci poprezeral s poznámkou: „Hát, ty si tu už bol. Aj ty, aj ty, aj ty
(bol Maďar, každého oslovoval v mužskom
rode). Tak teda tu máte!“ Každému dal
po jablku a zabuchol za sebou dvere.
Marča, keď jej do jablka vbehol prst, hneď
zistila, že jablko je zhnité. Všetci do jedného sme nahnité jablká pohádzali do snehových závejov. Ale doma sme sa s koledovaním na fare nepochválili.
Chodenie s koledou sa nesmelo pretiahnuť dlhšie než do dvadsiatej hodiny,
aby si ľudia pred polnočnou mohli ešte
zdriemnuť. Nám sa na utiereň v detstve nikdy neušlo ísť. Prevlhnuté šatstvo
a obuv bolo treba dať sušiť k peci, lebo
náhradného nebolo. Od toľkého brodenia sa snehom zväčša, unavení a vyzimení, usínali sme s druhou nohou ešte na
zemi. Ale vo svojich snoch sme si, koleda
za koledou, do spomienok ukladali všetky
neopakovateľné zážitky tohto svätvečera.
K. Hudecová
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Betlehemské svetlo 2018
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 dopoludnia rozvezú po okolitých obciach.
Tešíme sa, že na našich štedrovečerných
stoloch horí svetlo
z rodiska nášho Pána. Prežime pri ňom
požehnaný čas!
EK

ČERVENÝ KRÍŽ
Miestny spolok Slovenský Červený kríž
Nitrianska Blatnica v uplynulých dňoch
navštívil s Mikulášom Detské oddelenie
v nemocnici v Topoľčanoch, kde odovzdali balíčky chorým deťom. Navštívili
sme tiež Špeciálnu školu, Detský domov
a tiež sme potešili deti v Krízovom centre
pre týrané ženy a deti v Bošanoch. Odmenou nám boli rozžiarené usmiate oči
všetkých detí a milé slová od ich rodičov.
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí nám pri tejto krásnej akcii
pomohli. V neposlednom rade ďakujem
všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli
na zakúpenie balíčkov pre deti.
Požehnané Vianočné sviatky všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Predsedníčka SČK Eva Bielená

Rozpis bohoslužieb
na Vianoce 2018

VIANOČNÉ SVETLO
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám božie dieťa vdýchne
radosť, pokoj, dobrú vôľu.
Nielen v túto vzácnu chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech vám stojí popri boku.

Spoločná sv. spoveď k Vianočným
sviatkom bude v Nitrianskej Blatnici,
Krtovciach a Vozokanoch vo štvrtok
20.12. od 16.30 hod. do 17.30 hod.
23.12. – 4. adventná nedeľa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Na spríjemnenie najkrajšieho obdobia roka si žiaci základnej školy pripravili kultúrny program pre verejnosť, ktorý sa pod názvom Vianočné svetlo odohral 14.12.2018
v kultúrnom dome. Dúfame, že žiaci vystúpením potešili všetkých prítomných, a tí
si odniesli pocit pekne prežitého večera.
DP

Polnočná sv. omša: Pondelok 24.12.
Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.
Utorok 25.12. – Narodenie Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Streda 26.12. – Sviatok sv. Štefana
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 30.12. Svätej rodiny Ježiša
Márie a Jozefa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

VIANOČNÝ BETLEHEM

Pondelok 31.12. (Silvester) –
Poďakovanie Pánu Bohu za dobrodenia
uplynulého roka
Nitrianska Blatnica – 16.00 hod
+ po sv. omši ďakovná pobožnosť
na konci roka
Utorok 1.1. – Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 6.1. – Zjavenie Pána (Troch
Kráľov)
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 13.1. – Krst Krista Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľou Krstu Krista Pána
sa končí Vianočné obdobie.

Všetci veľmi dobre vieme, že Boží syn
prišiel na našu zem ako jeden z nás práve
na tomto mieste – Betleheme (Mt 2,1),
lebo tak predpovedal prorok Micheáš
(Mich 5,1). Boh ostal aj napriek neviere ľudí verným a naplnil svoj prísľub
o príchode Vykupiteľa.
Keď som mal možnosť navštíviť toto
mesto, uvedomil som si aký je to zvláštny
pocit, stáť na tom mieste, kde sa to udialo. Pomyslel som si, že tam sú Vianoce
vlastne každý deň. Kresťania, ktorí žijú
v Betleheme, si to veľmi silno uvedomujú
a sú na to aj patrične hrdí. V obchodíkoch
nájdete
betlehemčeky,
betlehemské
hviezdy, figúrky svätej rodiny či Jezuliatka
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a iné vianočné ozdoby po celý rok. Ako
však prežívajú sviatky narodenia Pána –
Vianoce domáci obyvatelia?
Na prvý pohľad sa slávenie týchto
sviatkov od európskeho štýlu príliš nelíši. Ulice sú vyzdobené svetlami a obyvatelia vo svojich príbytkoch slávnostne
rozžiaria vianočný stromček. V obchodíkoch, v ktoré sú preplnené vianočnými
ozdobami a motívmi, môžeme počuť
vianočnú hudbu. Ale predsa je v niečom
rozdiel. Vianoce v Betleheme prežívajú
ľudia o čosi intenzívnejšie a hlbšie, lebo
sa môžu dotknúť miesta, na ktorom
sa narodil Pán. A práve toto zázračné
miesto robí Vianoce v Betleheme
skutočnými Vianocami. Z tohto dôvodu
prichádza do Betlehema prežívať Vianoce každý rok okolo 75 tisíc pútnikov,
v prevažnej miere sú to kresťania. Musíme
si však uvedomiť, že v Betleheme nežijú len
kresťania našej rímsko-katolíckej tradície.
Kresťanských tradícií sa tu spája niekoľko
a tak aj Vianoce sa slávia na trikrát:
25. decembra rímsky rítus; 6. januára pravoslávni kresťania a grécky rítus; a 18. januára arménski kresťania. Každý z nich

prežíva a slávi Vianoce trochu inak. Každý
ma svoje zvyky a tradície ako sa vhĺbiť
do tohto veľkého tajomstva viery.
Spoločné však majú to, že liturgia
zo slávnosti sa slávi čo najbližšie k miestu
narodenia Pána Ježiša. Ranná, tzv. pastierska omša, sa tradične slávi na poli pastierov, kde pastierom túto veľkú radosť zvestovali anjeli z neba. Medzi tradičné zvyky
patrí procesia na Štedrý večer. Za sprievodu koní, tisícov pútnikov a predstaviteľov
štátu ľud vojde do kostola, kde slávnostne
umiestnia Jezuliatko. Potom je príležitosť
ísť sa pokloniť na miesto, kde sa Pán
narodil. Toto miesto je označené striebornou hviezdou. Nechýba ani procesia
s ikonou Bohorodičky a Krista až do Jaskyne mlieka, kde sa zastavila podľa tradície,
svätá rodina pri úteku do Egypta.
Medzi tradičné sviatočné jedlá patrí
pečený baránok podávaný s ochutenou
ryžou zmiešanou s mäsom a pečenými
gaštanmi, či moriak pečený so škoricou,
korením a muškátovým orieškom, ktorý
sa tak isto podáva s ryžou. Prílohu často
tvorí zeleninový šalát s jogurtom. Ako
dezert sa podáva baklava a pšeničný puding. Medzi tradičné zvyky patrí aj varenie

veľkého množstva varenej kaše, do ktorej
sa pridáva kondenzované ovocie. Následne
sa kaša rozdáva tým najchudobnejším.
Pre obyvateľov Betlehema sú tieto sviatky
časom štedrosti, návštev blízkych a priateľov.
Najkrajšia na týchto sviatkoch nie je výzdoba mesta či turistické atrakcie. Najkrajšie
je to, že duch Vianoc preniká až do srdca

obyvateľov mesta. Ich ťažký každodenný
život ich naučil spolupatričnosti. Preto
napríklad moslimskí predstavitelia samosprávy nemajú problém zúčastniť sa na oslavách a vzdať úctu tomu, čo spája ľudí –
Božej láske a štedrosti, ktorá sa zvlášť prejavila príchodom Božieho syna, Kniežaťa
pokoja medzi nás.
/PŠ/

Stretneme sa na Silvestra
Stalo sa dobrým zvykom, že každý rok sa stretávame na Silvestra na námestí, aby sme pri vatre s hudobným doprovodom
privítali spoločne nový rok a oslávili výročie vzniku samostatnej
Slovenskej republiky, tentoraz - dvadsiate šieste.
Od 22,00 hod. sa bude podávať pravá Blatnická kapustnica
a 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 2019!

Rada rodičov základnej školy
a rada rodičov materskej školy pri ZŠ s MŠ
Nitrianska Blatnica
Vás pozývajú na:

54. DETSKÝ KARNEVAL
A RODIČOVSKÝ PLES
dňa 16. februára 2019 v kultúrnom dome

začiatok karnevalu: o 14.00 hod. • vstupné na karneval: 0,50 €
začiatok plesu: o 20.00 hod. • slávnostné otvorenie: o 21.00
hod.
do tanca hrá skupina: ASPERO • vstupné: 5 €
Čaká na Vás výborný guláš a bohatá tombola!
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MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ŠACHU

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE

Už tradične sa v mesiaci október uskutočnili majstrovstvá
okresu v šachu. Tentokrát bola organizátorom ZŠ Tribečská
v Topoľčanoch. Ako každý rok sa týchto majstrovstiev zúčastnila
aj naša škola. Účasť bola porovnateľná s minulým školským
rokom, zhruba 50 šachistov. Štartovalo sa v dvoch kategóriách –
v kategórii dievčat a kategórii chlapcov na II. stupni ZŠ. Overený
a obľúbený švajčiarsky systém nemohol chýbať. Keďže si každý
zahrá do sýtosti, hodnotia žiaci tento systém hry pozitívne.
Z našich žiakov dosiahol najlepší výsledok Martin Kollár,
ktorý sa umiestnil na 12. mieste. Všetkých žiakom reprezentujúcim našu školu patrí veľká vďaka.
Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu: Martin Kollár, Samuel
Deanko, Ľubomír Oravec, Dominik Stískal
/MP/

Záver roka 2018 patril florbalu starších žiakov. Každý rok
odohrajú naši žiaci skupinové predkolo, z ktorého postupuje len
družstvo umiestnené na prvom mieste. Konkurencia a kvalita
stúpa, preto je pre menšie školy ťažké presadiť sa v päťčlenných
skupinách. Tento rok sa nám to však podarilo a postúpili sme
na majstrovstvá okresu, ktoré sa odohrali na ZŠ v Prašiciach.
Medzi silnou konkurenciou sme porazili družstvá ako ZŠ Hollého, ZŠ Radošina, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ Jacovce a ZŠ Urmince .
Na okresnom kole sme napokon obsadili pekné 3. miesto.
Chlapci, ďakujeme!
Súpiska hráčov ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica: Dominik Oravec,
Filip Fico, Nikolas Rosecký, Martin Kollár, Nikolas Držík, Martin Chochula, Sebastián Bartošek, Adrián Jančovič
/MP/

TESTOVANIE POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ ŽIAKOV 1. ROČNÍKA
Záver roka 2018 patril florbalu starších
žiakov. Každý rok odohrajú naši žiaci
skupinové predkolo, z ktorého postupuje len družstvo umiestnené na prvom
mieste. Konkurencia a kvalita stúpa, preto je pre menšie školy ťažké presadiť sa
v päťčlenných skupinách. Tento rok sa nám
to však podarilo a postúpili sme na majstrovstvá okresu, ktoré sa odohrali na ZŠ
v Prašiciach. Medzi silnou konkurenciou
sme porazili družstvá ako ZŠ Hollého,

ZŠ Radošina, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ Jacovce a ZŠ Urmince.
Na okresnom kole sme napokon obsadili pekné 3. miesto. Chlapci, ďakujeme!
Súpiska hráčov ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica: Dominik Oravec, Filip Fico, Nikolas
Rosecký, Martin Kollár, Nikolas Držík,
Martin Chochula, Sebastián Bartošek,
Adrián Jančovič
/MP/
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Šachový turnaj
Obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých
priaznivcov kráľovskej hry na tradičný
Štefanský šachový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 2018 o 14:00 v budove
hasičskej zbrojnice. Tešíme sa na Vašu
účasť!

NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD ANI POČAS SVIATKOV.

é
n
e
d
e
i
a vytr
ŠŤASTNÉ

VIANOCE

Papier

PATRIA SEM vianočný baliaci papier, stlačené
krabice a kartóny z darčekov, reklamné
letáky, papierové tašky, papierové obálky,
noviny, časopisy, kancelársky papier (v malom
množstve aj s kancelárskymi sponkami).

Kovy

PlaSty

PATRIA SEM napríklad konzervy z kukurice
a kompótu, kovové súčiastky, alobal,
nápojové plechovky.
Odhadzujte ich podľa pokynov obce.

PATRIA SEM napríklad plastové obaly
z darčekov, neznečistené stlačené alebo
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov
alebo kozmetiky.

Nápojové
kartóNy

Sklo

PATRIA SEM sklenené poháre, napríklad
z majonézy a zaváranín, sklenené črepy,
sklenené fľaše z vína a sektu, nevratné obaly
zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

PATRIA SEM vypláchnuté stlačené alebo
zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.
Odhadzujte ich podľa pokynov obce.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.
1.
2.
3.

PRED VYHODENÍM
ZOŠLIAPNITE

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená
a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj
označenie na obale:
...
Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

4.
5.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

www.envipak.sk
www.triedime.sk
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ZMENA POPLATKU ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Novelou zákona č. 312/2018 zo dňa 17. októbra 2018 došlo k výrazným zmenám
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Podľa
tejto novely sa pri stanovení sadzby poplatku za komunálny odpad bude vychádzať
z úrovne vytrieďovania odpadu v obci
za predchádzajúci rok. Zákonom bol stanovený poplatok, ktorý je akýmsi postihom
pre obce ktoré málo separujú. Pri výpočte
sa percentuálne prihliada na množstvo
vyseparovaného odpadu oproti množstvu
zmesovému komunálnemu odpadu. Zákon
stanovil sedem úrovni triedenia a zároveň
stanovil sadzbu za tonu za príslušný rok.
Pri stanovení úrovne vytriedenia v našej
obci sme vychádzali k stavu k 31.12.2017,
nakoľko údaje za rok 2018 ešte nie sú ucelené. V roku 2017 sme vyseparovali 47,16
tony zložiek komunálnych odpadov, sa
motný zmesový komunálny odpad a objemový odpad bol za rok 2017 180,67 ton, čo
je 26 % podiel vytriedenia a tým spadáme
do sadzby poplatku 10 € za tonu zmesového komunálneho a objemového odpadu na rok 2019. Z uvedeného dôvodu
sa poplatok za odvoz komunálneho odpadu zvyšuje na 18,- € za osobu na jeden
rok. Navýšenie poplatku nie je príjmom
obce, tento odvádza prevádzkovateľ sklád-

ky za nás do environmentálneho fondu.
Podľa spomínanej novely zákona, v prípade že úroveň triedenia sa bude v roku
2019 pohybovať na rovnakej úrovni, teda
od 20 – 30 %, poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 už bude vo výške
22 € za tonu odpadu. V praxi to znamená,
že čím viac budeme odpad triediť, tým
dosiahneme vyššiu úroveň triedenia a zároveň nižšiu sadzbu poplatku.

UPOZORNENIE

Obec Nitrianska Blatnica Vám oznamuje, že dňom 1.1.2019 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. V zmysle tohto VZN
sa môže poplatník požiadať o:
1. Zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50 % podľa § 41
Správca dane poplatok zníži:
a/ ak poplatník študuje na strednej
alebo vysokej školy a je ubytovaný mimo
trvalého bydliska po predložení potvrdenia o ubytovaní
b/ ak je poplatník zamestnaný mimo
miesta trvalého bydliska a má súčasne
v tomto mieste prechodný pobyt, predloží
žiadosť o zníženie poplatku a doklad
od zamestnávateľa o ubytovaní, prípadne
nájomnú zmluvu
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c/ ak je poplatník zamestnaný mimo
miesta trvalého bydliska a nie je tam prihlásený na prechodný pobyt, pretože mu
výkon jeho povolania takéto neumožňuje
/to je napr. pri montážnych pracovníkoch,
prepravcoch a pod./, predloží čestné prehlásenie, že výkon práce mu neumožňuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy ani prihlásenie na prechodný pobyt.
2. Odpustenie miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa § 42
Správca dane poplatok odpustí:
a/ v plnej výške poplatníkovi, ktorí
sa dlhodobo zdržuje v zahraničí – t.z. nad
90 dní v kalendárnom roku. Nárok si poplatník uplatní žiadosťou a fotokópiou pracovnej zmluvy.
b/ deťom narodeným v priebehu roka.
Znížená sadzba dane za komunálne odpady o 50 % občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu
občana ŤZP zostáva zachovaná po opätovnom predložení fotokópie preukazu.
Zároveň upozorňujeme daňovníkov a poplatníkov, že akékoľvek zmeny vo vlastníctve ako aj žiadosti o zníženie poplatku,
resp. odpustenie poplatku je potrebné na
obec-ný úrad oznámiť v súlade so zákonom
do 31.januára 2019. Na predložené žiadosti
o úľavy a odpustenie poplatku po uvedenom termíne sa z dôvodu prechodu na štátny systém prihliadať nebude.
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Dňa 11. novembra 2018

Dňa 11. novembra 2018 sa pri Pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne konal spomienkový pietny akt kladenia venca pri
príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov
pod príznačným názvom „Červené maky“.
Presne o 11. hodine a 11. minúte, tak ako
na celom svete, začali vyzváňať blatnické kostolné zvony a pri Pamätníku padlým
v I. a II. svetovej vojne si občania Nitrianskej Blatnice po sv. omši s pokorou uctili 57 blatnických vojakov, ktorí položili
svoj život na frontoch I. svetovej vojny.
Atmosféru pietnej spomienky dotvorili
umelecký prednes básne „Na flámskych
poliach“ v origináli „In Flanders Fields“
v podaní riaditeľky ZŠ s MŠ p. D. Páleníkovej, hudobný doprovod dychovej hudby
Bieličanka, príhovor starostu obce M. Tomana a modlitba za padlých vdp. J. Kováča.
Žiaci ZŠ s MŠ položili pred tabuľu s menami padlých vojakov po ich prečítaní
57 zapálených kahancov.
Toto spomienkové stretnutie bolo aj prejavom úcty a uznania k súčasným veteránom a zomrelým vojakom.
/MT/

Obecný úrad
Nitrianska Blatnica

20. 12. 2018 – 02. 01. 2019

ZATVORENÉ
z dôvodu
čerpania dovolenky
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