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Čas  v ianočný  
     Sychravý pohľad z okna ničím nepripomí-
na približujúci sa čas Vianoc.  
     Vianoce – čarokrásny čas, keď sa Boh 
z lásky k nám daroval sám. 
     Boh – Láska ako malé bezbranné dieťa 
prichádza k nám ako dar. Neviditeľný Boh 
nám poodkryl svoju tvár a prejavil svoju lásku. 
Tu pramení naša vianočná radosť. Ježiš – náš 
priateľ, náš Pán a Boh, milosrdný, láskavý, 
ľudský, milý – naozaj to malé a bezbranné bet-
lehemské dieťa. 
     Boh sa stáva človekom, myslí ako ľudia 
a koná ako ľudia. Je jedným z nás. Priniesol 
nám dary, a to posolstvo lásky a zmierenia, mi-
losti a odpustenia, duchovnej slobody a náde-
je. Bohočlovek nás učí správne hodnotiť a žiť. 
     Najvýznamnejšiu udalosť si generácie na-
šich predkov pripomínali mnohými zvykmi, 
slávnostnejším stolovaním, prípravou vianoč-
ného pečiva, štedrej večere, stromčekom. Zvy-
ky sme si zachovali dodnes. Aj teraz sú to pre-
dovšetkým sviatky rodiny, kedy sa celá zíde pri 
slávnostne prestretom stole, ozdobíme si via-
nočný stromček, pripravíme si slávnostnú 
štedrú večeru a vzájomne sa obdarujeme dar-
čekmi.  
     Je to obdobie, keď otvárame svoje srdcia, 
obdobie ľudských citov, tolerancie, ľudskosti, 
prívetivosti, pozornosti voči iným. Zrazu sme 
akísi lepší. 
     Škoda, že iba na pár dní sme ochotní byť 
ľudskejší. Po Vianociach sa život obvykle vráti 
do starých, zaužívaných koľají , ku každoden-
nému stereotypu. Snáď by bolo dobré sa za-
myslieť nad tým, čo v nás spôsobuje túto via-
nočnú zmenu. Mnohí si to ani neuvedomuje-
me, ale je to očakávanie príchodu najvýznam-
nejšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si 
každoročne pripomíname. 
     Darujme si okrem zvyčajných darčekov i tie 
najdôležitejšie ľudské city a hodnoty, darujme 
si lásku, úctu, priateľstvo, porozumenie a tole-
ranciu, a to nielen počas Vianoc, ale po celý 
náš život. Pokúsme sa ten kúsok sveta, 
v ktorom žijeme, urobiť lepším. 
    Vianoce – najľudskejšie obdobie v roku. 
Prajem Vám, aby ľudskosť vo vašich príbyt-
koch pretrvávala aj počas všedných dní nášho 
uponáhľaného života. 

Ing. Mgr. Lucia Vichnarová 

 

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Šted-
rý deň k vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným 
prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne Vianoce Vám 
chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému 
viac šťastia prial, aby rok 2013 za to stál.  
Radostné a pokojné prežitie sviatkov  

Vám želá redakcia Blatnických novín 

 

Betlehemské svetlo 2012 
Je našou tra-
díciou mať 
na štedrý 
deň svetlo 
z Betlehema. 
V nedeľu 
16.12.2012 
sme mali 
česť byť pri 
odovzdávaní 
Betlehem-
ského svetla 
a jeho po-
žehnaní 
v nitrianskej katedrále. Riaditeľ biskupského úradu Mons. 
Š. Vallo nám  všetkým poprial, aby so svetlom prišiel do 
našich rodín i Kristov pokoj a vzájomná blízkosť. 
Naši občania si môžu prevziať Betlehemské svetlo 
v kostole na Štedrý deň od 15. 00 do 16. 00 hodiny. Skau-
ti s ním navštívia i chorých.  Tešíme sa na naše najkrajšie 
sviatky!                                          RNDr. Eduard Kollár 
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 

     Dňa 27. septembra 2012 sa 
konalo jedenáste plánované za-
sadnutie obecného zastupiteľstva 
( OZ ).  
     OZ prerokovalo a schválilo 
hospodárenie obce za I. polrok 
2012 a I. úpravu rozpočtu obce 
Nitrianska Blatnica na rok 2012. 
     Poslanci OZ sa oboznámili so 
správou o výsledkoch a pod-
mienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Základnej školy s ma-
terskou školou v školskom roku 
2011/2012, vyjadrili svoje pri-
pomienky k správe, správu 
schválili a riaditeľ školy je po-
vinný ju zverejniť na interneto-
vej stránke školy do 31. decem-
bra 2012. 
     Poslanci OZ delegovali na na-
sledujúce funkčné obdobie do 
Rady školy pri ZŠ s MŠ RNDr. 
Eduarda Kollára, PaedDr. Ve-
roniku Michalovi čovú, Alenu 
Stančekovú a Ing. Dagmar Pát-
rovičovú. 
     OZ sa oboznámilo so zmluvou 
č. 0106-9- PRB/2012 o poskytnu-
tí dotácie na obstaranie nájom-
ných bytov, so zmluvami č. 
406/468/2012, 406/470/2012, 
406/472/2012, 406/473/2012 
o poskytnutí podpory vo forme 
úveru a so žiadosťou o povolenie 
prevádzky a schválenie návrhu 
prevádzkovej doby Patrikovi 
Kraj číkovi. 
     OZ schválilo Rozpočtové 
opatrenia č. 19 - 21/2012 pre ZŠ 
s MŠ v Nitrianskej Blatnici, zá-
mer prevodu nehnuteľného ma-
jetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa: pozemky KN 
C parc. č. 1132/7 záhrady o vý-
mere 1710 m2, parc. č. 1551/1 

záhrady o výmere 1265 m2, parc. 
č. 1554/1 záhrady o výmere 1221 
m2, parc. č. 1574/1 orná pôda o 
výmere 717 m2, parc. č. 1603/1 
orná pôda o výmere 710 m2, 
parc. č. 1609/1 záhrady o výmere 
605 m2. za cenu stanovenú zna-
leckým posudkom. Predaj ne-
hnuteľností bude predložený na 
schválenie OZ v Nitrianskej 
Blatnici ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa, nakoľko ide o 
pozemky pre obec nevyužiteľné, 
oplotené, užívané a bezprostred-
ne susediace s nehnuteľnosťami 
nadobúdateľov. 
     OZ schválilo zámer prevodu 
nehnuteľného majetku obce ob-
chodnou verejnou súťažou: 
1281/14 – orná pôda o výmere 
1484 m2, 1281/16 - orná pôda o 
výmere 1472 m2, 1281/18 - orná 
pôda o výmere 1420 m2, 
1281/20 - orná pôda o výmere 
1848 m2 za najvyššiu, resp. naj-
výhodnejšiu ponuku minimálne 
stanovenú znaleckým posudkom 
formou verejnej obchodnej sú-
ťaže. 
     OZ schválilo žiadosť o odkú-
penie časti obecného pozemku 
parc. č. 416/1 Ing. Stanislavovi 
Meňušovi za minimálnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 
     OZ súhlasilo s odkladom 
splácania úveru od 1.09.2012 do 
28.02.2013 k úverovým zmluvám 
č. 406/468/2012, 406/470/2012, 
406/472/2012, 406/473/2012 s 
tým, že po sumarizácii prípad-
ných rezerv v rozpočte obce sa 
uplatní požiadavka odkladu 
splácania úveru a s predĺžením 
splatnosti poskytnutého konto-
korentného úveru vo VÚB, a.s. 

vo výške 100 000,- €. 
     V rozprave poslankyňa Ing. 
D. Pátrovičová navrhla skontak-
tovať veterinárneho lekára 
a vyhlásiť očkovanie psov. Po-
slankyňa M. Hlohovská sa in-
formovala o možnosti zriadiť v 
obci bankomat, o počte žiadostí 
na pridelenie nájomných bytov 
a začiatku činnosti zberného 
dvora. Poslanec P. Stanček pou-
kázal na pomalé tempo výstavby 
nájomných bytov a informoval 
sa o príčine spomalenia výstav-
by. E. Bielená vyslovila presved-
čenie, že OZ nemá záujem o 
činnosť MS SČK, kritizovala 
povolenie rekonštrukcie obec-
ného chodníka M. Klukom pred 
jeho pozemkom, pretože teraz 
sa tadiaľ už ani nemôže chodiť a 
otáčať autom a navrhla zorga-
nizovať komisiu k príprave Po-
chovávania basy. Mgr. D. Ševčí-
ková tiež vyslovila presvedčenie, 
že OZ sa nezaujíma v dostatoč-
nej miere o priebeh reštaurova-
nia Rotundy sv. Juraja a vyzva-
la poslancov, aby sa prišli na ro-
tundu pozrieť a presvedčiť sa 
na čo sa vynakladajú prostried-
ky z obecného rozpočtu. Ing. J. 
Schlosiarik poukázal na ne-
funkčný žľab na konci chodníka 
pri bývalej družstevnej bráne a 
informoval sa o výstavbe lávky 
cez potok pri Pamätníku pad-
lých.  

     Pokračovanie na str. 7 
 

Zvozový kalendár zberu 

Tuhý komunálny odpad:      9. januára, 23. januára, 6. februára, 20. februára, 6. marca, 20. marca, 

3. apríla, 17. apríla, 1. mája, 15. mája, 29. mája, 12. júna, 26.júna a 10. júla.. 

PET fľaše: 10. januára, 21. februára, 4. apríla, 16. mája, 27. júna. 

Papier a ostatné plasty: 4. januára, 15. februára, 29. marca, 10. mája, 21. júna.  

Sklo: 4. januára, 15. februára, 29. marca, 10. mája, 21. júna. 
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Vi t a j ,  v i t a j ,  M i k u l á š
„Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj medzi nami, 
prišli sme ťa pozdraviť veselými hrami. 
Ty nám za to ukážeš, čo v tom koši máš, 

vitaj, vitaj, zďaleka, milý Mikuláš.“ 
 
     Takouto milou veršovankou vítali deti 
Mikuláša, ktorý aj so svojím sprievodom zavítal 
do Nitrianskej Blatnice 5. decembra v 
podvečerných hodinách pre potešenie detských 
srdiečok. S rozžiarenými očkami, veľkou 
zvedavosťou, ale aj s obavami očakávali jeho 
príchod všetky deti. Tie z materskej školy sa na 
jeho príchod starostlivo pripravili. 
     Skôr, ako začal Mikuláš s obdarúvaním, 
slávnostne spoločne s deťmi rozsvietil vianočný 

stromček, ktorý je symbolom Vianoc a až do ich 
príchodu bude v ľuďoch v adventnom čase 
vyvolávať pokoj, radosť, lásku, ktorú so sebou 
prinášajú najčarovnejšie sviatky v roku. Žartovný a 
zhovorčivý Mikuláš aj so svojím sprievodom si 
pozorne vypočul básne a piesne detí, ktoré boli na 
počudovanie veľmi suverénne a smelé. Zdá sa, že 
čerti strácajú rešpekt. So spokojnosťou a splneným 
očakávaním sa deťúrence rozlúčili s Mikulášom a 
budú sa tešiť na príchod čarokrásnych Vianoc. 
     Predvianočnú atmosféru na mikulášskom 
stretnutí umocnili vianočné piesne, s ktorými 
vystúpil mládežnícky spevokol pod vedením pani 
M. Ruskovej, za čo mu patrí srdečné poďakovanie. 

Mária Hlohovská 

Vychádzka  k  Ro tunde  sv .  Ju ra ja
     V slnečné októbrové predpoludnie sa žiaci 
1. – 4.ročníka vybrali na jesennú vychádzku. 
Cieľom ich cesty bola Rotunda sv. Juraja. 
Mnohí z nich tento kostolík dobre poznajú 
a boli pri ňom už niekoľkokrát. A predsa bol 
tento výlet niečím výnimočný. Deti si mohli 
pozrieť interiér kostolíka, ktorý sa práve reš-
tauruje. Vedúci reštaurátorského tímu pán Do-
rica im porozprával mnoho zaujímavého 
z histórie rotundy. Všetci pozorne počúvali 
príbehy o pustovníkoch, či rozprávanie 
o pozoruhodných nálezoch, ktoré objavili 
v blízkosti rotundy. Pán Dorica ochotne od po-
vedal i na zvedavé otázky žiakov. Deti tak na-
dobudli nové, cenné vedomosti, ktoré nenájdu 
v žiadnej z ich školských učebníc. 

Mgr. Janka Melušová 

 

 

Oznam 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v našej ob-
ci pripravil na de ň 4. marec od ôsmej do dvanástej hodi-
ny v kultúrnom dome odber krvi od dobrovo ľných dar-
cov. 

Povzbudzujeme všetkých ochot-
ných darcov i prvodarcov, aby pri-
šli a darovali vzácnu tekutinu. Pr-
vodarcovia, ak máte obavy, naše 
členky Vám ju pomôžu skuto čne 
prekona ť.  
Začnite sa zdravo stravova ť, vyhý-
bajte sa chorobám a 4. marca sa 
stretneme v hojnom po čte 
v kultúrnom dome, aby najvzácnej-
šia tekutina mohla zachráni ť možno 
i tvoj život. Ďakujeme.         MS S ČK 
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Miestne dane a popla tky  v roku 2013 
     V našej obci v roku 2013 zapla-
tíme za vysielanie oznamov v 
obecnom rozhlase komerčného 
charakteru 2,50 €, vyhlásenie gra-
tulácie životného jubilea 
a smútočné vyhlásenie je oslobo-
dené od poplatkov.  
     Za prenájom kultúrneho domu 
pri predaji tovarov podnikatelia 
platia 60  €, za prednášky spojené 
s predajom  (svadobka,  zasadačka) 
v lete 30  €, v zime 60  €, za úče-
lom tanečnej zábavy 100  €, za 
účelom svadby, oslavy a pod. - 
veľká sála, svadobka a kuchyňa 
100  €, svadba, oslavy a pod. (sva-
dobka + kuchyňa) 30  €, zapožiča-
nie inventáru 10 €, organizácie v 
obci schôdze, výstavy a smútočné 
posedenia sú oslobodené od po-
platku.   
     Za používanie verejného prie-
storu pri predaji 2,50 €/hodina. Za 
prenájom Domu smútku zaplatíme 
10 €.  
     Poplatky za služby strojových 
a dopravných zariadení: doprava 
traktorom 7 €/1 hod.+ prejazd 
1,5€/km, traktor + štiepkovač 15 
€/1 hod.+ prejazd 1,5€/km, traktor 
+ priekopový mulčovač 15 €/1 
hod.+ prejazd 1,5€/km, traktor + 
disková kosačka 15 €/1 hod.+ pre-
jazd 1,5€/km, traktorová kosačka 
20 €/1 hod.+ prejazd 1,5€/km, 
služba V3S v obci fekál (ťahanie 
žumpy, poplatok ČOV) 10  €/1 od-
voz, služba V3S v obci podnikate-
lia (ťahanie žumpy, poplatok 
ČOV) 20 €/1 odvoz, služba V3S v 
obci fekál mimo obce (ťahanie 
žumpy, poplatok ČOV) 20  €/1 od-
voz+ prejazd 1,5€/km. Za prená-
jom nebytových priestorov na úče-
ly služieb, obchodu a výroby 10 
€/1 m2, nebytový priestor na účely 
reštauračné a bufety 15 €/1 m2, za 
prenajatie pozemku 0,10€/1 m2. Za 
vydanie novej smetnej nádoby – 
fyzická osoba zaplatí 15€ 
a právnická osoba 25 €. 
     Daň za ornú pôdu je 0,6303 
€/m2  a za trvalé trávne porasty 

0,0630 €/m2, za lesné pozemky, na 
ktorých sú hospodárske lesy, ryb-
níky s chovom rýb a za ostatné 
hospodársky využívané vodné plo-
chy zaplatíme 0,0464 €/m2, za sta-
vebné pozemky 18,58 €/m2, za zá-
hrady, zastavané plochy a nádvoria 
a ostatné plochy 1,85 €/m2. Ročná 
sadzba dane z pozemkov je nasle-
dovná: orná pôda, chmeľnice, vini-
ce, ovocné sady,  trvalé trávne po-
rasty 0,60 %, záhrady 0,50 %, les-
né pozemky na ktorých sú hospo-
dárske lesy, rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy 2,50 %, zastavané 
plochy  a nádvoria 0,50 %, staveb-
né pozemky 0,50 %. 
     Ročná sadzba dane na zo sta-
vieb za každý  m2 zastavanej plo-
chy je nasledovná: stavby na býva-
nie a drobné stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu 0,070 €, za stavby na pôdo-
hospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné, hospodárstvo, 
využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie 
a stavieb na vlastnú  administratívu 
0,200 €, za stavby rekreačných 
a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu 0,200 €, 
za samostatne stojace garáže 
a samostatné stavby hromadných 
garáží a stavby určené alebo poží-
vané na tieto účely, postavené mi-
mo bytových domov 0,200 €, za 
priemyselné stavby a stavby slú-
žiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu  okrem stavieb na 
skladovanie a administratívu 1,000  
€, za stavby na ostatné podnikanie 
a zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostat-
ným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou 1,000  € , za ostatné 
stavby 0,200 €. Pri viacpodlažných 
stavbách je pre všetky druhy sta-
vieb príplatok za podlažie 0,033 €  
za každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia. 
     Ročná sadzba dane z bytov 
a nebytových priestorov na území 

obce Nitrianska Blatnica je 0,070 € 
za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priesto-
ru. 
     Od dane z pozemkov sú oslo-
bodené pozemky , na ktorých sú 
cintoríny, pozemky verejne prí-
stupných parkov, priestorov 
a športovísk, pozemky vo vlastníc-
tve právnických osôb, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na podni-
kanie, pozemky užívané školskými 
zariadeniami, močiare.  Od dane zo 
stavieb  sú oslobodené stavby vo 
vlastníctve právnických osôb, kto-
ré nie sú založené alebo zriadené 
na podnikanie. 
     Zníženie dane zo stavieb a dane 
z bytov vo výške 50% z daňovej 
povinnosti pre stavby a byty vo 
vlastníctve občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím,  ktoré   slúžia 
na trvalé bývanie a 50 % z daňovej 
povinnosti pre garáže vo vlastníc-
tve občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré slúžia pre moto-
rové vozidlo používané na ich do-
pravu. 
     Za psa staršieho ako 6 mesiacov 
zaplatíme 2,- € na kalendárny rok.     
     Za osobitné užívanie verejného 
priestranstva zaplatíme 1 € za kaž-
dý deň a za každý m2, za umies-
tnenie predajného zariadenia po-
skytujúceho služby 0,50€  za deň 
a m2.   Za motorové vozidlo a jeho 
vjazd a zotrvanie v historickej časti 
obce 10€ za každý deň. Za jadrové 
zariadenia 0,0006€/m2. 
     Za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady zaplatíme nasle-
dovne: fyzické  osoby 12 € na oso-
bu a rok, fyzické osoby – podnika-
teľ 12€, právnické osoby – podni-
kateľ 12 €, chalupári alebo vlastní-
ci – užívatelia nehnuteľností v obci 
12 €. Za komunálny odpad môže-
me zaplatiť v hotovosti oproti po-
tvrdeniu obecného úradu alebo še-
kom.  

Dr. Veronika Michalovi čová 
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Vitajte medzi nVitajte medzi nVitajte medzi nVitajte medzi naaaamimimimi    

Veronika Čurejová 
Nela Machová 

Manželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvorili    
Lukáš Chromý a Adriana Červená    

Naši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilanti    
50 rokov 

Anna Kunová 
Viera Selecká 

Mária Bašistová 
 

60 rokov 

Eva Gulášová 
Jozef Kolník 
Ján Kšiňan 

Gabriela Summerová 
 

70 rokov 

Mária Chromá 
Mária Lisáková 
Marta Bollová 

 

80 rokov 

Helena Funtová 
 

90 rokov 

Anna Kubáňová 
 

81 rokov 

Helena Jančovičová 
82 rokov  

Helena Adamovičová 
Aurélia Dorocáková 

83 rokov  

Mária Holcbarová 
Brigita Machová 

84 rokov 

Irena Rybánská 
88 rokov 

Amália Polúchová 

Prajeme Vám veľa zdravia do ďalších rokov! 
Opustili násOpustili násOpustili násOpustili nás    

Mária Kolková - 81 rokov 
Emília Rybnikárová – 89 rokov 
Emília Mihalíková – 85 rokov 

Jozef Dorocák – 85 rokov 
Ján Miartan – 82 rokov 

Spomíname! 

Spracovala: Gabriela Summerová 

Naši  deväťdesia tn ic i  
 

Naša jubilantka Anna Kubáňová 
vychovala 6 detí: 4 dcéry a 2 synov. 
Má 6 vnúčat a 6 pravnúčat.  Od 76 
rokov sa o ňu vzorne starajú jej 
dcéry Eva a Anna. Je na vozíku, má 
slabé srdiečko, ale sa rada zhovára, 
návštevy pozná. Prajeme jej veľa 
radosti v kruhu svojej rodiny. 

 
 

Deväťdesiatnik Vojtech Daňo je 
nám známy ako nadšenec moto-
rov, opravár áut a aj v tomto ve-
ku je traktorista! Vychoval 2 deti 
a i dnes pomáha s vnúčatami. Na-
ša farnosť mu je vďačná za  to, že 
vyše 20 rokov vozil nášho kňaza 
p. J. Kintlera po filiálkach na sv. 
omše. Prajeme Vám, milý jubi-
lant, mnoho zdravia a ďakujeme 
za Vašu službu! 

RNDr. Eduard Kollár 
 

Darcovia,   ďakujeme 
 

Na dvanástom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva pán Štefan Grach, referent pre darcovstvo krvi Územ-
ného spolku Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch, 

ocenil činnosť MS 
SČK v Nitrianskej 
Blatnici a pomoc ob-
ce Nitrianska Blatni-
ca pri zabezpečovaní 
činnosti MS SČK. 
Vyzdvihol prácu MS 
SČK a informoval 
prítomných o tom, že 
obec Nitrianska 
Blatnica patrí v poč-
te odberov krvi a 
darcov medzi čelné 
obce na celom Slo-
vensku. Za dlhoroč-
nú obetavú prácu v 
prospech hnutia 
SČK  odovzdal zá-
stupcom obce a MS 
SČK v Nitrianskej 

Blatnici Ďakovné listy SČK.  
Aj my vyslovujeme obrovské ďakujem všetkým darcom 
a členom za ich humánny čin, ktorým dennodenne zachra-
ňujú ľudské životy. 

Ing. Lucia Vichnarová 



6 
 

Október – Mesiac úcty k starším 

 
Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň, 
keď sa vietor hrá s krásne sfarbenými listami. 

Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia, 
ako pohladenie starého otca či starej mamy, 
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami. 

     Je tu mesiac október, ktorý by mal byť pripomienkou,  ako si 
uctiť starších občanov v našom okolí. Úcta k starším by mala 
byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by 
mala byť táto úcta stála a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. 
Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, 
ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon vďačíme im za svoj 
život.  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším pre-
javom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez 
rozdielu veku. Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu,  ako sa 
nám zdá. Bez nich by sme ani my neboli tam, kde sme.  
     20. októbra 2012 si naša obec uctila svojich občanov, ktorí 
sa v tomto roku dožili alebo dožijú okrúhleho životného jubileá. 
Slávnosť sa začala svätou omšou v našom kostole. V kultúrnom 
dome sa zišli na slávnostnom posedení. Z celkového počtu 40 – 
tich jubilujúcich sa  zišlo 18. Najstaršou jubilujúcou občiankou 
je pani Matilda Krumpárová , ktorá sa dožila 95 rokov života. 
Ďalších významných okrúhlych životných jubileí – 90 rokov 
života sa dožila pani Anna Kubáňová, pán Vojtech Daňo a pán 
Ondrej Socha. 85 rokov života oslávili 4 občania, 80 rokov 3 
občania, 75 rokov 4 občania, 70 rokov 11 občania a 60 rokov 14 
občania. Po kultúrnom programe detí 1. ročníka ZŠ sa starosta 
obce slávnostne prihovoril prítomným občanom , zapísali sa do 
pamätnej knihy obce a prevzali si spomienkové darčeky. Jesen-
ný podvečer sa niesol v znamení spomienok a piesní z čias svo-
jej mladosti. Zo slávnosti sa rozchádzali s vďačnosťou a spo-
kojnosťou. 
     Posledný deň „Mesiaca úcty k starším“ čiže 31. október 
2012 bol významný i pre našu najstaršiu obyvateľku, pani 
Emíliu Kúdelovú, ktorá oslávila svoje  99. narodeniny. 
Veľa zdravia, milá pani Kúdelová, a na oslavu vášho bu-
dúcoročného 100. jubilea sa všetci tešíme.                                                     
                                                                Mária Hlohovská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

September – Október         

Vitajte medzi nVitajte medzi nVitajte medzi nVitajte medzi naaaamimimimi    
Samuel Matajs 
Matej Krajčík 

Manželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvoriliManželstvo uzatvorili    
Dalibor Turčan a Vladimíra Chromjaková 

Jozef Ondrejka a Ľudmila Kšiňanová 
Miroslav Ochotnícky a Miroslava Kadlečíková    

 

Naši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilanti    
 

50 rokov 

Milan Vičan 
Ľubica Uhliariková 

Soňa Hertelová 
Jozef Adamovič 

 

90 rokov 

Vojtech Daňo 
 

81 rokov 

Milan Chromý 
82 rokov  

Mária Bačkádyová 
Anton Krumpár – člen redakčnej rady 

83 rokov  

Paulína Fialová 
87 rokov 

Magdaléna Šišková 
Pavol Stanček 

88 rokov 

Justína Mráziková 
89 rokov 

Zlatica Tomanová 
99 rokov 

Emília Kúdelová 

Prajeme Vám veľa zdravia do ďalších rokov! 
 

Opustili násOpustili násOpustili násOpustili nás    
Anna Jakubičková - 67 rokov 

Milan Klčo – 65 rokov 
 

Spomíname! 
 

Spracovala: Gabriela Summerová 
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November – December  

 
Naši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilantiNaši jubilanti    

 
60 rokov 

Mária Bohušová 
Ľudevít Chromý 
František Stanček 

 
70 rokov 

Michal Vavrda 
Oľga Škutová 

Valéria Ševčíková 
 

81 rokov 

Emília Hertelová 
Helena Michalíková 

 
82 rokov  

Mária Hopjaková 
 

85 rokov  

Mária Oravcová 
 

87 rokov 

Jozef Rybánsky 
 

89 rokov 
Anton Kúdela 

Zuzana Bačkadyová 

Prajeme Vám veľa zdravia do ďalších 
rokov! 

 
Opustili násOpustili násOpustili násOpustili nás    

 
Mária Oravcová - 70 rokov 
Michal Mago – 61 rokov 

Mgr. Tibor Lukačovič – 59 rokov 
riaditeľ školy 

Spomíname! 
 

 
Spracovala: Gabriela Summerová 

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

Dokončenie zo str. 2 
     Dňa 13. decembra 2012 sa konalo dvanáste plánované zasadnutie 
OZ. V úvode zasadnutia OZ vystúpil  zástupca územného spolku 
Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch pán Štefan Grach, kto-
rý ocenil činnosť MS SČK v Nitrianskej Blatnici a pomoc obce Nit-
rianska Blatnica pri zabezpečovaní činnosti MS SČK. Informoval 
prítomných o tom, že obec Nitrianska Blatnica v počte odberov krvi 
a darcov patrí medzi čelné obce na celom Slovensku. Na záver svojho 
vystúpenia odovzdal zástupcom obce a MS SČK v Nitrianskej Blat-
nici Ďakovné listy SČK za dlhoročnú obetavú prácu v prospech hnu-
tia SČK. 
     Starosta obce Mgr. Michal Toman vyhlásil nastúpenie náhradníka 
Jozefa Králika ml. na uprázdnený mandát poslanca Obecného za-
stupiteľstva v Nitrianskej Blatnici a Jozef Králik ml. zložil sľub pos-
lanca      
     Poslanci OZ sa oboznámili a schválili II. úpravu rozpočtu obce 
Nitrianska Blatnica na rok 2012 so stavom k 31. 12. 2012 a rozpočet 
obce Nitrianska Blatnica na rok 2013. 
     Poslanci OZ sa oboznámili s rozpočtom obce Nitrianska Blatnica 
na roky 2014 – 2015 a so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2013. 
     OZ sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
č. 1/2012– O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 a VZN č. 2/2012– Do-
datok č. 3 k VZN č. 7/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so síd-
lom v Nitrianskej Blatnici. 
     Poslanci OZ schválili Sadzobník cien za poskytnuté služby a vy-
konané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok 2013. 
     Poslanci OZ sa oboznámili s výsledkami výberového konania na 
funkciu riadite ľa Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej 
Blatnici. 
     OZ i občania sa oboznámili s plánom kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na rok 2012 a s príkazným listom starostu obce Nit-
rianska Blatnica č. 1/2012 k vykonaniu ročnej inventarizácie majetku 
a záväzkov obce. 
     OZ schválilo Rozpočtové opatrenia obce č. 22 – 35/2012 pre ZŠ 
s MŠ Nitrianska Blatnica a zvolilo poslanca Jozefa Hudečka za člena 
Obecnej rady Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. 
     V rozprave sa M. Hermann informoval o zvyšovaní sadzieb z po-
zemkov a stavieb, prečo sa zvýšenie bude týkať iba stavieb na býva-
nie a nie na podnikanie a taktiež sa informoval o oslobodení dane 
z pozemkov. 
Poslanec RNDr. E. Kollár vysvetlil, že od dane sú oslobodené iba 
právnické osoby, ktoré nie sú založené na podnikanie - napr. cirkev, 
občianske združenia a pod.. E. Polónyi sa informoval o novom systé-
me zberu domového odpadu a možnosti preplatenia nevyužitých že-
tónov. Starosta obce M. Toman ozrejmil dôvod navýšenia najnižšej 
sadzby dane - o 0,004 € na m2 pre stavby na bývanie v zmysle novely 
zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady platnej od 01.12.2012 a 
informoval o novom systéme zberu odpadu – bez žetónov. 

DR. VERONIKA MICHALOVI ČOVÁ  
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Pastoračné návštevy v rodinách
     Od októbra tohto roku miestny pán farár Peter Štál-
nik začal vykonávať pastoračné návštevy v rodinách 
našej obce. Potrebu poznania svojich farníkov zdôvod-
ňuje v nasledujúcom liste. 
 
     Milí obyvatelia Nitrianskej Blatnice, pred viac ako 
dvoma rokmi som sa z Božej vôle, ktorá sa nám zjavila 
cez rozhodnutie nášho diecézneho biskupa, stal farárom 
v tejto farnosti. Keď mi otec biskup oznámil svoje roz-
hodnutie, že ma ustanovil za správcu farnosti Nitrianska 
Blatnica, moja prvá otázka znela: A kde to je?. Napriek 
tomu, že moja rodná obec Hradište je vzdialená iba 40 
kilometrov, o Nitrianskej Blatnici som veľa nevedel. 
Ale dnes je už situácia úplne iná. Za ten čas, ktorý som 
prežil medzi vami a s vami, sa mi Nitrianska Blatnica 
stala domovom. A domov je miesto, kde sa cítime naj-
lepšie. Jednoducho: tu som doma.  
     Stal som sa teda duchovným otcom, pastierom Bo-
žieho ľudu. V Jánovom evanjeliu čítame tieto slová: 
„Ježiš povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier po-
loží svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastie-
rom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí 
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je ná-
denník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. 
Poznám svoje a moje poznajú mňa.“ (Jn 10, 11-14) 
Pán Ježiš teda jasne hovorí, že dobrý pastier bude po-
znať svoje ovečky a ony zase budú poznať svojho pas-
tiera. Okrem toho Kódex kánonického práva v kánone 
529§1 hovorí: „Farár, aby horlivo vykonával úrad pas-
tiera, sa má usilovať poznať veriacich, zverených do 
jeho starostlivosti; preto má navštevovať rodiny, mať 
účasť na starostiach, súženiach a najmä na žiaľoch ve-
riacich a v Pánovi ich posilňovať.“ 
     Ja musím bolestne skonštatovať, že ešte stále nepo-
znám veľmi veľa farníkov. S mnohými som sa ešte vô-
bec osobne nestretol, či dokonca ani nevidel. Už nie-
koľko mesiacov nosím vo svojim srdci túžbu spoznať 
každého obyvateľa mojej farnosti, a tak naplniť slová 
citovaného evanjelia. Po dlhšom premýšľaní 
a modlitbách cítim, že dozrel čas, aby som začal usku-
točňovať túto myšlienku, ktorá sa zrodila z podnetu 
Ducha Svätého.  
     Preto som sa rozhodol, že chcem osobne navštíviť 
každú rodinu a každý dom v Nitrianskej Blatnici. Mož-
no teraz mnohým napadne otázka: Načo to bude dob-
ré?; Aký to má zmysel?; Prečo chce farár prísť k nám 
domov?. Určite nebude mojím cieľom pri návštevách 
posudzovať, moralizovať, presviedčať, či hodnotiť vaše 
životy. Ako som už naznačil, mojou motiváciou je 
úprimný záujem o každého jedného z vás. Prichádzam 
ako duchovný otec, ktorý chce viac počúvať ako roz-
právať. Predovšetkým mi ide o to, aby sme sa navzájom 
spoznali a vytvárali dobré medziľudské vzťahy, aby 
som spoznal vaše radosti a trápenia a ak to bude možné, 
podal pomocnú ruku.  
     Chcem však zdôrazniť veľmi dôležitú vec. Moja 
návšteva sa môže uskutočniť iba v tom prípade, ak 
s ňou bude rodina súhlasiť. Samozrejme, že každému 
nechávam priestor na slobodné rozhodnutie. Ak si nie-
kto neželá, aby som navštívil jeho dom, budem to reš-

pektovať bez toho, aby som sa urazil či nahneval. Kaž-
dý má právo odmietnuť moju iniciatívu a pri tom nemu-
sí vysvetľovať svoje dôvody. Určite si odmietnutie bu-
dem vážiť viac, ako by som mal cítiť, že som iba neví-
taným a trpeným hosťom. Ak sa však rodina rozhodne 
prijať moju návštevu, budem si to nesmierne vážiť.  
     Chcem navštevovať domy po poradí bez toho, aby 
som niekoho vynechal. Začnem počas októbra tohto ro-
ka a dúfam, že sa mi pri dvoch až troch návštevách týž-
denne podarí do troch rokov navštíviť každú domác-
nosť. Môj príchod do rodiny bude prebiehať nasledov-
ným spôsobom. V dostatočnom časovom predstihu pred 
zamýšľanou návštevou sa skontaktujem s domácimi. Ak 
budú súhlasiť s mojou návštevou, dohodneme si kon-
krétny termín, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám. 
Na začiatku samotnej návštevy vykonám požehnanie 
príbytku a pomodlím sa modlitbu za pokoj v rodine. Po-
tom bude priestor na krátke posedenie a vzájomný pria-
teľský rozhovor. Bol by som rád, keby bol počas mojej 
návštevy vypnutý televízor, netreba si robiť starosti so 
žiadnym pohostením a poteším sa, ak budú prítomní 
všetci členovia rodiny. 
     Milí farníci, verím, že sa moja iniciatíva stretne 
s pochopením a pozitívnym prijatím. Už teraz sa 
úprimne teším na osobné stretnutie s vami.  

Peter Štálnik, farár 
 

     Oceňujeme snahu pána farára nájsť si cestu do kaž-
dej našej rodiny. Veríme, že naši občania pochopia jeho 
zámer a otvoria mu nielen dvere svojich príbytkov, ale 
i sŕdc.                                  BN 

 
Rozpis bohoslužieb na Vianoce 2012 

23.12. – 4. adventná nedeľa 
Vozokany – 7.45 hod.; Krtovce – 9.00 hod. 
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod 

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 

Silvester 31.12. – Poďakovanie Pánu Bohu  
za dobrodenia uplynulého roka 

Nitrianska Blatnica – 16.00 hod. 
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. 
Sviatkom Krstu Krista Pána sa končí Vianočné 

obdobie. 
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Poďakovanie za úrodu 
 
Dobroreč, duša moja, 
Hospodinu 
a celé moje vnútro Jeho 
svätému menu! 
Dobroreč, duša moja, 
Hospodinu 
a nezabúdaj na žiadne z 
Jeho dobrodení! 

Ž 103, 1-2 
 

     Aj tento rok sa na po-
liach a v záhradách uro-
dil každodenný chlieb v 
najrozličnejších for-
mách. Práce, ktoré člo-
vek vložil do obrábania 
pôdy a pestovania rast-
lín, priniesli svoje vý-

sledky. 23. septembra sme v našom chráme Povýšenia sv. Kríža ďakovali za dary, ktoré nám Pán Boh po-
žehnal. Náš chrám sa zaskvel v nezvyčajnom šate sypaných obrazov, kvetov a plodov  našich záhrad 
a polí. Ďakovali sme Pánu Bohu nielen za materiálne, ale najmä duchovné požehnanie. 
     Nedá sa mi nezamyslieť nad našou prácou v Božej záhrade. V našich životoch sa potrebujeme tešiť i 
duchovnému ovociu, ako je napríklad úcta, láska, obetavosť, pokora, tolerancia, odpustenie. Je to ovocie, 
ktoré v našej spoločnosti nie je veľmi populárne. Svetom skôr letí egoizmus, pýcha, pohodlnosť, široké 
lakte, ponižovanie iných,...,  ovocie, ktoré nikomu nechutí. Svet potrebuje duchovné ovocie, ale to je 
možné prinášať len vtedy, ak sa budeme posilňovať Božím chlebom, ktorým je Božie slovo. 

     Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí priniesli výsledky svojej práce na ozdobenie nášho chrámu 
ako i obetavým ženám, ktoré svojimi tvorivými rukami vytvorili túto krásu.   Ing. Mgr. Lucia Vichnarová 
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Oslávili sme príchod Vianoc 
     Sobota 15. decembra 2012 bola ako mnohé iné, a predsa sa líšila niečím, čo jej dodávalo na slávnost-
nej predvianočnej atmosfére. 

     Bol to slávnostný galaprogram k blížiacim sa 
vianočným sviatkom, ktorý pripravili žiaci zá-
kladnej školy v réžii pani učiteľky Ľuptákovej 
už po tretíkrát. Vystúpilo v ňom približne se-
demdesiat žiakov prvého až deviateho ročníka.  
     Vo vyzdobenej sále zaznela na úvod melódia 
piesne Tichá noc, po ktorej všetkých hostí priví-
tali moderátorky, žiačky 8. Ročníka Kristína 
Klasová a Lucia Dominová.  
     Potom spevácky zbor zaspieval pieseň Via-
nočný sen a štyria žiaci predniesli báseň D. He-
viera Vianočná pošta. Jakub Adamovič 
a Sabínka Bohušová zaspievali krásny duet 
piesne Keď prídu Vianoce. 
Nasledovali cirkusanti s moderným tancom 
Dominiky Vajdečkovej a skupiny dievčat rôz-
neho veku. 

     Principál uviedol divadelnú hru s veľkým Pani Zima, ktorú zahrali žiaci štvrtého a siedmeho ročníka. 
Tu  sa vystriedali piesne a básne o zime, snehuliakoch, o Vianociach i vinše v podaní žiakov prvého stup-
ňa. V závere ešte zatancovali žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka a zazneli verše Vianočnej básne v poda-
ní Veroniky Rosičkovej. Celý galaprogram ukončil spevácky zbor veselou piesňou Vianoce prichádzajú. 
     Po ukončení galaprogramu boli hostia pozvaní do sály, v ktorej bolo pripravené občerstvenie a výstava 
výrobkov žiakov základnej školy, ktoré si mohli zakúpiť. 
     Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí spokojnosť starostu obce a hlavne rodičov, ktorí sa ho zúčastnili. 
Výťažok z podujatia poslúži žiakom školy.         bn  
 

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti 
V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. vý-
ročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Me-
toda putuje po slovenských kostoloch relikvia svä-
tého Cyrila.  
Cyrilove ostatky, konkrétne časť kľúčnej kosti, sú 
normálne uchovávané v katedrále v Nitre.  
Skoro dva roky bude relikvia na cestách po Slo-
vensku. S blížiacim sa výročím príchodu viero-
zvestov budú Cyrilove ostatky vystavené v kosto-
loch po celej krajine.  
Časť ostatkov sv. Cyrila sa na Slovensko dostala z 
Ríma až v 60. rokoch minulého storočia. Cyrilove 
relikvie sú jediným pozostatkom po vierozves-
tcoch.  
Ostatky jeho brata Metoda sa doteraz nenašli.  
V našej farnosti sme si Cyrilove ostatky uctili pri 
sv. omši 2. decembra  a individuálne si mohli ve-
riaci tieto ostatky uctiť v popoludňajších hodinách. 

                          Ing. Lucia Vichnarová  
 
 

Rekonštrukčné práce v materskej škole 
     Počas letných prázdnin sa v budove materskej školy zrealizovalo viacero rekonštrukčných prác. Najvýznamnej-
šou bola výmena okien. Staré už nespĺňali účel a výmena bola nevyhnutá nielen z pohľadu šetrenia energiami , ale 
aj z estetického a bezpečnostného. Dotácia 10,000 € prúdila z Úradu vlády SR prostredníctvom Zmluvy o poskyt-
nutí dotácie z rozpočtovej rezervy ešte vtedajšej predsedníčky vlády SR za účelom výmeny okien a dverí na budo-
ve materskej školy. Žiaľ, finančné prostriedky nepokryli výmenu okien na celej budove. S pomocou zamestnancov 
obecného úradu sa zrealizovali rekonštrukčné práce v triede 3 – 4 ročných detí. Potešili sme sa zväčšeným priesto-
rom, ktoré aktívne využívame pri hrách a iných edukačných aktivitách s deťmi. Trieda sa stala bezpečnejšou, pre-
hľadnejšou, v ktorej si každé dieťa nájde svoj kútik pre hru. Pred začiatkom školského roka sa zamestnanci obec-
ného úradu podieľali aj na úprave vonkajšieho areálu. 
    Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k vytvoreniu bezpečného, estetického a príjemného 
prostredia pre deti v materskej škole.                                                                                    Mária Hlohovská 
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Chudoba myslenia 
 
     Čosi si už pamätám. Detstvo som prežil v prvej ČSR 
a počas 2. svetovej vojny. Potom sme si vydýchli, keď sa 
skončilo vojnové šialenstvo a cez lístkový prídelový sys-
tém (na základné potraviny i šatstvo) a Víťazný február 
sme postupne „budovali“ socializmus a komunizmus. Po-
tom sa  štrngalo kľúčmi a vyštrngali sme si súčasnú slobo-
du a demokraciu na kapitalistický spôsob. Teda každý mô-
že slobodne cestovať po svete (ak má peniaze), slobodne sa 
vyjadrovať ku všetkému, hoci málokedy to má nejaký výz-
nam. A môžeme voliť slobodne koho chceme, aj keď zvy-
čajne sa na volebný lístok dostanú zväčša tí, ktorých sme 
práve nechceli. Môžeme slobodne podnikať, aj keď väčšina 
na to nemá schopnosti. Nuž,  tak si teda žijeme a slobodne 
šomreme alebo otvorene nadávame. Na tých hore, ale aj na 
tých dolu, teda okolo nás, lebo niektorí majú viac ako my. 
Nadávame slobodne, veď máme akože tú demokraciu. 
     Keď sa prechádzam ulicami našej obce, nemôžem nepo-
rovnávať. Len sem-tam ešte nejaká zabudnutá chalúpka sa 
hanblivo krčí medzi domiskami, vilami a v mnohých zá-
hradách už nevidno rady zemiačnísk, zeleninu, ba strácajú 
sa aj ovocné stromy. Miesto nich trávniky, bazény, grilova-
cie kúty s altánkami a zeleň iba okrasná. Strácajú sa navždy 
kuríny, chlieviky, negagocú husi ... Z garáže zavrčí auto, 
aby zaviezlo rodinku na výlet – do Tesca, Kauflandu, Lid-
la.  
     Nedávno som zašiel do nášho blatnického chotára. Žasol 
som, koľko pásikov niekdajších „hušťákov“ konča domov 
je zarastených burinou, prosto neobrobených už hádam ro-
ky. Keď som to len tak medzi rečou spomenul susede, kto-
rá si už tiež čosi pamätá, mala jednoduchú odpoveď: „Ne-
oplatí sa trápiť s tým, veď za pár centov dostaneš cibuľu, 
mrkvu, zemiaky, kapustu ...“ Len-len že mi nevyletelo 
z úst, ako sa pred pár dňami ponosovala, že nevystačí 
s dôchodkom. Ani som už nepoužil argument, že to doma 
dorobené je zdravšie a aj chotár je krajší. Načo?! Taká je 
doba, do ktorej sme sa dopracovali alebo celkom ľahko do-
stali. Slobodne môžeme na svojej zemi dorábať burinu bez 
ohľadu na suseda, ktorému osejeme jeho políčko tou našou 
„úrodou“. 
     Všimli ste si, že z rozhlasu, televízie i z novín sa na nás 
valí chudoba? Denne novinári, moderátori div sa nerozpla-
čú pri správach o tom, do akej biedy sme sa dostali. Vraj 
800 tisíc ľudí našej takmer päť a polmiliónovej  republiky 
žije pod hranicou chudoby! Z tohto počtu 200 tisíc je dlho-
dobo bez práce. Nik ale nevyčíslil, koľkým sa vôbec ne-
chce pracovať! Stalo sa vám už, že pri dverách zazvonil 
niekto s tým, že odhádže sneh alebo pokála drevo, aby mal 
pár eur na chlieb? 
     Nuž, tak si tu v našej dedinke žijeme a veselo nadáva-
me, že ten nový chodník je krivý,   že by bolo treba hento 
i toto, že v priekope pred domom rastie zelina atď.,  a tak si 
tu teda žijeme zle-nedobre, lebo ... lebo ... lebo... Nik však 
nepomyslí na tých, ktorí tu žili pred rokmi a dnes ležia pod 
lipami nášho cintorína. Ako vlastne oni žili?! Hádam keby 
sa prebudili do nášho sveta a videli a počuli nás ufrfľaných 
živých, ponáhľali by sa späť tam, kde sa raz ocitneme vše-
tci.            T. Krahulský  

Reštaurovanie Jurka pokračuje 

     Nitriansky samosprávny kraj, Archeologický 

ústav SAV v Nitre a Ponitrianske múzeum v Ni-

tre organizovali 6. júla 2012 pri príležitosti 

mestských slávností "Nitra, milá Nitra" 

kolokvium pod názvom "Počiatky kresťanstva 

na strednom Dunaji".  

     Medzi prednášajúcimi bol aj Jozef Dorica, 

akademický maliar, ktorý prezentoval 

reštaurátorský výskum a reštaurovanie 

Rotundy sv. Juraja v príspevku "Počiatky 

Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici vo 

svetle nových poznatkov". Jeho prezentácia 

vyvolala veľký záujem odbornej i laickej 

verejnosti. Základné informácie a najnovšie 

poznatky o kostolíku uverejnila následne 

tlačová agentúra SITA. Zvýšený záujem o 

rotundu a jej históriu prejavujú v súčasnosti 

hlavne verejnoprávne médiá - Rozhlas a 

televízia Slovenska. Dôkazom je niekoľko relácií 

vysielaných v letných mesiacoch. Jurko, ale aj 

Nitrianska Blatnica,  sa tak konečne dostávajú 

do povedomia širokej verejnosti. 

     Od júla  pokračuje reštaurovanie interiéru 

kostolíka už treťou etapou - čistí sa murivo, 

reštaurujú sa fragmenty nástenných malieb, na 

rad prídu okná, vstupné dvere... Podľa pána 

Doricu kostolík len postupne odhaľuje  svoje 

tajomstvá. Dúfajme, že sa jeho 

reštaurátorskému tímu podarí odkryť z nich čo 

najviac. 

 

Poďakovanie: 
Občianske združenie Rotunda Jurko ďakuje 

všetkým, ktorí venovali 2% svojich daní na 

záchranu a propagáciu Rotundy sv. Juraja.  

Mgr. Dagmar Ševčíková 
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Futba l  v  obc i  
     Článok bol pripravený ešte pred začatím futbalových súťaží, aj keď ho bolo potrebné zaktualizovať, niektoré 
udalosti je potrebné spomenúť. Pred začiatkom nového súťažného ročníka došlo totiž k niektorým personálnym 
zmenám na funkcionárskom, trénerskom, ale aj hráčskom poli. Z pracovných dôvodov  požiadali o uvoľnenie  
z funkcií Mgr. Michal Toman, Pavol Stanček a Peter Grznár. Za odvedenú prácu im patrí poďakovanie a veríme, že 
sa ešte na funkcionárskej pôde s nimi stretneme.Na ich miesta boli kooptovaní Martin Stanček, Jozef Selecký 
a manažérom  OFK sa stal Tomáš Bačkády. Trénerské a hráčske zmeny spomeniem pri jednotlivých mužstvách. 
     V súťaži máme zaradené 4 mužstvá, ktoré hrajú svoje súťaže. Pre lepšiu orientáciu urobím krátku štatistiku. A-
mužstvo za rok odohrá 30 majstrovských zápasov, dorast 22 zápasov, žiaci 18, prípravka 22 zápasov. Spolu je to 92 
majstrákov, k tomu treba prirátať priateľské prípravné zápasy. Každé mužstvo trénuje 2- krát v týždni a cestuje. 
Ďalej je to starostlivosť o výstroj hráčov, dopravu na zápasy, starostlivosť o hraciu plochu. Je toho dosť a o to sa 
stará celý štáb ľudí. Pri zabezpečení činnosti  výbor OFK  musí riešiť finančné zabezpečenie jednotlivých mužstiev, 
s čím sú občas problémy tak,  ako v celej našej spoločnosti. Ďalším problémom sú úzke kádre jednotlivých muž-
stiev. Praktizujeme to tak, že hráči pendlujú medzi jednotlivými mužstvami .Vylosovanie súťaží máme prispôsobe-
né tak, že prípravka a dorastenci hrávajú svoje zápasy v sobotu a A-mužstvo a žiaci v nedeľu. Tak hráči hrajúci 
v sobotu vo svojich mužstvách v nedeľu vypomáhajú vo vyšších vekových kategóriách. Horšie je, keď v jeden deň 
musia hrať všetky mužstvá. Vtedy sú veľké problémy zložiť mužstvá, čo do počtu hráčov. Počas jesennej časti sme 
sa stretli aj s takouto alternatívou. Aj napriek týmto problémom sa tomu venujeme, pretože okrem športového vyži-
tia pripisuje tejto činnosti aj výchovná stránka a odpútanie mladých ľudí od mnohých neduhov súčasnej doby (dro-
gy, alkohol, hazardné hry).  
     Teraz krátke zhodnotenie účinkovania jednotlivých mužstiev v súťažiach: 
A-mužstvo:  pred súťažou došlo k výmene trénera, nastúpil Dušan Bartošek. Hráčsky káder posilnil Martin Stan-
ček, na brankárskom poste sme sa posilnili o Andreja Kostolanského a príležitosť dostal aj Danko Mago z dorastu. 
Všetky tieto zmeny sa osvedčili a vstup do súťaže sme mali impozantný. V mužstve vládla disciplína, na trénin-
goch bola účasť aj morálka na patričnej úrovni, v poli hru dirigoval Martin Stanček, v mnohých momentoch nás 
podržal brankár a všetci hráči hrali s ľahkosťou, podávali výkony na hranici svojich možností, skrátka, darilo sa ce-
lému mužstvu. Od momentu zranenia Martina Stančeka sa to však zvrtlo v náš neprospech a súťaž sme iba dohrá-
vali bez výraznejších výsledkov. Veríme, že do jarnej odvety nastúpime v plnej sile a nadviažeme na úspešný vstup 
do sezóny .Nitr. Blatnica  15   8   1   6       26:33        25. Strelci gólov: Juraj Stanček 7, Jozef Selecký 4, Ivan La-
cuška 3, atď. 
     Dorast: v tomto kolektíve tiež došlo ku kádrovým zmenám. Trénermi sa stali Juraj Stanček a Dušan Klas ,ešte 
aktívni futbalisti. Káder bol posilnený o vlastných odchovancov z kategórie žiakov, pričom z A-mužstva môžu 
v tomto mužstve pôsobiť  tiež ešte niektorí hráči. Samotní tréneri sú vekovo blízki hráčom. Vytvorili veľmi dobrú 
atmosféru v mužstve a veľmi dobrý kolektív. Výsledkom sú veľmi dobré výkony, ktoré dosiahli a čo je potešujúce, 
že kolektív je perspektívny a svoju kvalitu môže prezentovať aj v budúcich  sezónach. Nitr. Blatnica        11    6    1    
4         21:12          19. Strelci gólov : Vladimír Grznár 6, Lukáš Pavlovič 3, atď. 
     Žiaci: z úspešného kolektívu z minulých rokov prešlo viac hráčov do vyššej vekovej kategórie, čo zanechalo 
svoje stopy na výkonnosti a umiestnení v tabuľke.Po kratšej prestávke sa k mužstvu ako tréner vrátil Palko Sobla-
hovský. Káder mužstva je veľmi úzky, a tak na zápasy pravidelne nastupujú niektorí hráči z prípravky. Oproti sú-
perom sme slabší fyzicky, čo je podstatné v zápasoch. Mužstvo je vývojaschopné, čo dokázalo aj na turnaji 
v Topoľčanoch  na začiatku decembra, keď postúpilo zo silnej skupiny a v boji o semifinále prehralo len na poku-
tové kopy. Nitr. Blatnica       8    1    3   4      13:24       6. Strelci gólov: Jozef Králik 3, Dominik Vajdečka 3, Miro-
slav Miho 3, atď.  
     Prípravka: vo vedení mužstva nedošlo k zmenám. V kádri bol pohyb. Dvaja hráči prešli do kategórie žiakov 
a Matúš Rusko skúša šťastie v Topoľčanoch. Káder sme doplnili o nových hráčov. Kolektív patrí medzi najmladšie 
v súťaži, takže je na čom stavať, len aby sme všetci vydržali. Oproti minulému , premierovému ročníku už pôsobí-
me istejším dojmom. Dosiahli sme aj lepšie výsledky, ale pri lepšej koncentrácii a disciplíne sme mohli získať viac. 
Čo je potešiteľné, že na naše zápasy chodia viacerí rodičia, hlavne mamičky a aj touto cestou im ďakujem za pod-
poru a priazeň celému mužstvu. Nitr.Blatnica    11    3     2     6    24:19      11. Strelci gólov: Igor Kováčik 9, Matúš 
Grolmus 7, Dávid Ďurák a Patrik Škuta po 2, atď. 
     V týchto dňoch  začína tradičný halový turnaj, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame a prajeme príjemné 
športové vyžitie. 
     Na záver výbor OFK ďakuje všetkým priaznivcom, hráčom, funkcionárom a trénerom, ich rodinám za odvedenú 
prácu v končiacom roku 2012.Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v novom 
roku 2013.                             Ing. Rudolf Jančovič 
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