
Po roku zas, prišiel Mikuláš…Po roku zas, prišiel Mikuláš…

Čas vianočnýČas vianočný
V  detstve sme mali jednoduchý kalendár: Ešte sa päťkrát 

vyspíme a  budú Vianoce. A  boli. Bez humbuku reklám, 

obchodných domov, ktoré už od októbra bláznia ľudí, aby, 

nedajbože, nezabudli, že aj v tomto roku budú Vianoce. A tak sa 

napĺňajú nákupné vozíky všetkým, čo ľudia budú potrebovať, ale 

najmä tým, čo potrebovať nebudú. A plnia sa aj zisky obchodov.

Veci, veci, veci! Ich kult nám priniesla moderná doba 

demokratického kapitalizmu, keď môžeme mať všetko, pravda, 

keď na to máme. Môžeme kritizovať aj tých najvyšších, ale aj tak 

to nepomôže.

Mám za sebou roky, keď som prežil niekoľko režimov podľa 

skutočného kalendára (nie toho detského) a  mám právo 

konštatovať, že vlastne všetko je márnosť nad márnosť a všetko je 

márnosť. Stačí sa prejsť po rozširujúcom sa blatnickom cintoríne. 

Jedinou trvalou hodnotou je ľudskosť, teda to, čo má byť podstatou 

človečenstva. A aj Vianoce by mali mať predovšetkým túto náplň.

Vianoce kedysi začínali celkom prozaicky. V poslednú sobotu 

pred nimi sa stretli u  nás otcovi bratia. Najprv debata, potom 

za pohárik domácej a  potom sa všetci traja vystrojili do lesa 

„na stromčeky“. Vždy som túžil, aby ma zobrali a raz sa ten čas 

naplnil. Počúval som rozprávanie otca a strýkov, privoniaval dym 

cigariet. A  potom sme našli pekné smrečky, ktoré sa ani vtedy 

nesmeli z  hory brať, ale mohli. Spomínam si, ako nás zastavil 

hájnik. Srdce mi od strachu bilo ako splašené. Ale nič sa nestalo. 

Podali si ruky, hájnik Jožko si dal zo dva glgy domácej a išli sme 

každý svojou cestou. Ježiško nám stromček nikdy nepriniesol, ani 

ho nezdobil. To bola najkrajšia robota nás, detí, Salónky, orechy 

v  staniole, jablká, pásiky staniolu  – a  bol to najkrajší stromček 

v našich detských očiach.

A štedrovečerný stôl? Obrus na stole, v strede svieca, oblátky od 

strýčka kostolníka, pri ktorých pečení a roznášaní do domácností 

som aj ja asistoval. Mama dala pred každého z nás štyri orechy, 

jablko a oblátky s medom a cesnakom. A potom sa v  tanieroch 

ocitla kapustnica s  hríbmi a  sušenými slivkami. Pri dverách sa 

ozval neškolený spev: „Narodil sa Kristus Pán…“ Mama vstala od 

stola a každý rok opakovala to isté: „Verona! Nezabudla“. Chatrne 

oblečená uzimená cigánka s  vďakou prijala vlniak, ktorý jej 

mama položila na plecia. „Vieš, ja som si kúpila kabát“, pochválila 

sa mama. Nabalila jej koláčov, do pohára dala kapustnice a otec 

priniesol z  komory klobásu a  pridal zopár cigariet so slovami: 

„Zober Klementovi!“ A  ja som nezabudol zaniesť kozičkám 

oblátky so zalisovaným listom petržlenu.

Vianočný čas pätnásteho roku tretieho tisícročia. Ak spomínam 

na Vianoce môjho detstva, je v tom určite starecká sentimentalita 

a nostalgia. Áno, aj tieto Vianoce sú svojím spôsobom krásne. Iné, 

prispôsobené, či vlastne podrobené dobe, v ktorej žijeme.

Viem však, že pri dverách už nebudem počuť spev cigánky 

Verony, niet ani kozičiek a  ani tých, s  ktorými som všetky tie 

Vianoce v minulých rokoch prežíval. Len jediné zostalo rovnaké: 

z blatnického kostola na návrší aj tento rok zaznie opäť nádherná 

a dojímavá „Tichá noc, svätá noc…“

T. Krahulský

Všetkým spoluobčanom želáme príjemné prežitie
vianočných sviatkov, v novom roku 2016 veľa dní
prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii.
 

Obecné zastupiteľstvo, Mgr. Michal Toman starosta obce

Niekoľko dní pred príchodom Mikuláša sa priestormi materskej školy 

niesli básne a piesne o ňom. Deti sa poctivo pripravovali na stretnutie 

s ním a jeho sprievodom.

4. decembra nastal deň, pre deti plný očakávania. So svojimi rodičmi 

sa zhromaždili pred kultúrnym domom, kde očakávali príchod Mikuláša. 

A dočkali sa. So svojím sprievodom rozžiaril očká najmenším a milo sa 

spolu zvítali. Čarovne rozsvietil vianočný stromček, ktorému sa zjavne 

potešili všetci prítomní. V  sále kultúrneho domu sa deti Mikulášovi 

predstavili a potešili ho básňami a piesňami o ňom. K deťom bol veľmi 

štedrý a  za pomoci anjelikov im odovzdal zaslúžené balíčky. Veľmi 

opatrne si cestu k  deťom hľadal čert. Podarilo sa mu deti získať, hoci 

niektoré mali pred ním rešpekt, spoločne si zaspievali pieseň a smelo sa 

s ním fotografovali. Mikulášske odpoludnie prítomným spestril blatnický 

spevokol, ktorý umocnil predvianočnú atmosféru vianočnými piesňami.

So spokojnosťou a splneným očakávaním sa deti rozlúčili s Mikulášom 

a spolu s nami sa budú sa tešiť na príchod najkrajších sviatkov roka – 

Vianoc.

Mária Hlohovská
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Slávnostné odovzdanie hasičského autaSlávnostné odovzdanie hasičského auta

Z rokovania obecného zastupiteľstvaZ rokovania obecného zastupiteľstva

V priebehu piatich rokov sa vybavenie Dobrovoľného hasičského 

zboru obce Nitrianska Blatnica výrazne vylepšilo. Po tom, čo 

blatnickí dobrovoľní hasiči prevzali v  apríli v  roku 2010 z  rúk 

ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka novučičké zásahové hasičské 

vozidlo Iveco Daily, vo štvrtok 12. novembra 2015 im opätovne 

podpredseda vlády SR odovzdal v  rámci projektu pripravenosti 

Slovenska v boji so živelnými pohromami repasované cisternové 

hasičské vozidlo CAS 32-TATRA 815 v  sume cca 115.000,– €. 

Slávnostný akt prebiehal za účasti zástupcov dobrovoľných 

i štátnych hasičov - generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR Vendelína Horvátha a  krajského riaditeľa HaZZ 

v Nitre plk. Ing. Pavla Nereča. Okrem už spomenutých hostí sa 

na tejto slávnosti zúčastnili aj zástupcovia Krajského a okresného 

riaditeľstva hasičského a  záchranného zboru, okresného 

výboru DPO v  Topoľčanoch, správca farnosti Peter Štálnik, 

poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia podnikateľských 

a  občianskych združení v  obci a  predovšetkým, napriek 

pokročilému novembrovému času, desiatky občanov a mládeže. 

Slávnostný program sa začal o 18 hodine a 30 minúte príchodom 

ministra vnútra Róberta Kaliňáka na hasičskom aute. Po svojom 

príchode prijal minister hlásenie od Stanislava Gálika, veliteľa 

nastúpenej hasičskej jednotky. Nasledoval príhovor starostu obce 

Michala Tomana, ktorý na začiatku všetkých prítomných privítal 

a stručne podal informácie o činnosti a materiálnom zabezpečení 

nášho zboru. Následne odovzdal slovo ministrovi vnútra SR 

Róbertovi Kaliňákovi, ktorý vo svojom príhovore prejavil obdiv 

voči práci dobrovoľných hasičov: „Dobrovoľní hasiči, ste veľmi 

výnimočná skupina ľudí najmä tým, že všetko to, čo robíte pre svojich 

susedov, pre okolité obce, robíte vo svojom voľnom čase, robíte to bez 

nároku na odmenu, nasadzujete vlastný život, aby ste zachránili 

život iným.“ Minister ocenil, že sa udržiava 

tradícia dobrovoľného hasičstva v  obci, 

aj keď to nie vždy bolo ľahké a že sa ďalej 

táto tradícia odovzdáva mladej generácii. 

Dokonca poďakoval aj mladej generácii za 

to, že sa pripojila k dobrovoľným hasičom, 

pretože v  dnešnom svete internetu, kedy 

majú možnosť tráviť svoj voľný čas tisíckami 

spôsobov sa rozhodli, že budú tráviť svoj čas 

tým, že budú pomáhať druhým. „ Preto ani 

toto auto nemôžem považovať za nejaký dar 

obci, ale splátku dlhu za tie roky tvrdej driny, 

ktorú dobrovoľní hasiči pre túto obec urobili,“ 

týmito slovami ukončil pán minister 

svoj príhovor. Po príhovoroch nastal ten očakávaný slávnostný 

akt odovzdania kľúčov od auta predsedovi hasičského zboru. 

Následne bolo auto požehnané správcom farnosti a uvedené do 

života „hasiacim prístrojom“ značky Hubert ministrom vnútra, 

starostom obce a  predsedom DHZ. Stretnutie pokračovalo 

obhliadkou vozidla, spoločným fotografovaním a neformálnymi 

rozhovormi s občanmi. I keď sa dobrovoľní hasiči z novej techniky 

tešia, dúfajú, že ju nebudú musieť pre nikoho z  nás tak skoro 

použiť. No živel je často nevyspytateľný, a  preto verme, že im 

tento dar pomôže skvalitniť ich náročnú a zodpovednú prácu pri 

zachraňovaní života a majetku obyvateľov Nitrianskej Blatnice.

BN

7. plánované zasadnutie OZ sa konalo 
dňa 10. decembra 2015 a jeho hlavnou 
témou bol návrh Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Nitrianska Blatnica. Schválený program 
rozvoja je strategický strednodobý 
dokument, ktorý určuje víziu obce, 
prioritné rozvojové oblasti, strategické 
ciele a ich naplnenia. Tento dokument je 
základným východiskovým materiálom 
pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja 
jednotlivých oblastí života obce a územno-
plánovacej dokumentácie obce. Obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo IV. 

úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica 
na rok 2015, rozpočet na rok 2016 a vzalo 
na vedomie rozpočty na roky 2017 – 2018. 
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 2016. OZ 
taktiež formou VZN schválilo dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka školských zariadení, čo je 
predpísané zákonom.

V bode Rôzne vzalo na vedomie Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na 1. polrok 2016, Príkazný 
list starostu obce k vykonaniu ročnej 
inventarizácie majetku obce v roku 2015 
a schválilo rozpočtové opatrenia pre ZŠ 
s MŠ a príspevok na obnovu RK kostola.

Na záver starosta poďakoval prítomným 

za účasť na rokovaní, zaželal príjemné 

vianočné sviatky a rokovanie ukončil.

Zápisnice z  rokovaní obecného 

zastupiteľstva sú zverejnené na internetovej 

stránke obce alebo možno do nich nahliadnuť 

v  kancelárii obecného úradu v  pracovných 

dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)
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Babička a dedko v materskej škole…Babička a dedko v materskej škole… Úcta k staršímÚcta k starším

Október – mesiac úcty k staršímOktóber – mesiac úcty k starším

JubilantiJubilanti

Lásku ku svojej babičke a dedkovi prejavili deti v materskej 

škole 14. októbra. Na tento deň prijali pozvanie od svojich 

vnúčat, aby im mohli prejaviť lásku a  pozornosť cez básne, 

piesne a hry.

Bábkoherec sa predstavil divadielkom „Červená čiapočka“, 

v  ktorom okrem neho účinkovali aj babičky, dedkovia a  deti. 

V zábavnej a veselej atmosfére sme prežili dopoludnie obohatené 

o  malé občerstvenie, ktoré sme s  radosťou pre vzácnych hostí 

pripravili. Deti potešili svojich najbližších darčekom, ktorý im 

s láskou odovzdali.

Mária Hlohovská

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, 

ako si uctiť ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala 

byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala 

by byť spontánna, nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože 

vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladšej 

generácii.

Prejavy pozornosti a  uznania sú už tradične v  mesiaci 

október venované zo strany obecného úradu našim jubilujúcim 

spoluobčanom. 9. októbra svadobku kultúrneho domu zaplnili 

pozvaní hostia, ktorí sa v  roku 2015 dožili alebo dožívajú 

významného životné jubilea. Najstarším občanom našej obce 

je pán Vojtech Daňo, ktorý sa dožil krásnych 93 rokov a pani 

Magdaléna Šišková, ktorá sa dožila 90 rokov.

85 rokov sa dožili 2 občania, 80 rokov 3 občania, 75 rokov 3 

občania a 70 rokov 13 občanov. Z uvedených 23 oslávencov sa 

na stretnutí zišlo 17.

S  priliehavým kultúrnym programom ich prišli pozdraviť 

deti z materskej školy. V slávnostnom príhovore starosta obce 

vyjadril uznanie a  poďakovanie za ich životné úsilie. Prijali 

spomienkové darčeky a zapísali sa do pamätnej knihy obce.

V slávnostnej atmosfére spojenej s občerstvením si prítomní 

zaspomínali na mladšie časy, ale aj terajšie, ktoré sú plné 

životných skúseností a múdrosti.

 

… Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí,

šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,

pokoj do srdca a nejaký ten zisk.

Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova,

v deň Vášho sviatku, ťažko hľadať slová…

Mária Hlohovská

Každoročne človek vkladá do svojej mysle a duše množstvo 

zážitkov, veci, ktoré po čase vyblednú, stratia sa. Na druhej 

strane získa aj veľa zážitkov, ktoré sa nedajú zabudnúť, ktoré 

sa natrvalo uložia v  ľudskej pamäti. Práve k  takýmto patrilo 

aj priateľské stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k  starším 

v klube dôchodcov v našej obci.

Milo nás prekvapili kultúrnym programom naše najmenšie 

deti z materskej školy s pani učiteľkou Máriou Hlohovskou. Milé 

a usmievavé deti si pripravili básničky a piesne pre nás – seniorov, 

začo sme ich odmenili potleskom a sladkou pozornosťou.

Na záver sa nám prihovorila p. Mária Hlohovská, ktorá nám 

popriala veľa zdravia, elánu a ešte mnoho takýchto priateľských 

stretnutí.

Elena Sláviková

93 rokov Vojtech Daňo

90 rokov Magdaléna Šišková

85 rokov Helena Adamovičová

Mária Hopjaková

80 rokov Jozefína Štefancová

Margita Jančovičová

Irena Miartanová

75 rokov Mária Chromá

Eleonóra Kupcová

Mária Kolníková

70 rokov Marta Štefčíková

Mária Vavrdová

Ľudmila Kolníková

Eva Frnčíková

Antónia Korenčíková

Anna Machovičová

Ivan Korchan

Jozef Králik

Pavel Wlachovský

Ján Marton

Michal Socha

Ing. Rudolf Jančovič

Jozef Slávik 
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Rozpis bohoslužiebRozpis bohoslužieb
na Vianoce 2015na Vianoce 2015

20. 12. – 4. adventná nedeľa

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Polnočná sv. omša: štvrtok 24. 12.

Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.

Piatok 25. 12. – Narodenie Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Sobota 26. 12. – Sviatok sv. Štefana

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 27.  12.  – Nedeľa sv. rodiny 

Ježiša, Márie a Jozefa

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.

Piatok 1.  1.  – Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Streda 6.  1.  – Zjavenie Pána (Troch 

Kráľov)

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 10. 1. – Krst Krista Pána

Vozokany – 7.45 hod.

Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí 

Vianočné obdobie

Pravé vianočné svetloPravé vianočné svetlo

Počas týchto dní ste zaiste dostali viacero 

vianočných pozdravov. Určite mi dáte za 

pravdu, že keď ste zobrali do rúk vianočnú 

pohľadnicu, najskôr ste si pozreli, kto ju 

poslal, v  rýchlosti ste si prečítali obsah 

a viac ste jej nevenovali väčšiu pozornosť. 

Možno iba vtedy, ak na nej bolo niečo 

výnimočné. Mňa upútala pohľadnica, na 

ktorej boli tieto slová: „Keď dom ozdobí 

láska, všetky ozdoby sú druhoradé.“ Tieto 

slová vyjadrujú veľmi hlbokú pravdu. 

Buďme úprimní, každý dom v  týchto 

dňoch žiari vianočnou výzdobou, ale je 

aj v  každom dome skutočná vianočná 

radosť? Áno, je pravdou, že atmosféru 

Vianoc tvorí vianočná výzdoba  – 

osvetlené stromčeky, betlehemy, darčeky, 

čo je pekné a dôležité. Ale pravdou je i to, 

že to všetko má zmysel len vtedy, ak nám 

to pomôže nanovo sa ešte viac otvoriť pre 

najväčší dar – Dieťa v jasliach. Sv. apoštol 

Ján opísal narodenie Spasiteľa týmito 

slovami: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prišlo na svet.“ Vzápätí 

na to pripomína smutnú pravdu, ktorá sa 

týka mnohých: „Prišlo k svojim a vlastní 

ho neprijali.“ Cirkev zámerne dáva čítať 

túto stať práve na Vianoce, lebo keby 

sme v  tento tak dôležitý sviatok počuli 

o narodení Pána Ježiša, uspokojili by sme 

sa, to poznáme, ale pri počúvaní tejto 

state evanjelia treba premýšľať a  nielen 

premýšľať, ale aj nadchnúť sa pre to, 

čo je najdôležitejšie počas Vianoc a  to 

je rozhodnutie prijať Krista ako pravé 

svetlo. Vráťme sa k spomínaným slovám: 

„Keď dom ozdobí láska, všetky ozdoby 

sú druhoradé.“ Koľko by sa o  tom dalo 

rozprávať príbehov. Iste medzi ne patrí 

i tento.

Rozpráva starší pán, ktorý bol po druhej 

svetovej vojne poštárom. Prišiel o rodičov, 

zostal sám, svet bol pre neho nešťastným 

miestom, všetko sa mu zdalo márne. „Raz 

som triedil listy a  našiel som obálku bez 

adresy. Keď som ju otvoril, vo vnútri bolo 

detskou rukou napísané: „Milý Ježiško, 

prosím ťa, dones 

mi koníka. Daj mi 

ho do kôlne vedľa 

krčmy, kde bývame, 

aby mi ho nikto 

neodniesol. Môže 

byť aj drevený.“ 

Nemal som vtedy 

veľa peňazí, ale na 

druhý deň som išiel 

a  kúpil koníka, dal 

som ho do škatule 

a odniesol do kôlne 

neďaleko krčmy. 

Potom som si sadol 

do krčmy a  čakal. 

Pri okne som presedel celé popoludnie.

Večer po zotmení sa na malom dvore 

otvorili dvere. Vyšiel chlapec a vedľa neho 

anjel  – tak sa mi vtedy zdalo  – vysoká 

svetlovlasá dievčina v  bielych šatách. 

Chlapec, ktorý viedol dievčinu, zvýskol: 

„Povedal som ti, ver mi, je to tak.“ Vzal 

škatuľu a  odchádzali. Nikdy som nemal 

taký zážitok z vykonania dobrého skutku. 

Keď som na štedrý večer zaspával, vo sne 

sa mi premietal „svetlovlasý anjel“ a  ten 

sen ma pustil až na svitaní.

Keď poštár rozprával príbeh, otvorili 

sa dvere a  do miestnosti vstúpila starká 

s koláčmi a on pokračoval: „Pozrite, celé 

Vianoce som sa vtedy potĺkal okolo tej 

kôlne, až som sa dočkal anjela. Navzdory 

všetkej plachosti sa mi podarilo zoznámiť 

sa s ním. S tým anjelom žijem už päťdesiat 

rokov a  musím povedať, že nikdy som 

nedostal krajší vianočný darček. Môj 

malý švagor dostal koníka a ja som dostal 

anjela, ktorý sa stal mojou manželkou. Keď 

nad tým po toľkých rokoch premýšľam, 

hovorím si. Človek najprv musí inému 

splniť sen, aby sa potom splnil ten jeho. 

Tento tajomný zákon môže byť aj našou 

cestou: iba ak splníš niekomu sen, podarí 

sa, aby sa splnil aj ten tvoj. Iba ak láskou 

ozdobíš život iného človeka, potom aj ty 

budeš účastníkom tých dobier, ktoré Boh 

dáva svetu vo svojom novonarodenom 

Synovi.

Prajme si, aby Láska, ktorá sa narodila 

v  Betleheme naplnila život každého 

jedného z  nás. Touto Láskou ozdobme 

naše príbytky, ale predovšetkým naše 

srdcia. Prajem Vám, aby v každom dome, 

v  každej rodine bola nielen vianočná 

výzdoba, bolo nielen elektrické svetlo, 

ale aby v každom dome, v každej rodine 

bolo to najdôležitejšie svetlo, svetlo Božej 

lásky. Lebo „pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prišlo na svet.“

PŠ
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Od roku 2012 prebieha rekonštrukcia 

farského Kostola Povýšenia sv. Kríža. 

Posledné veľké úpravy sa vykonali 

začiatkom 70-tych rokov, keď farnosť 

spravoval vdp. František Jurík, CsSR.

Prvým problémom, ktorý bolo potrebné 

vyriešiť, bolo jednoznačne zavlhnutie 

muriva, predovšetkým v  interiéri kostola. 

Zavlhnutie sme odstránili osekaním 

zavlhnutej omietky, vysušením muriva 

a následnou aplikáciou sanačných omietok 

v  kombinácii s  drenážou a  chemickou 

injektážou. V  tejto fáze rekonštrukcie sa 

kompletne vymenila elektroinštalácia 

v  celom kostole. Všetky tieto práce sa 

vykonali v  r. 2013. V  nasledujúcom roku 

sa konečne po siedmych rokoch uzavrelo 

vonkajšie murivo sanačnými omietkami 

a  natrelo sa farbou. Na jeseň toho istého 

roka sa podarilo vymeniť všetky okná, ako 

aj dvere do sakristie a do žobračne kostola.

Začiatkom tohto roka sa zrekonštruovala 

sakristia kostola (miestnosť, kde sa 

pripravuje kňaz a  miništranti na sv. 

omšu). V sakristii sa vyhodil starý gumolit 

a položila sa nová dlažba, nainštalovalo sa 

nové svietidlo, káble od zvonov sa zasekali 

do steny a vymaľovalo sa. V apríli prebehla 

kompletná výmena ozvučenia, počas ktorej 

sa natiahli nové káble a inštalovali sa nové 

mikrofóny a  reproduktory. Ozvučenie 

je momentálne na veľmi vysokej úrovni. 

V letných mesiacoch júl a august sme slávili 

sv. omše v  kultúrnom dome, nakoľko sa 

realizovalo vymaľovanie interiéru. Popri 

maľovaní sa podarilo drevené lavice očistiť, 

natrieť lakom a očalúniť, takže po mnohých 

rokoch môžeme v laviciach pohodlne sedieť 

bez toho, aby sme sa k nim prilepili.

Ako som napísal, do kostola vchádzame 

cez nové dvere a kostol vetráme pomocou 

nových a  funkčných okien. Počas sv. omše môžeme sedieť na 

opravených laviciach, počúvať Božie slovo z kvalitného ozvučenia, 

svietiť vďaka novej elektroinštalácii a nemusíme pritom pozerať 

na ošarpané a zavlhnuté múry, ale na pekne vymaľovaný kostol.

Všetky tieto práce boli fi nančne veľmi náročné. Napriek tomu 

môžem skonštatovať, že všetky faktúry sú splatené a každá fi rma či 

robotník dostali svoju zaslúženú mzdu. Preto sa chcem v tejto chvíli 

úprimne poďakovať všetkým, ktorý pomohli. Ďakujem veriacim 

farníkom, ktorý prichádzajú v nedeľu na bohoslužbu a prispievajú 

do zbierky pre potreby farnosti, ktorá sa koná pravidelne raz za 

mesiac. Ďakujem všetkým, ktorí obetovali milodar na opravu 

kostol aj mimo týchto zbierok, či už navštevujú Boží chrám alebo 

nie. Len vďaka štedrosti dobrých ľudí sa podarilo zrealizovať 

všetky práce bez dlhov. Ďakujem mužom, ktorí ochotne prišli na 

mnohé brigády a pracovali na obnove kostola. Ďakujem ženám, 

ktoré obetovali čas a prišli upratať a poumývať kostol vždy, keď 

bolo treba. Ďakujem pánovi starostovi a pracovníkom obecného 

úradu za pomoc a  poskytnutie strojov a  techniky. Pán Boh vie 

o všetkých dobrodincoch a bohato ich požehnáva a odmieňa, tak 

ako napísal sv. Pavol: „Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý 

tak, ako si umienil v  srdci; nie zo žiaľu ani z  donútenia, lebo 

veselého darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 6b-7) 

Znova a  znova som sa mohol presviedčať, 

že v Nitrianskej Blatnici, ako aj vo fi liálnych 

obciach, je veľa ochotných a obetavých ľudí. 

Ešte raz všetkým úprimné ďakujem a  Pán 

Boh zaplať!

V  tomto momente máme Boží chrám, 

v  ktorom môžeme dôstojnejšie sláviť sv. 

omšu, pokrstiť svoje deti a  vnúčatá, sláviť 

slávnosť Prvého sv. prijímania, sviatosť 

birmovania, ďakovať za životné jubileá či 

sa lúčiť s našimi zosnulými. Napriek tomu 

však zostáva ešte veľa toho urobiť, aby sme 

mohli povedať, že kostol je komplexne 

opravený. Určite bude nevyhnutné 

venovať pozornosť presbytériu, vymeniť 

bohostánok, kazateľnicu a  sedenie, 

nevyhovujúca je spovednica, treba vymeniť 

strechu nad oratóriom a novú fasádu snáď 

netreba ani spomínať. Skutočne pravdivo 

sa hovorí: roboty ako na kostole. Som však hlboko presvedčený, 

že s pomocou Božou a s pomocou dobrých ľudí sa nám podarí 

veci dotiahnuť do zdarného konca tak, aby sme mali uprostred 

nás dôstojný Boží chrám, ktorý bude slúžiť na slávu Božiu a spáse 

nesmrteľných duší.

PŠ

Betlehemské svetlo 2015Betlehemské svetlo 2015

Oprava farského kostolaOprava farského kostola

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
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Nadácia PSA Peugeot Citroen Slovakia nás podporilaNadácia PSA Peugeot Citroen Slovakia nás podporila

Prvý farský plesPrvý farský ples

Nadácia PSA Slovakia v  rámci 

programu mikro- a  makrosponzoringu 

vybrala a  podporila projekt Občianskeho 

združenia Rotunda Jurko, ktorý sa 

týka terénnych úprav okolia kostolíka 

a výstavby lavičiek – sedenia pre pútnikov 

a  turistov. Peňažný príspevok bol použitý 

na spolufi nancovanie kamenných 

blokov v  prvej fáze terénnych úprav - pri 

výstavbe schodov ku kalvárii. Podstatnú 

časť prostriedkov poskytlo združenie 

z  vlastných zdrojov  – zo získaných 2% 

z daní za rok 2014. Ďakujeme aj p. farárovi 

Štálnikovi, ktorý nás fi nančne podporil 

z  milodarov pútnikov z  tohtoročnej 

svätojurajskej púte.

Na rok 2016 plánujeme rozsiahlejšie 

práce  – zarovnanie terénu pred rotundou 

a  osadenie lavičiek. Pevne veríme, že aj 

v tomto roku nám venujete 2% z daní, aby 

sme mohli amfi teáter dokončiť.

Teší nás, že aj napriek nesúhlasu 

Krajského pamiatkového úradu Nitra 

s  pôvodným projektom, sa nám darí 

realizovať náš zámer zveľaďovania okolia 

kostolíka.

Schody vybudoval pán Viktor Kolník, 

člen OZ Rotunda Jurko.

Mgr. D. Ševčíková

Náš historický prvý farský 

ples sa uskutočnil 14. novembra 

2015 v kultúrnom dome.

Ples, to je slávnosť, a  my 

sme prišli skutočne sviatočne 

naladení. D. p. Peter Štálnik určil 

každému číslo stola, a  tak sme 

všetci ľahko našli svoje miesto. 

Správca farnosti za prítomnosti 

predstaviteľov obce otvoril ples 

krátkym príhovorom, po ktorom 

nasledovala večera a  noc plná 

tanca, rozhovorov a príjemných 

stretnutí. Hudobná skupina Borovienka potvrdila svoju výbornú 

povesť, veď okrem krásnej ľudovej hudby hrali i moderné skladby. 

No a  tombola? Tá dopadla 

tak ako mala. Mladomanželia 

vyhrali sedačku, manželka 

poľovníka srnca a  hudobník 

gitaru…

Na záver sa nám patrí 

poďakovať všetkým sponzorom, 

zvlášť však fi rme Krošlák, s.r.o. 

Bez vašej veľkorysej podpory 

by sa ples nemohol uskutočniť. 

S radosťou môžeme konštatovať, 

že 1. farský ples prispel 

k  pozdvihnutiu kultúrnej 

a spoločenskej úrovne v našej obci.

O rok dovidenia!
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Vianoce v materskej školeVianoce v materskej škole

Vianočné všeličoVianočné všeličo

S  príchodom Vianoc si šaty prezlieka 

i  prostredie materskej školy, keď jeseň 

vymenila zima a  materská škola sa 

zaodela do bielych šiat, ktoré sú zdobené 

svetielkami a  vianočnými ozdobami 

a motívmi.

Čas vianočný je pre všetkých čarovný, no 

pre deti očarujúci. Naším úsilím je deťom 

pripraviť prostredie, v  ktorom sa cítia 

príjemne. Vianočné obdobie nám dáva 

príležitosti na realizovanie rôznych aktivít, 

ktoré súvisia s prípravou Vianoc.

7. decembra sme pre deti pripravili 

„Vianočný koncert“ za účasti rodičov, 

v  ktorom účinkoval p. Roman Števanka 

s  vianočnými piesňami. Do programu 

zapájal aj deti, ktoré bezprostredne 

a radostne spoluúčinkovali.

Pod stromčekom na deti čakalo 

prekvapenie v  podobe rôznych hračiek 

a  skladačiek. Veľké poďakovanie patrí 

sponzorom, ktorí sa o  radostné chvíle 

našich detí postarali / fi rma Krošlák, fi rma 

Schlick, fi rma VYFAKO, OcÚ Vozokany, 

OcÚ Krtovce/. Prekvapenie pre deti 

pripravila pani Veronika Odehnalová, 

ktorá deťom upiekla krásnu a  chutnú 

tortu s motívom Mikuláša a zimy. Bohaté 

občerstvenie zabezpečili rodičia, začo 

všetkým úprimne ďakujeme.

Po príjemne strávených chvíľach rodičia 

so svojimi deťmi odchádzali s  príjemnou 

únavou a pocitom spokojnosti.

Mária Hlohovská

V  našej obci sa už stali každoročnou tradíciou vianočné 

vystúpenia žiakov tunajšej základnej školy určené pre verejnosť. 

Nebolo to inak ani v piatok 11. decembra tohto roku. Blížiace sa 

Vianoce a  ich slávnostnú atmosféru privítali naši občania spolu 

so svojimi deťmi či vnúčatami spoločne v  kultúrnom dome, 

kde si mohli pozrieť zaujímavý a  pestrý kultúrny program pod 

názvom Vianočné všeličo, ktorý bol plný pesničiek, tancov, 

kolied, básničiek a rozprávok v podaní približne 70 žiakov prvého 

i  druhého stupňa základnej školy. Tento program si pripravili 

pod vedením svojich učiteľov i  vedúcich záujmových krúžkov. 

Krásnym spestrením bol aj tanec  hviezdičiek z  materskej školy 

pod vedením p. Hlohovskej.

O tom, že je o vystúpenie každoročne veľký záujem, hovorí aj 

úplne obsadená sála kultúrneho domu.

Vystúpenie sa u divákov stretlo s veľkým úspechom a účinkujúci 

boli odmenení častým potleskom.

Za takéto vydarené podujatie je treba poďakovať všetkým, ktorí 

sa podieľali na jeho príprave a  realizácii a  hlavne účinkujúcim, 

pretože museli často prekonávať samých seba a  svoj strach 

z vystúpenia na verejnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým divákom, 

ktorí prišli podporiť deti v ich snažení, a tak prispeli k úspešnému 

priebehu večera.

Mgr. G. Ľuptáková
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Blatnický futbal po jeseni 2015Blatnický futbal po jeseni 2015

Šachový turnajŠachový turnaj ŠachŠach FlorbalFlorbal

Po kratšej odmlke je snaha opäť vydávať 

BN a je tak priestor na vyjadrenie názoru 

na viaceré oblasti v našej obci. V súčasnej 

dobe pod hlavičkou OFK Nitrianska 

Blatnica pôsobia dve mužstvá : A mužstvo 

dospelých, účastník 7. ligy okresu TO 

a dorast hrá v 6.lige.

Účinkovanie dorasteneckého mužstva aj 

v tomto ročníku možno hodnotiť pozitívne, 

nadviazalo na výkony z minulých ročníkov 

a  po jeseni sa umiestnili na treťom 

mieste vo svojej súťaži. Chlapci hrajú 

spolu od žiakov, tvoria dobrý kolektív 

a  prejavuje sa to aj na výkone na ihrisku 

a  na dosiahnutých výsledkoch. Dokázali 

zvíťaziť aj v  zápasoch, ktoré sa nevyvíjali 

pre nich priaznivo. Príkladom bol domáci 

zápas s  Radošinou, keď takmer počas 

celého zápasu prehrávali o  dva góly, ale 

svojou bojovnosťou a vôľou po víťazstve až 

do konca zápasu dokázali v  ňom zvíťaziť. 

Pochvala patrí celému kolektívu a vedeniu 

mužstva, trénerom Ivanovi Bohušovi 

a Milanovi Trávnikovi.

V  letnej prestávke sa na našom ihrisku 

uskutočnil futbalový turnaj, na ktorom 

štartovali futbalisti z  Bojnej, Veľkých 

Ripnian a  dve mužstvá domácich. Obe 

naše mužstvá predviedli dobré výkony 

a svojich súperov porazili. V oboch našich 

mužstvách sa predstavilo asi 30 futbalistov, 

z  ktorých najmenej 20 je použiteľných 

pre A  mužstvo dospelých, a  tak sme 

optimisticky verili v  dobré výsledky 

a  čakali na začiatok súťaže. Výsledky 

v  súťaži boli ale kolísavé, žiadna stabilita 

výkonnosti. Zostava z  rôznych príčin 

bola tiež nestabilná. V  priebehu súťaže 

došlo k výmene trénera a aj tento post nie 

je stabilizovaný. Výsledkom je 8. miesto 

v tabuľke, čo je považované za neúspech.

Celkove sa náš futbal dostal do krízy 

a  javí sa nedostatok hráčov pre jednotlivé 

mužstvá. Z  tejto situácie môže vyťažiť 

A mužstvo dospelých, pretože po skončení 

súťažného ročníka končia po prekročení 

vekovej hranice viacerí dorastenci a môžu 

pokračovať v  mužstve dospelých. Horšia 

bude situácia v  doraste a  bude problém 

zostaviť mužstvo s  dostatočným počtom 

hráčov pre súťaž. A  to pred tromi rokmi 

pod hlavičkou OFK Nitrianska Blatnica 

v súťažiach štartovalo 5 mužstiev, z toho tri 

mládežnícke.

Stav, v  ktorom sme sa ocitli nevznikol 

za posledný rok, ale prepadali sme viac 

rokov, teraz to len vrcholí. Nezostáva nič 

iné, iba so cťou dohrať súťaže, vyriešiť 

stav s  kádrom hráčov a  personálne 

obsadenie pri mužstvách. Je to v  záujme 

ďalšieho napredovania futbalu u  nás. Je 

to neľahká úloha pre výbor OFK a  preto 

by bolo vhodné do činnosti zapojiť viac 

dobrovoľných funkcionárov z  radov 

bývalých hráčov, ktorých je tu dosť a takto 

prekonať súčasný stav.

Záverom všetkým členom výboru, 

vedeniu pri jednotlivých mužstvách 

a  všetkým členom OFK ďakujeme za 

vykonanú prácu a  prajeme pokojné 

a  požehnané sviatky, veľa zdravia 

a úspechov v novom roku 2016.

Ing. R. Jančovič

Pozývame priaznivcov 

šachu na Štefanský 

šachový turnaj, 

ktorý sa uskutoční 

26.  12.  2015 o  14:00 

v  priestoroch Obecnej 

hasičskej zbrojnice. 

Minuloročného turnaja 

sa zúčastnilo osem 

hráčov, pričom si zmerali 

sily každý s  každým. 

Vyhral E. Kollár, pred 

I. Korchanom st., ktorý 

podal prekvapivo dobrý 

výkon a  zaslúžene získal 

2. miesto. Tretie miesto 

obsadil M. Chochula 

z  Krtoviec. Blatnický 

šachový turnaj sa 

stal už tradíciou 

a  príjemným 

s p e s t r e n í m 

vianočných dní.

Dňa 20. 10. 2015 sa uskutočnili okresné majstrovstvá 

v  šachu žiačok a  žiakov základných škôl. Turnaj sa 

konal na ZŠ Tribečskej v  Topoľčanoch. Zúčastnilo 

sa ho 50 detí z  deviatich základných škôl. Hrali 

v dvoch turnajoch - 42 chlapcov a 8 dievčat. Hralo sa 

švajčiarskym systémom na 7 kôl s  hracím tempom 

2x15 min. na partiu. Pod vedením Mgr. Mareka Pliška 

Základnú školu Nitrianska Blatnica reprezentovali 4 

žiaci: Martin Kollár (žiak 6.ročníka), Marek Sabadoš 

(žiak 7. ročníka), Andrej Urban (žiak 8. ročníka), 

Jakub Stískal (žiak 8. ročníka). Šachisti našej základnej 

školy potrápili nejedného skúseného hráča, čo neskôr 

potvrdili aj rozhodcovia. Najlepšie sa umiestnil žiak 

Marek Sabadoš, ktorý obsadil vynikajúce 10. miesto. 

Pekné 17. miesto obsadil Andrej Urban. Na 19.mieste 

sa umiestnil Jakub Stískal a 31. miesto obsadil Martin 

Kollár. Medailisti získali právo postupu na krajské kolo. 

Týmto žiakom patrí poďakovanie za reprezentáciu 

našej školy.

Dňa 20.  11.  2015 sa uskutočnilo obvodné 

kolo vo fl orbale starších žiakov základných 

škôl. Obvodné kolo sa realizovalo na ZŠ 

v Prašiciach. Zúčastnilo sa 5 tímov z rôznych 

základných škôl : ZŠ Prašice, ZŠ Jacovce, 

ZŠ Radošina, ZŠ  V. Ripňany, ZŠ Nitrianska 

Blatnica. Hrací čas bol 2x8 min., každé 

družstvo malo 5 min. prestávky medzi 

polčasmi a  nárok na jeden 30 s  oddych. čas 

v  priebehu zápasu. Družstvá boli herne 

a  technicky vyrovnané, preto skončilo 

veľa zápasov nerozhodným výsledkom. 

Pre diváka bol nejeden zápas aj z  týchto 

dôvodov atraktívny. Vo vyhodnocovaní sa 

do úvahy muselo brať skóre a  vzájomné 

zápasy. Základná škola N. Blatnica obsadila 

pekné 3. miesto, začo patrí našim žiakom 

poďakovanie. Do okresného kola postúpili 

prvé dve družstvá: 1. ZŠ Radošina, 2. ZŠ  V. 

Ripňany, 3. ZŠ Blatnica

Kompletná súpiska hráčov Blatnice: Dávid 

Ďurák, Andrej Urban, Kristián Krajčík, Patrik 

Krajčík, Igor Kováčik, Jakub Vavrda, Jakub 

Stískal, Marek Sabadoš, Kristián Matejčík,

Tréner: Mgr. Marek Pliško

ý turnaj sa 

tradíciou 

príjemným 

t r e n í m 

ných dní.




