
„Ach, ako ten čas beží!“ vzdychnú 
si najmä tí starší, keď prevrátia list 
kalendára na posledný mesiac v  roku 
– december. Pritom je zaujímavé, že 
rýchlosť času vnímajú najviac práve tí 
skôr narodení. A  je to zákonité. Majú 
pred sebou menej rokov života, ako 
za sebou. Nechcem týmto vzbudzovať 
v  nikom zlú náladu, nechcem nikoho 
zosmutnievať, len mi nedá pripomenúť 
ľudskú pominuteľnosť.

Je akosi samozrejmé, že v  mladom 
i  strednom veku si neuvedomujeme 
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 zatvrdilca 
a zdanlivo ľahkomyseľného človeka, aby 
rozmýšľal. A nielen 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 niekoho, 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...

T. KRAHULSKÝ

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už 
tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu 
nebolo ani 5. decembra, keď v  neskorých popoludňajších 
hodinách zavítal aj so svojím sprievodom do Nitrianskej Blatnice, aby potešil 
detské srdiečka a  rozdal im balíčky. Čertom sa zámer „postrašiť deti“ veľmi 
nevydaril, pretože deťúrence boli veľmi suverénne a plné očakávania, i keď predsa 
niektoré premohol strach a nedokázali pripravenú básničku povedať. Po rozsvietení 
vianočného stromčeka sa deti z materskej školy predstavili básňami a piesňami, za 
ktoré ich Mikuláš s anjelmi obdarili balíčkami. Slovami vďaky mikulášsky sprievod 
vystrojili na ďalšie cesty, dúfajúc, že o rok príde zas. Vianočnú atmosféru umocnilo 
vystúpenie chrámového zboru z Nitrianskej Blatnice, za čo im patrí poďakovanie.

Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej dedinky aj atmosféru blížiacich sa 
Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme 
si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.

Mária Hlohovská

Príjemné prežitie vianočných
sviatkov, pohodu a spokojnosť

v novom roku 2012 želajú
Michal TOMAN

starosta obce
Obecné zastupiteľstvo

Po roku zas prišiel Mikuláš ...

Vianočný príhovor
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6. plánované zasadnutie OZ sa 
konalo dňa 8. decembra 2011 a jeho 
hlavným bodom bol rozpočet obce. OZ 
prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu 
obce Nitrianska Blatnica na rok 2011. 
Vzhľadom na to, že financie príjmovej 
časti rozpočtu nepostačujú z dôvodu 
nižšieho výnosu dane z príjmov (o 20 tisíc 
eur) na krytie všetkých rozpočtovaných 
nákladov na rok 2011, vzniknutý schodok 
je krytý kontokorentným úverom z VÚB.

V ďalšom bode sa OZ venovalo Návrhu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na roky 
2012-2014. Schválilo rozpočet na rok 2012 a vzalo na vedomie rozpočet obce Nitrianska 
Blatnica na roky 2013– 2014 a aj stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtom.

V nasledujúcom bode sa OZ uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia – 
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2012.

OZ taktiež formou VZN schválilo dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školských zariadení, čo je predpísané zákonom. Rovnako schválilo i 
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Nitrianska Blatnica na 
rok 2012.

OZ prerokovalo a schválilo i rozsiahlu Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v školskom roku 
2010/2011, ktorú predkladal riaditeľ ZŠ s MŠ p. Mgr. Tibor Lukačovič. V bode Rôzne 
vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011, 
Príkazný list starostu obce k vykonaniu ročnej inventarizácie majetku obce a návrh 
na vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
(Rotunda sv. Juraja, Kalvária).

Ďalej schválilo zmenu Pravidiel odmeňovania poslancov OZ v Nitrianskej Blatnici 
(20€ za mesiac sa bude vyplácať raz ročne) a starostovi preplatenie časti nevyčerpanej 
dovolenky za rok 2010.

Na záver starosta poprial všetkým spoluobčanom pokojné vianočné sviatky.

Milí spoluobčania,

blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky 
roka a  spolu s  nimi aj jeho koniec. 
Koniec ďalšieho míľnika nášho života, 
plynúceho nezadržateľne rýchlo. Najmä 
v  prípade, ak človek robí zaujímavú 
a  zmysluplnú prácu so stále novými 
výzvami, cieľmi a s  hmatateľnými 
výsledkami v jej závere.

Rok, ktorý sa práve končí, bol opäť 
bohatý na množstvo pracovných 
činností, spoločenských podujatí 
a životných udalostí, na ktorých každý 
z nás rôznou mierou participoval a mal 
svoj nezastupiteľný podiel. Počas roku 
sme odovzdali do užívania budovu 
zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice 
s  novovybudovaným parkoviskom 
i uviedli do života vyše dvestostránkovú 
publikáciu Nitrianska Blatnica 1185 
– 2010. Na slávnostnej inaugurácii 
monografie bol obci odovzdaný  doklad 
o  zapísaní erbu Nitrianskej Blatnice 
do erbovej listiny SR i  Pamätný list 

predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Symboly Nitrianskej Blatnice 
sú prejavom úcty k  jej histórii 
a  tradíciám a  ostávajú v  platnosti 
po celé generácie. V  areáli parku 
rekonštrukciou jednotlivých objektov 
vzniklo centrálne verejné priestranstvo, 
ktoré bude slúžiť predovšetkým ako 
miesto oddychu a relaxu. Revitalizáciou 
centra obce boli zase vytvorené 
komunikačné a spoločenské priestory, 
ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnú 
cestnú prevádzku, reprezentáciu, 
zhromažďovanie, ale aj príjemný 
každodenný pobyt. 

Dosiahnuť vytýčené ciele možno len 
spoločným úsilím. Život obce potvrdil, 
že je dôležité pri hľadaní čo najlepších 
riešení nevybočiť z doterajšej ťažšej 
cesty širšieho zvažovania k  úzko 
subjektívnym, jednostranným či 
populistickým krokom.

Verme, že to tak bude aj v budúcnosti, 
pretože vzhľadom na nepredvídateľnosť 
ekonomického vývoja nie je ani poctivá 

a  kvalitná práca zárukou prosperity 
a úspechu.

V konečnom dôsledku, keď si spočítame 
všetky „straty a  nálezy“, je treba 
objektívne povedať, že odchádzajúci 
rok bol pre našu obec úspešný. Stál veľa 
námahy, ale stálo to za to.

Vážení spoluobčania, prajem Vám čo 
najkrajšie prežitie vianočných sviatkov. 
Nech nie sú obmedzené iba na dni 
vymedzené kalendárom, ale nech sú 
vo vašich srdciach a životoch prítomné 
počas celého budúceho roka.

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.

Zároveň Vás srdečne pozývam 31. 
decembra na námestie obce spoločne 
osláviť príchod nového roka 2012. 

Michal Toman
starosta obce

Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad 

v Nitrianskej Blatnici všetkých občanov 
srdečne pozývajú na tradičné oslavy 
vítania nového roku spojené s oslavami 
štátneho sviatku SR - 19. výročia 
vzniku Slovenskej republiky, ktoré 
sa uskutočnia dňa 31.decembra t.j. v 
sobotu na námestí obce pred kultúrnym 
domom s týmto programom:

23,00 hod. – Zapálenie silvestrovskej 
vatry, 

24,00 hod. – Hymna SR, ohňostroj, 
príhovor starostu obce,

01,00 hod. – Ukončenie
V priebehu podujatia sa budú 

podávať tradičné teplé nápoje.
Príďte sa spoločne rozlúčiť so starým 

rokom 2011 a privítať nový rok 2012! 

Z rokovania Obecného zastupiteľstva 
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Dvere nášho kultúrneho domu sa 
10. decembra otvorili pre návštevníkov 
Vianočnej výstavy, ktorú tradične 
usporadúva Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža v Nitrianskej Blatnici. 

Výstavu obohatil kultúrny program 
žiakov materskej školy, základnej 
školy, školského klubu detí, základnej 
umeleckej školy a  chrámového zboru 
pri rímskokatolíckom Kostole Povýšenia 
svätého Kríža. Zároveň výstavu trošku 
oneskorene navštívil aj Mikuláš, ktorý 
nás obdaroval sladkosťami.

Výstavu otvorila predsedníčka 

Miestneho spolku SČK Eva Bielená. 
K  návštevníkom sa prihovorili starosta 
obce a  Štefan Grach, referent pre 
darcovstvo krvi Územného spolku SČK 
Topoľčany, ktorý zároveň poďakoval 
za celoročnú dôslednú prácu miestnej 
organizácie, za ochotu a  obetavosť 
členiek a  vyjadril radosť zo stretnutí 
v Nitrianskej Blatnici.

Výstava sa tradične niesla v  duchu 
adventu a  Vianoc, ktorú umocňoval 
i sypaný obraz znázorňujúci betlehemskú 
maštaľ. 

Ak by vás neoslovili estetické 
a inšpirujúce aranžmány Dušana Štefčíka 
a bohatá tombola, určite vás zlákala vôňa 
kapustnice a  langošov pod taktovkou 
hlavnej kuchárky Heleny Adamusovej.

Miestny spolok SČK ďakuje obecnému 
úradu a  všetkým sponzorom, ktorí 
významne podporili priebeh akcie. Veľké 
ďakujem patrí tiež všetkým ochotným 
rukám, ktoré prispeli ku krásnemu 
a dôstojnému priebehu tohto podujatia. 

Miestny spolok červeného kríža 
usporiada pre všetkých svojich členov 
výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 
5. februára o 15: 00. Srdečne Vás pozýva 
predsedníčka miestneho spolku SČK 
Eva Bielená.

Ing. Lucia Vichnarová

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici
pozýva všetkých na

ŠACHOVÝ TURNAJ,
ktorý sa uskutoční

na Štefana dňa 26. decembra 2011 o 14.00 hod.
v Hasičskej zbrojnici.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vianočná výstava milo zaujala
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Aké ťažké bývalo v zimné ráno otvoriť 
oči a  vystrčiť sa spod teplej periny do 
vychladnutej izby, najmä pri pomyslení 
na školu. Vedelo sa, že pred začatím 
vyučovania nám pani učiteľka bude 
kontrolovať čistotu rúk a  ostrihanie 
nechtov, ale aj íverkami spred kachieľ 
prehŕňať vlasy, so záľubou hľadajúc v nich 
hnidy alebo, nebodaj, aj prechádzajúce sa 
malé zvieratká. Bývali to chvíle napätia, 
koho učiteľka tentoraz vyženie zo školy 
domov na odvšivenie. Napätie potom 
vystriedali pocity detskej závisti, pretože 
takéto odvšivovacie 
p r á z d n i n y 
s  petrolejovými 
zábalmi hlavy trvali 
pravidelne tri dni. 
To znamenalo môcť 
sa dosýta ráno 
vyspať a  poleňošiť si 
v  perinách, najmä keď 
uprostred zimy nebolo 
doma pre deti iného 
zamestnania a na dvore 
bolo snehu po kolená.

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 Mikulášom 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 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.

Tieto pochôdzky patrili k najveselším 
zážitkom Vianoc. Utvorené skupiny 
koledníkov mali svojho predáka. Ten 
určoval, do ktorého domu či ulice treba 
ísť skôr, než nás predbehne iná skupina 
a  kde dávajú lepšie „koledné“. Vyhýbali 
sme sa domom, na bránach ktorých bolo 
napísané zlovestné „Pozor, zlý pes!“

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 

KOledníci
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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 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 dlane 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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Prešlo už vyše dvetisíc rokov odvtedy, ako cisár Augustus 
prikázal spísať obyvateľstvo v  Rímskej ríši. Každý občan 
musel byť zapísaný v  mieste, do ktorého patril jeho rod, čo 
spôsobilo veľké presuny obyvateľstva. Toto cisárske nariadenie 
prinútilo tesára Jozefa, žijúceho v  meste Nazaret, putovať až 
do sto kilometrov vzdialeného Betlehema, pretože práve odtiaľ 
pochádzal. Túto cestu spolu s ním podstúpila aj jeho manželka 
Mária, ktorá bola v  tom čase v  požehnanom stave. Keď po 
vyčerpávajúcej ceste prišiel Márii čas pôrodu, nenašla sa pre ňu 
v preplnenom Betleheme ani jedna voľná izba. Nakoniec Jozef 
našiel prístrešie pre seba, Máriu a  ich dieťa aspoň v  biednej 
maštali. Nie je zvláštne, že sa pre narodenie dieťaťa, ktoré sa 
podľa biblických proroctiev malo stať Záchrancom ľudstva, 
nenašlo dôstojnejšie miesto?

Prečo sa Ježiš Kristus, ktorý prebýval v  dokonalej čistote 
neba, narodil práve v maštali? Prečo vôbec opustil nádherné 
nebo a prišiel v  ľudskom tele do najväčšej pozemskej biedy? 
Prečo ten, ktorý bol Božím synom, prišiel medzi obyvateľov 
zeme ako bezmocné dieťa? Z  veľmi jednoduchého dôvodu: 
aby sme sa my, obyvatelia zeme, mohli raz stať obyvateľmi 
neba. Ježiš sa stal človekom zeme, aby z nás spravil ľudí neba. 
Nech je za to nášmu Pánovi večná česť a sláva!

Počas Vianoc prichádzajú mnohí ľudia do kostolov, chcú 
vidieť jasličky, zo srdca si zaspievať sviatočné piesne. Možno 
niektorí aj poďakujú za narodenie Spasiteľa. Avšak to je málo 
na to, aby sme sa stali obyvateľmi večného Božieho kráľovstva. 
Človek sa musí – podobne ako sa svojím telesným narodením 
stáva obyvateľom zeme – narodiť pre nebeské kráľovstvo, a to 
duchovným spôsobom. V  úvode Jánovho evanjelia čítame: 
„Ale tým, ktorí ho (Ježiša) prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: 
tým, čo uverili v  jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani 
z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha!“. Zázrak duchovného 
znovuzrodenia zažijeme až vtedy, keď prijmeme Ježiša Krista 
do svojho života a podriadime mu celý svoj život. 

Práve tieto Vianoce môžu byť pre teba zvlášť radostné. Záleží 
len na tebe. Ježiš čaká na tvoju dobrú vôľu. Stačí mu tvoje 
„Áno“ a  zmení úžasným spôsobom tvoj život. Duchovným 
znovuzrodením sa stávaš občanom Božieho kráľovstva. Pán 
Ježiš povedal svojim apoštolom, ktorí sa rozhodli pre život 
s ním: „Radujte sa, vaše mená sú zapísané v nebesiach!“ 

Preto už neotáľajme a  pozvime Ježiša do svojho života už 
počas týchto Vianoc, keď znova prichádza ako malé dieťa 
medzi nás: „Ježiš, môj Spasiteľ, ďakujem ti, že som pochopil, čo 
všetko si pre mňa svojím narodením urobil. Túžim po novom 
živote s Tebou tu na zemi a raz aj v nebi. Vezmi môj život do 
svojich rúk. Buď mojím Záchrancom a Pánom“. 

Prajem Vám požehnané Vianoce a  Božie požehnanie na 
každý deň nového roka 2012.

Peter Štálnik, farár

Vysluhovanie sv. spovede pred vianočnými 
sviatkami:

V stredu 21. december od 16.30 hod. do 
17.30 hod. vo všetkých troch kostoloch farnosti 
súčasne. Ešte budem spovedať v piatok 23. 12. 
od 18.00 hod. vo farskom kostole.

Spovedať chorých a  ležiacich veriacich 
po domoch budem v  piatok 16. decembra 
od 9.00 hod. Prihlasovať chorých môžete do 
spomínaného termínu na farskom úrade, 
alebo po sv. omšiach v sakristii kostola.

24. december – Polnočná sv. omša: 
24.00 hod. – Nitrianska Blatnica
25. december – božie narodenie:
7.45 hod. – Vozokany
9.00 hod. – Krtovce

10.30 hod. – Nitrianska Blatnica
26. december – sviatok sv. Štefana:
7.45 hod. – Vozokany
9.00 hod. – Krtovce
10.30 hod. – Nitrianska Blatnica
31. december – sv. silvestra:
16.00 hod. – Nitrianska Blatnica
1. január – Panny márie bohorodičky:
7.45 hod. – Vozokany
9.00 hod. – Krtovce
10.30 hod. – Nitrianska Blatnica
6. januára – Zjavenie Pána
7.45 hod. – Vozokany
9.00 hod. – Krtovce
10.30 hod. – Nitrianska Blatnica

oZ rotunda jurko prosí o 2% z dane
Dovoľujeme si osloviť všetkých občanov a firmy, ktoré sa chcú podieľať na obnove Rotundy  sv. Juraja, aby 

prispeli 2% zo svojich  daní. V roku 2011 bol z týchto príspevkov, ktoré  tvoria jediný príjem našej neziskovej 
organizácie, financovaný projekt osvetlenia kostolíka a inštalácia elektrorozvodov a poplašného zariadenia. 
Potrebné údaje: názov – Rotunda Jurko, sídlo – Nitrianska Blatnica 410, 956 05, právna forma – občianske 
združenie, IČO – 36113450. Vopred ďakujeme.  D. Ševčíková

Farský úrad v Nitrianskej Blatnici 
Vás pozýva na

trojkráľový 
koncert,

ktorý sa uskutoční dňa

6.1.2012 o 16:00 h.
V našom farskom kostole

vystúpi spevokol DaR z Piešťan
a žiaci Základnej umeleckej školy 
sv.  Lukáša z Nitrianskej Blatnice. 

nábOžensKý ObZOr  - PrečO sláViMe VianOce? 

rOZPis bOhOslužieb na VianOce 2011
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V  kalendári si mesiac s mesiacom 
podávajú ruky zdanlivo neuveriteľnou 
rýchlosťou. Každý z  nich je niečím 
výnimočný. „Vianočnému decembru“ 
predchádzal aj „úctivý október“, ktorému by 
som rada venovala pár pekných viet. Stalo 
sa tradíciou, že v októbri všade na Slovensku 
sa pozornosť okrem iného zameriava na 
spoluobčanov, ktorí sa narodili skôr a  pri 
tejto príležitosti im prejavujeme úctu 
a vďaku.

22. októbra 2011 sa v  našej obci 
uskutočnila oslava starších a  jubilujúcich 
spoluobčanov. V  prejave im starosta obce 
Mgr. Michal Toman poďakoval a  vyjadril 
slová úcty so želaním ďalších pekných 
rokov prežitých v  zdraví v  kruhu svojich 
najbližších. Program spestrili žiaci zo ZŠ 
a deti z MŠ.

Osobitná pozornosť bola venovaná 
spoluobčanom, ktorí v tomto roku dovŕšili 

alebo dovŕšia okrúhle životné jubileá 60 
, 70, 75, 80 a 85 rokov. Z celkového počtu 
53 jubilujúcich pozvanie na spoločenské 
posedenie prijalo 38.

60 rokov sa dožilo alebo dožije 21 
občanov, 70 rokov - 10 občanov, 75 rokov 
- 8 občanov, 80 rokov - 12 občanov a  85 
rokov sa dožili dvaja občania. Z rúk starostu 
si prevzali milú pozornosť a  slávnostne sa 
zapísali do pamätnej knihy obce.

V  príjemnom prostredí pri občerstvení 
si zaspomínali na časy minulé a  zo 
stretnutia sa rozchádzali s pocitom uznania 
a spokojnosti.

Medzi najstaršie občianky patrí pani 
Emília Kúdelová, ktorá sa dožila 98 rokov. 94 
rokov sa dožila pani Matilda Krumpárová. 
Úctyhodných 89 rokov sa dožili pán Ondrej 
Socha, pán Vojtech Daňo, pani Anna 
Kubáňová a pani Emília Rybnikárová.

Mária Hlohovská

Vianoce  - najkrajšie sviatky roka. 
Všade vôkol nás dýcha atmosféra 
predvianočného obdobia spojená s reklamou 
v médiách, výzdobou obchodov i našich miest 
a obcí.  Aj my v škole sa snažíme o príjemnú 
vianočnú atmosféru. Veď práve deti sa na 
tieto sviatky veľmi tešia. Vianočná výzdoba 
v  respíriu školy, tried, priestorov školskej 
družiny a jedálne – to všetko pripomína 
blížiace sa Vianoce.  Tých najmenších, 
a  nielen ich, potešil  6. decembra príchod 
sv. Mikuláša s  anjelmi a  čertmi. Sv. Mikuláš 
postupne navštívil všetky triedy. Obdaril deti 
sladkosťami za básničky a  piesne, ktoré si 
pripravili.

Naši žiaci sa už v novembri začali venovať 
nácviku programu na „Vianočnú akadémiu 
školy“, ktorá je prezentáciou ich umeleckých 
a  tvorivých zručností. Pod vedením p. uč. 
Ľuptákovej sa zrodilo pásmo „Snehová 
kráľovná“, ktoré žiaci nacvičovali so svojimi 
triednymi učiteľmi. Ich herecké a  spevácke 
snaženie ste mohli oceniť 17. decembra. Nie 

všetky deti majú talent na spev alebo malé 
javiskové formy umenia, a  preto sme im 
vytvorili priestor na prezentáciu ich talentu 
v iných činnostiach. Po kultúrnom programe 
v divadelnej sále nasledovala  vianočná  burza 
výrobkov  vo   veľkej sále KD, kde si mohli 
návštevníci  vianočnej akadémie zakúpiť  ich 
produkty na vianočnej burze. Chvályhodné 
je aj úsilie siedmakov, ktorí zorganizovali 
charitatívnu burzu hračiek, bižutérie, sošiek 
a rôznych drobností. Tieto darovali naši žiaci, 
učitelia a  občania.  Každý si mal možnosť 
kúpiť za symbolickú cenu darčeky pre svojich 
blízkych.   Na spestrenie a spríjemnenie    sme 
pripravili aj skromné pohostenie v  podobe 
vianočného punču pre dospelých,  čaju 
a koláčov pre deti.

Výťažok z  burzy i  vianočnej akadémie 
pôjde na podporu podujatí usporiadaných 
pre školákov a nákup lyžiarskej výstroje pre 
žiakov. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu 
našich detí.

november – December
Naši jubilanti

50 rokov
Milan Kolka

Alena Stančeková

60 rokov
Štefan Halák

Mária Hollánová
Ján Krška

Viera Štrbová

80 rokov
Emília Hertelová

Helena Michalíková

81 rokov
Mária Hopjaková

84 rokov 
 Mária Oravcová

86 rokov
Jozef Rybánsky

88 rokov 
 Anton Kúdela

Zuzana Bačkadyová

89 rokov
Emília Rybnikárová

Vitajte medzi nami
Sofia Bohušová (august)
Matúš Gregor (október)

Manželstvo uzatvorili
MUDr. Dana Paulovová a Dušan 

Suja (sobáš v júli)

sPOMienKy na MinulOsť

VianOčné POdujatia V šKOle

Spracovala: Gabriela Summerová
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Záver jesennej časti nás zastihol, na 
rozdiel od jej úvodu, v  zlej športovej 
forme. V posledných desiatich zápasoch 
sme nepocítili chuť víťazstva a  získali 
sme len dva body za domáce remízy 
s  Ludanicami a  Hrušovanmi. Je 
zarážajúce, že v týchto desiatich zápasoch 
sme dali len 7 gólov a dostali sme 29! 
Tieto čísla poukazujú na to, kde je hlavný 
problém nášho seniorského mužstva. Je 

to veľmi jednoduché. Keď nedávame 
góly a  naopak, veľa inkasujeme, tak 
nemôžeme získavať body. Príčin, prečo 
je to tak, je viac. Je na kompetentných, 
aby zanalyzovali súčasnú situáciu. Tréner 
D.Bartošek ponúkol rezignáciu, ktorú 
výbor OFK odmietol. Nejdeme teraz 
„plakať“, ako sme na tom zle, pretože sme 
si to zavinili sami a  aj sami sa musíme 
z tejto krízy dostať. Výbor OFK prisľúbil 
posilniť káder, ale je hlavne na súčasných 
hráčoch, aby zlepšili prístup k zápasom 
a  tréningom, ale tiež popracovali na 
životospráve a  disciplíne. Na jar nás 
čaká boj o záchranu, na ktorý sa musíme 
dobre pripraviť. Veď pred nami je ešte 

15 zápasov a veríme, že je v silách nášho 
mužstva, stúpať v  tabuľke na vyššie 
pozície. Aj v  zime budeme aktívni. Je 
faktom, že v súčasnej dobe pripravujeme 
tradičný minifutbalový turnaj, do 
ktorého budú zapojení hráči od žiakov 
cez dorast a  seniorov, ale svoj priestor 
dostanú aj internacionáli. Taktiež sa 
zúčastníme 26.decembra Okresného 
halového turnaja mužstiev dospelých. Po 
halovej sezóne príde nepopulárna zimná 
príprava, ktorú nesmieme podceniť. 
Veď kondícia mužstva je základom 
pre zlepšenie herného prejavu a  tým aj 
dosahovania dobrých výsledkov.

J.P.S.

V  nedeľu 13.11. sa v Športovej hale v Topoľčanoch uskutočnil už jubilejný desiaty ročník 
žiackeho futbalového turnaja „O pohár predsedu ObFZ Topoľčany“.

Na tomto turnaji sa už tradične zúčastňuje  družstvo starších žiakov OFK Nitrianska 
Blatnica. Aj tento rok boli ambície nášho družstva tie najvyššie, keďže minulý rok naši 
chlapci skončili na druhom mieste. Tento raz sa pre nás turnaj začal víťazným zápasom, 
keď sme porazili susedné Veľké Ripňany vysoko 6:1. V druhom zápase chlapci nastúpili 
proti minuloročnému víťazovi turnaja Urminciam, s ktorými sme tesne prehrali 2:1, keď 
za Blatnicu skóroval Michal Grznár. Do štvrťfinále  sme  postupovali z  druhého miesta 
v  tabuľke. Naším prvým súperom boli Solčany, s  ktorými sme v  riadnom hracom čase  
remizovali 1:1 a po  rozstreloch zvíťazili 3:2. V tomto zápase sa zranil náš brankár   Peter 
Tóth, ktorého nahradil Jozef Králik. Tieto výsledky našich   povzbudili a do semifinále sme 
išli s  medailovou nádejou. Náročný zápas s  Tovarníkmi chlapci odohrali veľmi obetavo 
a zodpovedne, ale futbalová šťastena sa nám obrátila chrbtom, keď sme nevyužili minimálne 
3 gólové  šance. Neskorší víťaz turnaja nás potrestal dvomi gólmi v závere zápasu. V zápase 
o umiestnenie sme s Bojnou prehrali 1:4.Na turnaji sme teda skončili na peknom 4. mieste.
Za reprezentáciu nášho Obecného futbalového klubu chcem poďakovať :

Z  iniciatívy nášho pána farára Petra 
Štálnika a  niektorých našich bývalých 
futbalistov vznikla takzvaná Farská 
liga. Naše viacúčelové ihrisko sa od 
jari každú stredu večer stáva dejiskom 
zápasu dvoch súperiacich mužstiev. Na 
jednej strane mužstva pod vedením 
nepísaného kapitána Martina Maga 
sú spoluhráči J.Selecký, M.Miho, 
A.Chromý, M.Večerek, M.Socha 
a  na strane druhej pod vedením 
„samozvoleného“ lídra Ľuboša Ruska 
sú spoluhráči P.Štálnik, V.Grznár, 
P.Krajčík, P.Stanček, P.Soblahovský. 
Nejde o hocijaké zápasy. Je fakt, že obe 
mužstvá hrajú naplno, ako najlepšie 
vedia, a snažia sa za každú cenu zvíťaziť. 
„Pikantériou“ týchto zápasov je to, že 
začiatok je síce približne o  pol ôsmej, 

ale koniec a  výsledok 
zápasu je presne 

stanovený odznením 
zvonkohry z kostola 
o  deviatej hodine 
večer.

Foto : P.Škuta , J.P.S.

ZhOdnOtenie futbalOVej jesene

žiacKy turnaj V tOPOľčanOch farsKá liga

Horný rad: P. Tóth, J. Králik, P. Viater, M. Grznár, Denis Vajdečka, L. Fuksík, M. Miho, F. Soblahovský, A. 
Siget – tréner, Dolný rad: K. Krajčík, D. Ďurák, P. Krajčík, J. Rosecký, M. Grolmus, M. Rusko, D. Vajdečka

Na záver chcem vyzdvihnúť výkony nášho hráča Michala Grznára, ktorý bol vyhodnotený ako 
najlepší hráč turnaja a cenu za jeho výkony mu odovzdal poslanec Nitrianskeho samosprávneho 
kraja p. Karol Gerhát.

Pavol Soblahovský


