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Všetkým spoluobčanom želáme príjemné prežitie
vianočných sviatkov, v novom roku 2017 veľa dní
prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii.

Obecné zastupiteľstvo, Mgr. Michal Toman starosta obce

Sviatky spomienok
Ani sa mi veriť nechce, že naše Blatnické
noviny majú v tomto roku jubileum. Pred
desiatimi rokmi ma oslovil novozvolený
starosta obce, že by chcel vydávať noviny
a či by som bol ochotný pomôcť pri ich
tvorbe. Slovo dalo slovo a zakrátko sa
v domácnostiach ocitlo prvé číslo. Občania
ho privítali tak, že keď sme sa s ďalším číslom
trochu omeškali, už sa na noviny pýtali.
Občas sme si aj so starostom vzdychli,
že sme si sami na seba uplietli bič. Všetko
však bolo tak, ako má byť. Pridali sa
spolupracovníci, ktorí mali vždy o čom
písať – osobitne musím spomenúť dnes
už nebohého Paľka Stančeka, ktorý bol
pamätníkom blatnickej minulosti. Pravda,
čas beží a mne pribúdali dôchodcovské
roky a s nimi i zdravotné neduhy. A tak
BN ostali niekedy na pleciach starostu.
Našťastie našiel vždy ochotných ľudí, ktorí
pomohli pri ich tvorbe. A tak sme sa dostali
k desiatemu jubileu ich vydávania, aj keď

s tou pravidelnou periodicitou sme sa museli
občas rozlúčiť. A som rád, že aj v tomto
predsviatočnom čase držíte v rukách noviny,
ktoré sa snažia vždy vstúpiť do domácností
naozaj s dobrým slovom.
Vianoce sú vždy obdobím spomínania.
Vraciame sa mysľou späť a spomíname na
tých, ktorých sme mali radi a ktorí spomedzi
nás odišli. Neraz ma zarazí, keď pri návšteve
mojej rodnej obce počujem meno toho, ktorý
zomrel a s ktorým sme spolu drali školské
lavice. Nedávno som našiel trochu zažltnutú
fotografiu žiakov našej „ľudovej“ školy
tam nad rybníkom. Najmenej tri štvrtiny
detí už dnes medzi dospelými chýbajú…
Keď som fotografiu ukázal vnukovi, bol
som prekvapený jeho reakciou. Nielenže
ma na tej fotografii nepoznal, ale upútalo
ho čosi iné: „Dedko, to ste boli všetci takí
chudobní?“ Na môj spýtavý pohľad doložil:
„Keď ste všetci bosí!“ Vysvetlil som mu, že
bosí sme mnohí boli najmä preto, že naše

detstvo bosonohé bolo aj týmto šťastné. Bez
mobilov, počítačov, televízorov a dokonca
vo väčšine aj bez rádií. A s tými, ktorí ešte
žijú, často spomíname na zážitky z detstva,
keď sme pásli kozy, kravy, husi a zažívali
bohatstvo príbehov, hier. Mnohé z tých
hier dnešné deti nepoznajú a mobil je ich
jediným spoločníkom. Sú bohatšie ako my,
bosí?
Viem že nič sa nevracia späť. Len
spomienky. Ak ste v kmeťovskom veku,
zaspomínajte si len tak sami pre seba, ako
to bolo kedysi v našej mladosti, v našich
detských rokoch. Mnohé vtedy chýbalo, ale
boli sme ako deti pri vianočnom stromčeku
menej šťastní?
Každá doba má svoje plusy a mínusy.
Vyberajme si vo svojich úvahách v tomto
vianočnom čase to pekné, čo bolo, je a verme,
že aj bude. Ako povedal jeden múdry človek:
„Žiť sa oplatí, ale nie každý vie žiť.“
Anton Krumpár

Stretnutie s Mikulášom
Už tradične do našej obce vnáša atmosféru
prichádzajúcich Vianoc Mikuláš, ktorý slávnostne
rozsvieti vianočný stromček a rozdáva deťom
darčeky. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď 4.
decembra zavítal Mikuláš aj so svojím sprievodom
pred kultúrny dom, kde sme na nich netrpezlivo
čakali. Členovia blatnického spevokolu ich privítali
priliehavou piesňou. Mikuláš srdečne všetkých
pozdravil, hlavne detičky a po únavnej ceste sa
pustil do rozdávania darčekov. Deťúrence boli na
stretnutie s Mikulášom pripravené. Za prednesenú
báseň boli odmenené balíkom sladkostí,
pohladením a milým slovom od Mikuláša. Usilovní
anjeli mu pomáhali zvládnuť nápor s balíčkami. Čert
nazeral na deti z rozsvieteného stromčeka a na záver
sa im ukázal. Niektoré deti ho prijali s radosťou,
niektoré prejavili strach, ktorý ich rýchlo opustil.
Niektoré deti pochopia skôr, niektoré neskôr, že aj
on je súčasťou mikulášskeho sprievodu a je celkom

neškodný. Vianočnú atmosféru umocnil blatnický
spevokol vianočnými piesňami.
Neodmysliteľnou
súčasťou
vianočného
občerstvenia bol vianočný punč, ktorý padol na
úžitok všetkým, ktorý ho ochutnali a vyvolal medzi
prítomnými tú správnu vianočnú náladu. Tešíme sa
na stretnutie opäť o rok. Za zrealizované podujatie

patrí poďakovanie obecnému úradu, komisie pre
školstvo, šport a kultúru, materskej škole a členom
Jednoty dôchodcov.
Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých
Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám šťastie
a zdravie prinesie.
Mária Hlohovská

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Dňa 23. júna 2016 sa konalo 10.
plánované
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo
na vedomie Výročnú správu obce za rok
2015, správu hlavného kontrolóra obce
o kontrole hospodárenia obce za rok 2015
a audítorskú správu z overenia ročnej
účtovnej závierky obce k 31. 12. 2015.
V nasledujúcom bode sa OZ uznieslo na
vydaní Všeobecne záväzného nariadenia –
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Nitrianska Blatnica.
V bode rôzne okrem iného prerokovalo
a
schválilo
návrh
aktualizácie
povodňového plánu záchranných prác,
vzalo na vedomie plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2016, zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry
SR a informáciu z kontroly hospodárenia
rozpočtovej organizácie obce ZŠ s MŠ
Nitrianska Blatnica. Taktiež schválilo počet
otváraných tried v ZŠ s MŠ v ŠR 2016/17
a počet prijímaných žiakov do I. ročníka
ZŠ s MŠ a detí do MŠ.
Dňa 22. septembra 2016 sa konalo
11. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali
a schválili Rozbor hospodárenia obce za
I. polrok 2016 a 4. úpravu rozpočtu obce

Nitrianska Blatnica na rok 2016.
V ďalšom bode OZ prerokovalo
a schválilo Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovnovzdelávacej
činnosti Základnej školy s materskou školou
v školskom roku 2015/2016. Rovnako
schválilo i VZN o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce
Nitrianska Blatnica. OZ ešte prerokovalo
a schválilo návrh na delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Nitrianskej Blatnici.
V bode Rôzne sa poslanci OZ a občania
sa oboznámili s rozpočtovými opatreniami
obce od posledného zasadnutia OZ, zápisom
z kontroly hospodárenia rozpočtovej
organizácie ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica,
so žiadosťami o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektov na podporu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie, triedeného zberu,
na podporu kultúry, športu a predĺženia
limitu a obdobia kontokorentného úveru
a riešenia havarijného stavu miestnych
komunikácií.
12. plánované zasadnutie OZ sa
konalo dňa 8. decembra 2016 a jeho
hlavnou témou bol rozpočet obce. OZ
prerokovalo a schválilo jeho V. úpravu na
rok 2016, rozpočet na rok 2017 a vzalo na

Jubilujúci spoluobčania

Betlehemské svetlo 2016
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

vedomie rozpočet na roky 2018 – 2019.
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 2017. 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
2017, schválilo rozpočtové opatrenia obce
a návrhy na podanie projektových zámerov
a žiadostí o NFP na projekty rekonštrukcie
budov MŠ a ŠKD a projekt zvýšenia
kvalitného vzdelávania v ZŠ s MŠ. Taktiež
schválilo žiadosť ZŠ s MŠ o navrátenie
priestorov posilňovne do užívania ZŠ,
preplatenie uniformy MS SČK a sociálnu
výpomoc na preplatenie stravy.
Na záver starosta poprial všetkým
prítomným
spoluobčanom
pokojné
vianočné sviatky.
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)

S prichádzajúcou jeseňou – v októbri –
si všeobecne pripomíname akosi viac
našich starších spoluobčanov a snažíme sa
im prejaviť viac úcty a uznania. Ako takú
úctu, myslím si, prejavujeme príležitostne
v priebehu celého roka. Záleží na výchove
a charaktere, či mladší si vážia starších
a vedia im patrične prejaviť úctu a vážnosť,
hoci len pozdravom a milým slovom.
V našej obci si každoročne pripomíname
významné životné jubileá našich občanov.
70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov sa v našej
obci dožilo v tomto roku 37 spoluobčanov.
Najstaršími spoluobčanmi sú p. Zuzana
Bačkádyová a p. Anton Kúdela, ktorí
sa v tomto roku dožili 93 rokov. Všetci
boli pozvaní na slávnostné stretnutie
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s jubilantami do kultúrneho domu. Po
kultúrnom programe detí z materskej
školy a slávnostnom príhovore starostu
obce si prítomní prevzali z rúk starostu
obce milú pozornosť a zapísali sa do
pamätnej knihy obce. Pri občerstvení si
zaspomínali na svoju spoločne prežitú
mladosť a s odovzdanosťou, že čas
nezastavíme, prijali jeseň svojho života
v hľadaní ďalších zmysluplných hodnôt.
Po príjemne strávených popoludňajších
chvíľach odchádzali spokojní a vďační,
s nádejou, že sa opäť stretneme slávnostne
naladení pri ich ďalších životných
jubileách.
M.H.

Reštaurovanie pustovne pri Rotunde sv. Juraja
Väčšina návštevníkov Rotundy sv. Juraja si
nejakým spôsobom všimla, zaregistrovala, že k lodi
rotundy, z jej južnej strany, je pristavaný jednoduchý,
ťažšie definovateľný objekt. Väčšina z nich vedela, že
sa jedná o pustovňu. Ale pri mnohých náhodných
rozhovoroch o novo objavenej histórii rotundy počas
vykonávania reštaurátorských prác, sme častejšie
zaregistrovali priamu otázku čo to tá pustovňa vlastne
je? A mnohí obdivovatelia rotundy vôbec nevedeli
čo vlastne znamená význam a náplň slov pustovník,
pustovňa.
Kedy bola pustovňa k rotunde pristavaná presne
nevieme. Predpokladáme, že sa tak mohlo stať po
oprave ťažko poškodenej rotundy v rokoch 1530 –
1541, teda ešte v druhej polovici, prípadne koncom
16. storočia. Mohlo sa tak stať ešte aj začiatkom
17. storočia. Na podporu týchto predpokladov
máme zachovanú písomnú informáciu, v ktorej sa
píše, že k rotunde putovalo terciárske Bratstvo sv.
Františka (pôsobiace pravdepodobne pri farnosti
v Nitrianskej Blatnici), ktoré bolo napojené na
františkánsky konvent v Hlohovci. Toto Bratstvo bolo
povolené bulou pápeža Sixta V. v Ríme 7. 5. 1586.
(Pri tomto putovaní mohol vniknúť základ tradície
svätojurajských pútí k rotunde, ktoré bez prerušenia
pretrvávajú dodnes.)
Je teda veľmi pravdepodobné, že prvú pustovňu
postavili františkáni, z pomedzi ktorých sa niekto
rozhodol v osamotení, askéze a v štúdiu zasvätiť
svoj život Bohu a zároveň sa starať aj o Dom Pána rotundu ukrytú v lesoch pod Marhátom. Príkladne
cnostný život pustovníka mal byť živým vzorom pre
obyvateľov farnosti.
My, dnes s veľkým časovým odstupom,
poznamenaní súčasnou civilizáciou, už zrejme
nevieme do takej miery precítiť a doceniť
význam, tradíciu a silu tohto miesta tak, ako v tých
časoch ešte stále pretrvávala v pamäti ľudí.
Fyzický stav objektu pustovne pred začiatkom jej
reštaurovania by sme mohli, trochu s nadsadením,
charakterizovať ako zastrešenú ruinu. Fasádu mala
síce omietnutú, aj v interiéri boli urobené opravy,
ale časti stien a hlavne koruna muriva, boli vplyvom
častého zatekania cez strechu v minulosti silno
poškodené – rozpadávali sa.
Archeologický výskum v pustovni v roku 1974
zistil, že najstaršia pustovňa bola v minulosti pôvodne
postavená ako dvojpriestorový objekt.
Reštaurátorský výskum pustovne v roku 2009
zistil, že najstaršie zachované časti múrov pustovne
do barokovej prestavby Rotundy sv. Juraja boli
v roku 1777 už veľmi poškodené. Preto bola pri
tejto prestavbe rotundy opravená a prestavaná aj
pustovňa. Pri oprave bola jej dispozícia zmenená
na jednopriestorovú. Z tohto obdobia sa zachovala
kanonická vizitácia z kostola v Nitrianskej Blatnici
z roku 1780. Je v nej aj pomerne podrobný opis
rotundy a činnosti pustovníka, ktorý sa v tom čase
o rotundu staral. Bol ním Ján Viktorín Zimány,
ktorý bol taktiež hlohovským terciárom. Zomrel
v roku 1804 a bol pochovaný v Lipovníku. Posledný
neznámy pustovník, ktorý sa staral o rotundu, bol

vyhnaný panstvom v roku 1814.
Na dvoch fotografiách rotundy z konca 19.
alebo začiatku 20. storočia sa nám zachoval
vzhľad poškodenej pustovne. Je na nich vidno nad
strechou komín a na západnej strane malú striešku,
umiestnenú nad dverami, ktorá chránila vchod do
pustovne. Nič z tohto sa už na pustovni do začiatku
reštaurovania nezachovalo. Komín sa možno zrútil
alebo, ako nepotrebný, bol zbúraný. Strieška rovnako,
pravdepodobne pri oprave fasády, zanikla.
Pri sondážnom výskume interiéru a exteriéru
stien sme objavili dva malé okenné otvory, ktoré
boli v minulosti zamurované. Spolu so zachovaným
oknom teraz presvetlili interiér pustovne. Našli sme aj
zadymené miesto, kde sa nachádzal komín.
Dnes už známy najvýznamnejší objav –
predrománsky okenný otvor v južnej stene rotundy,
ktorý ústil čiastočne do podstrešia pustovne a malou
časťou nad vrcholom jej strechy, si vyžadoval úpravu
nového zastrešenia pustovne. Z dôvodu ochrany
tohto okna bolo rozhodnuté upraviť sklon strechy tak,
aby sa predrománske okno dostalo celé pod strechu
a bolo tak ochránené pred agresívnym vplyvom
počasia.

Počas reštaurátorských prác sme zaznamenali
dôležité zistenie. Hrúbka troch vonkajších obvodových
múrov pustovne (štvrtý múr tvorí stena rotundy),
je rozdielna. Východný múr je hrubý 97 cm, južný
a západný 64 – 67 cm. Pôdorys troch pristavaných
stien nie je v juhovýchodnom rohu pravouhlý. Týka
sa to hlavne východného múru, ktorý je k rotunde
postavený viac kolmejšie na tvar jej zaoblenia.
S južnou stenou pustovne nezviera v rohu pravý uhol.
Vzhľadom na praskliny, ktoré sa nachádzajú v južnej
stene rotundy, predpokladáme, že bol postavený
ako oporný múr pre poškodený južný múr rotundy.
V správe z archeologického výskumu z roku 1974
sa uvádza nález základu zaniknutého oporného
múru pri juhozápadnej časti steny lode rotundy. Pri
výmene podlahy v pustovni sme narazili aj na široký
základ steny, ktorý, podľa archeologického výskumu,
tvoril vnútornú deliacu priečku. Vzhľadom na jeho
šírku, približne 80 cm, so mohlo jednať rovnako
o oporný múr pre južnú stenu rotundy. Tieto zistenia
posunuli predpoklad, ako vznikla prvá pustovňa,
do nových úvah. Zistenia oprávňujú vyjadriť názor,
že s veľkou pravdepodobnosťou vznikla využitím
oporných múrov - ich upravením, domurovaním
prednej steny medzi nimi a zastrešením. Dokladá
to aj zistená situácia okenného otvoru v južnej stene
pustovne, ktorý bol vstavaný do staršieho väčšieho,
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pravdepodobne dverného otvoru pôvodného(?)
vstupu do najstaršej pustovne.
Koncepcia reštaurovania interiéru a exteriéru
pustovne bola postavená na snahe prinavrátiť jej v čo
najväčšej možnej miere predpokladaný autentický
výraz, vrátane jej vybavenia a zariadenia. Pôvodných
súčastí pustovne sa zachovalo minimum. Preto sme sa
opierali o grafické predlohy z 18. storočia, zachycujúce
osobnosti významných pustovníkov a prostredie,
v ktorom žili. Analogicky sme ich použili ako vzor.
Ako prvý bol zvýšený spomínaný sklon
strechy. Celý krov, vrátane krytiny, bol vymenený.
V interiéri boli zreštaurované objavené okenné
otvory a uzatvorené novými drevenými výplňami.
Realizovaná bola rekonštrukcia komína s otvoreným
ohniskom. Bol vyhotovený nový trámový záklopový
strop a položená tehlová podlaha. Nad vstupnými
dverami bola vytvorená ochranná strieška.
Dvernú výplň sme rovnako, ako vo vstupe do
rotundy, realizovali zo skla. Týmto spôsobom je
interiér pustovne bez problémov non stop vizuálne
sprístupnený.
Ako pridanú hodnotu celého reštaurovania bolo
a ešte aj bude našim cieľom vytvorenie malého
múzea – expozície pustovne a života pustovníka.
V kontexte pustovní u nás je to jediná pustovňa
tohto druhu, ktorá sa nám na Slovensku zachovala.
Preto, z historického uhla pohľadu, sa jedná
o významný a ojedinelý objekt.
Ukončením reštaurovania pustovne v novembri
tohto roku sa zavŕšilo 7 ročné komplexné
reštaurovanie tejto významnej národnej kultúrnej
pamiatky - Rotundy sv. Juraja. Chcem ešte pri tejto
príležitosti ukončenia prác takto verejne poďakovať za
spoluprácu a aj starostlivosť o nás cezpoľných všetkým
Blatničanom, ktorí sa podieľali na reštaurovaní
tohto, môžeme bez nadsadenia povedať, malého
klenotu našej histórie. Sú to: v prvom rade starosta
obce Nitrianska Blatnica Michal Toman, členovia
občianskeho združenia Rotunda Jurko, pani Dagmar
Ševčíková, pán Viktor Kolník a mnoho ďalších…
A ešte informácia na záver:
Lokalita, ktorú dodnes nazývame Púsť, (odvodené
od slova opustený, spustnutý), v ktorej bol postavený
kamenný kostol – Rotunda sv. Juraja, musela byť
v kontexte vtedajšieho osídlenia určite jedným
z dominantných a významných ekonomických
a spoločenských miest.
Podľa najnovších výskumov, s vysokou
pravdepodobnosťou, Rotunda sv. Juraja vznikla ešte
v prvej polovici 9. storočia. Toto nové historické
zaradenie vzniku rotundy opierame o najnovšie
exaktné výsledky získané z organických vzoriek
odobratých z najstaršej malty rotundy meraním
rádiouhlíkovou metódou C14 v laboratóriách
v Bratislave a v Zürichu. (Vo výskume ďalších vzoriek
budeme ešte pokračovať v medzinárodnej spolupráci
s viacerými špecializovanými laboratóriami.)
Znamenalo by to, že kostol – rotunda vznikol ešte
pred príchodom byzantskej misie bratov Konštantína
a Metoda v roku 863 na územie Veľkej Moravy.
Jozef Dorica

Jubilanti - Apríl - December
50 rokov

Holík Roman
Ocet Viliam
Jančovič Jozef
Fiala Jozef
Štefčík Dušan
Dedinská Jana
Pátrovičová Dagmar, Ing.
Kirková Renáta
Siblíková Eva
Ševčíková Dagmar, Mgr.
Žikavská Marta

60 rokov

Macháč Juraj
Lacuška Jozef, Ing.
Kašný Ladislav
Oravec Ľubomír

Ficeľ Bohuslav
Babulíc Jozef
Remenár Ján
Sulka Jozef
Ľuptáková Gabriela, Mgr.
Logvinová Oľga
Natšinová Daniela
Kšiňanová Helena
Polonyová Mária
Rybanská Katarína
Vašinová Eva

D’agostinová Anna

75 rokov

Bačkády Jozef
Kupec Ján
Kováč Ivan
Sabová Helena
Rusková Otília
Šenkáriková Františka
Beňová Marta
Chromá Helena
Tomanová Veronika
Bačkádyová Marta

70 rokov

Jánoška Rudolf
Šulo Rudolf
Stískal Milan
Štefíková Božena
Turanová Eva

80 rokov

Martonová Terézia
Sulková Barbora
Bognerová Paulína

85 rokov

Jančovič Štefan
Miho Jozef
Jančovičová Helena
Michalíková Helena
Hertelová Emília

90 rokov

Mária Koláriková

93 rokov

Ďurkovičová Anna
Kureková Emília
Krumpárová Anna

Zuzana Bačkádyová
Anton Kúdela

Narodené deti

Zomrelí občania

Manželstvo uzavreli

Michaela Kováčiková

Vojtech Daňo
Ján Bolla
Stanislav Bolla
Jozef Adamovič
Jaroslav Bačkády
Helena Bílenna
Ján Franko
Ľudovít Dedinský
Milan Selecký

Michaela Magulová a Juraj Piršel
Dušan Stanček a Lucia Bojnová
Katarína Kašná a Matúš Lednický
Marianna Repková a Peter Ondriš
Eva Schlosiariková a Tomáš Werner
Jana Antalová a Ján Papač
Mário Bakoš a Lucia Peťková
Michal Dunka a Eliška Žažová
Marek Lisák a Katarína Stanová

Eliška Funtová
Lukáš Drlička
Patrícia Csíziková
Matej Vašina
Zoja Stankovičová
Filip Barát
Tobias Bakoš

Z činnosti JDS v Nitrianskej Blatnici
Dňa 14. 02. 2016 sa konala výročná
schôdza, na ktorej sme hodnotili správu
o činnosti a správu o hospodárení za rok
2015, zároveň bol predložený plán činnosti
a rozpočet na rok 2016. Schôdzu nám
spestrili žiaci ZŠ kultúrnym programom.
Odmenili sme jubilantov kvetinovým
darom, ktorí v r. 2016 mali okrúhle životné
jubileum. Štyria členovia 70 rokov a jeden
člen 60 rokov.
Pravidelne navštevujeme kúpalisko Malé
Bielice.
V športovej oblasti sa zapájame do
okresných súťaží. Súťaž v kolkoch, ktoré
sa konajú každý rok v Preseľanoch sa
zúčastnili 4 členky, obsadili 11. miesto.
Športové hry v rôznych disciplínach, ktoré
sa konali v júni v Nemčiciach, zúčastnili sa
3 členky. Jedna obsadila 3. miesto v behu
na 50 m, dve členky v hode válkom na 3.
a 4. mieste.
V oblasti turistiky chodíme pravidelne
v apríli k Rotunde sv. Juraja, na Silvestra na
Slopy, kde opekáme a tí zdatnejší idú až na
Marhát.

Spolupracujeme a j s OÚ – zúčastňujeme ostatným dôchodcom krásne a požehnané
sa pri organizovaní MDD v miestnom Vianoce, v roku 2017 zdravie a šťastie.
parku a tento rok aj pri uvítaní Mikuláša,
Mgr. Elena Sláviková
kde sme pripravili čaj pre deti a vianočný
punč pre dospelých.
Pravidelne organizujeme zájazdy, tento
rok to bolo v mesiaci Júl – Rajecké Teplice,
Čičmany a Rajecká Lesná. V auguste sme
navštívili poľnohospodársku výstavu
Agrokomlex Nitra.
V mesiaci október pri príležitosti
Úcty k starším bola rozšírená členská
schôdza. Pozvali sme seniorský spevokol
„Slnečnica“ z Topoľčian. Zaspievali nám
krásne slovenské piesne, čím nám spestrili
program a urobili dobú náladu. Navarili
sme dobrú kapustnicu, členky napiekli
koláče a zákusky. Programom nás obohatili
aj deti z MŠ. Bola prítomná aj okresná
predsedníčka JDS p. Alžbeta Fabríciová,
starosta obce Mgr. Michal Toman a p. uč.
Mária Hlohovská. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým sponzorom, pretože
bez nich by táto akcia nemohla byť.
Prajem všetkým našim členom, ale aj
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Mikuláš v základnej škole
Anjeli a čerti sa schádzajú. Oprašujú
krídla, vyrovnávajú rohy (… jéj, aj ja
chcem blikať!). Mikuláš skúša, či sa zmestí
do svojho sviatočného rúcha. Nacvičuje
si slávnostnú reč (…tá brada mi stále
padá!). Na stoloch sú košíky, uhlie, čierna
farba je pre tento deň typická. Všetci majú
premiéru, veď deviatakom je človek len raz
a tradícia nepustí.
Strategická porada určuje postupy
v jednotlivých triedach. Prváci sa asi
čertov boja, hlavné slovo musí mať
Mikuláš a anjeli. Starších treba už postrašiť,
najviac sa čerti tešia na to, ako zmaľujú
vytypovaných najväčších výmyselníkov.

Začína tretia hodina a Mikulášova
družina zvoní postupne pred každou
triedou. Anjeli sa usmievajú, trpezlivo
počúvajú básničky, pesničky, ba niekde
si museli zaspievať sami a rozdávajú
sladkosti. Čerti vyčíňajú, hrozia sa, maľujú
tváre na čierno, ba niektorých aj berú
so sebou (… nechajte ma, vy…!). Jedna
usmievavá čertica nestraší, ale maľuje na
tvár „smajlíky“, aj učiteľom. Mikuláš sa len
prizerá, často sa pri tom chaose nezmôže
skladajú krídla, rohy, odopínajú chvosty
ani na slovo…
Okolo obeda je vážne poslanie splnené – a s bohatou nádielkou odchádzajú domov.
sladkosti odovzdané, rozruch utíchol. Už Aj deviataci sú len deti…
len unavení „mikuláši“ zotierajú masky,

Aktivity v MŠ

Besiedka hasičov v škôlke
Dvaja „Mikuláši“ v hasičských
uniformách so sladkosťami v rukách
zavítali do materskej školy pred
Vianocami. Pán Dušan Klas a pán
Elemír Bisták sú dobrovoľnými
hasičmi v našej obci a naše deti
navštívili s úmyslom vštepiť im
základné myšlienky o význame ich
práce. Pre deti to nebola neznáma
téma, aktívne sa zapájali do
rozhovoru a vedeli odpovedať na
ich otázky. Deti si vyskúšali hasičskú
prilbu, oboznámili sa s hasičskou
uniformou a prostriedkami, ktoré
používajú pri svojej práci. Zaujímavé
príbehy z ich práce provokovali deti
k neustálej zvedavosti a hasičov

zahŕňali
množstvom
otázok.
Vysvetlili deťom, aké nebezpečenstvo
hrozí pri požiaroch a ako im
predchádzať.
Po
zodpovedaní
všetkých otázok sa spoločne odfotili,
deti s vďačnosťou prijali sladký
darček a rozlúčili sa s prísľubom
ďalšieho stretnutia v hasičskej
zbrojnici, kde si budú môcť prezrieť
hasičské auto aj s vybavením.
Dobrovoľným
hasičom
v Nitrianskej Blatnici želáme veľa
úspechov a zároveň málo výjazdov.
Ďakujeme za spestrenie dňa
v materskej škole.
Mária Hlohovská

K predvianočným aktivitám v materskej škole patrí
aj pečenie oblátok a medovníkov. 6. decembra sa naším
zariadením niesla
vôňa vianočných
oblátok. Na vôňu
medovníkov sa
ešte len tešíme.
S
prípravou
oblátok detičky
oboznámila pani
Beáta
Čierna
a pani Elena
Sláviková.
Deti
spoznali suroviny
na ich prípravu a pozorovali pečenie, ktoré im predviedli
milé tety. Pre deti to bol príjemne strávený deň a ešte mali
príjemnejšiu chuť z oblátok, na ktorých si pochutnávali.
Tešíme sa na pečenie medovníkov, ktoré nás ešte čaká
a na človeka, ktorý to s medovníkmi veru vie. Pani Mária
Kolníková, bývalá pani riaditeľka tunajšej materskej školy
názorne predvedie detičkám zdobenie medovníkov.
Veríme, že jej práca ulahodí očiam aj duši nám všetkým
vďaka jej precíznej a nápaditej práci pri zdobení.
Týmto chcem poukázať aj na skutočnosť, že už od
najútlejšieho veku sa snažíme deťom vštepovať a rozvíjať
ľudové zvyky a tradície. Vianoce sú na to výbornou
príležitosťou, ktorú podľa možnosti využívame
v čo najväčšom rozsahu a zároveň našim deťom
spríjemňujeme pobyt v materskej škole v predvianočnej
atmosfére.
Mária Hlohovská

ČO NOVÉHO V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ?
ŠKD pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica tento školský rok
navštevuje 60 detí, ktoré sú umiestnené v troch oddeleniach. Od
začiatku školského roka sme pre nezorganizovali zaujímavé akcie,
napríklad Deň jablka, Šarkaniádu, športové hry, vychádzky a iné.
V podvečer 26.októbra 2016 sa v našej družine stretlo takmer
40 veľmi nezvyčajných hostí: čerti, strigy, bosorky, smutní klauni,
zombíci, kostry, čarodejnice, smrtky a im podobné bytosti, aby
spoločne oslávili sviatok strašidiel. A veru bolo veselo. Hudba,

tanec a vôňa výborných koláčov,či rôznych dobrôt, ktoré priniesli
naše strašidlá, prilákali aj šéfa zombíkov (z radov starých rodičov).
Po zotmení sa všetky príšerky vybrali na nočný pochod do okolia
parku a tiež výdatne vystrašili futbalistov v telocvični. Strašideľná
zábava a dobrá nálada pokračovala až do 21.hodiny, kedy si
rodičia vyzdvihli svoje unavené strašidielka.
Ďakujeme obetavým rodičom za spoluprácu.
vychovávateľky ŠKD
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POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
December je prvým zimným
mesiacom. Vtedy v našich
zemepisných šírkach matička
Zem po celoročnom výkone
sa schúli k odpočinku pod
bielu perinu, kde z vesmíru
naberá novú energiu pre jarné
zmŕtvychvstanie.
Ospanlivosť
zimného
obdobia možno odjakživa aj
ľuďom prinášala snenie povier,
čarov a vypestovaných zvykov
najmä vo vidieckom prostredí.
V jednom z nich, v ktorom
som vyrastala, v dedinke
rozloženej na úpätí Marháta
s názvom Nitrianska Blatnica,
od čias, kam siaha moja pamäť,
archivujem v nej zažité udalosti.
Vzrušujúce bývali najmä zvyky
predvianočné a vianočné. V tých
časoch ich materiálna stránka
bola takmer zanedbateľná.
Väčšina jednoduchých ľudí
nemala na jej naplnenie
mimoriadne nároky, tak ho ani
nepotrebovala. O to bohatšie
bolo duchovné chápanie času
radosti a veselosti pred záverom
roka. Spomínam si na pamätný
deň svätej Barbory, kedy
dievčatá a ženy poobliekané do
miestneho kroja a s maskou na
tvári vo večerných hodinách
ako Barbory navštevovali domy,
v ktorých sa práve driapalo perie
alebo hodovalo pri dobrotách po
ukončenej zabíjačke prasiatka.
Kde sa nedalo kýchnuť do peria,
tam Barbory nastavili kastról
s varechou, čo znamenalo
nadelenie jaterničkou alebo
žobračou kašou. Taktiež na
Luciu z domu do domu chodili
do bielych plachiet zahalené
postavy žien a dievčat. Tie
husacími krídlami z domov
vymetali zlých duchov, svár
a biedu, za čo si odnášali

nádielku. No ako deti najviac sme
sa tešievali na predvečer svätého
Mikuláša. Ten aj so svojou suitou
anjela a čerta nás navštevoval
aj v triedach školy. Anjel dobré
deti pohladil po vláskoch

A čo Vianoce?! Na tie sme sa
tešili po celý advent. Niektorí
spolužiaci si z dreva vystrúhali
figúrky Jezuliatka, Panny Márie,
svätého Jozefa, oslíkov, ovečiek
a zostrojili prenosný betlehem.

a čert metlou alebo svojím
chvostom vyšibal nezbedníkov.
Vo večerných hodinách pred
šiestym decembrom zväčša
celý kraj býval pohrúžený do
bielej atmosféry. Skupinky
väčších detí, ale aj dospelých
v kostýmoch biskupa, anjela
a čerta, ktoré si sami zhotovovali,
navštevovali hlavne domy
s deťmi. Tie, aj sa tešiac na tieto
vzrušujúce zážitky, pred čertom
sa schovávali pod stôl alebo
pod postele. Nepamätám sa, že
by tieto mikulášske návštevy
boli niekomu niečo rozdávali.
Naopak, samé si v košíkoch
odnášali výslužku z toho, čo
kto pre nich mal nachystané.
My deti v Mikulášsky predvečer
sme si kládli do okien vyčistenú
obuv – ráno sme si v nej našli
sušené slivky, hrušky, jablká
a orechy, ktoré sa urodili v našich
záhradách. Iba deti v bohatších
rodinách si našli po čokoládke
alebo pár saloniek, ktoré si
odložili na vianočný stromček.

Ako betlehemci chodili po
domoch, oznamujúc, že sa práve
narodil Kristus Pán. Všade
zaspievali inú koledu. Vzadu sa
okúňal sadzami začiernený Kubo
v baranici a huni po dedkovi.
Málokto ich neobdaroval aspoň
šestáčikom.
Na štedrý deň už od rána
rozvoniavali
v
domoch
kysnuté koláče s rôznymi
plnkami. O zákuskoch, tortách,
vypražených
kaproch
či
majonézovom šaláte nik nemal
ani potuchy. U nás sme varievali
hubovú polievku na kyslo
a makom posypané a medom
poliate pupáčiky. Na stole
nechýbali oplátky s medom,
cesnak, jablká a orechy. Po kúsku
oplátky sme zaniesli aj do kurína
a do chlieva koze a prasati, aby
boli aj zvieratká účastné Božieho
hodu. Vtedy nebolo zvykom
rozdávať si navzájom darčeky.
Každý z nás sa tešil z radosti celej
rodiny. Vianočné stromčeky
zväčša nebývali ponorené do

striebrozlatistého ligotu. Zdobili
sme ich červenými jabĺčkami,
vlašskými orechami, ozdôbkami
zo slamy a nastrihaným
farebným papierom. Sviečočky
boli originálne, z vosku či
parafínu. Zapaľovali sme ich iba
pri večeri z opatrnosti, aby sa od
nich nechytilo horieť v dome.
Po štedrej večeri nás rodičia
pustili do ulíc, kde sa chodilo
spievať koledy popod obloky
a vinšovať veselé Vianoce. Všade
nás niečím, aj keď skromne
obdarovali. Najvzrušujúcejšie
bolo
vyzváňanie
všetkých
zvonov na zvolávanie účastníkov
polnočnej omše. V hustom
snežení zo všetkých kútov
dediny, aj cezpoľní z ďalších
dedín farnosti, zababušení,
v rukách so starodávnymi
lampášmi
s
rozsvietenou
sviecou trúsili sa hore dedinou
do vyzdobeného a ihličím
voňajúceho kostola. Už vtedy
v ňom žiarili krištáľové lustre
a radostný spev sa ozýval na celú
dedinu. Kto by na to zabudol?!
Dnes,
po
večerných
televíznych
správach,
bezohľadných na prípravu
najsvätejších dní pokoja ľuďom
dobrej vôle, nastúpi stupídna
reklama. Na obrazovku sa vyrojí
akoby červené mračno Santa
Klausov, v náručiach s veľkými
balíkmi darčekov. Chcú nás
zahrnúť vecami od výmyslu
sveta a tým fantasticky zvýšiť
zisky svojim sponzorom. Chcú
nám zahatať cestu k spokojnosti,
skromnosti a pokore.
Znovu mi pripomínajú staré,
známe: menej by bolo viac.
Katarína Hudecová

AKTIVITY MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA.
V roku 2016 sme v spolupráci s NTS v Nitre a OÚ
v Nitrianskej Blatnici zorganizovali 2x odber krvi.
Darovaná krv z odberu 26. 9. 2016 bola následne
darovaná do 2 nemocníc v Bratislave a 1 v Banskej
Bystrici, kde boli hospitalizovaní naši spoluobčania.
Odberu sa zúčastnilo 29 dobrovoľných darcov krvi,
za čo im patrí veľká vďaka.
Ďalší odber krvi sa v našej obci uskutoční
6. 3. 2017. Už teraz sa tešíme na stretnutie s darcami

i prvodarcami, ktorí nám pribúdajú z radov
uvedomelých mladých ľudí, z čoho máme veľkú radosť.
K ďalším aktivitám MS SČK patrí humanitárna
pomoc. V tomto roku sme pomohli sociálne slabším
rodinám formou potravinových balíkov.
Rozdelili sme 16 balíkov s trvanlivými potravinami.
Hodnota 1 balíka je 33 euro s váhou 13,5 kg.
V mesiaci decembri sme v spolupráci s OS SČK
pomohli sociálne slabším rodinám i jednotlivcom 6
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hygienickými balíkmi.
Dúfame, že aj v roku 2017 sa nám vďaka širokej
členskej základni MS SČK a dobrej spolupráci s inými
organizáciami podarí pokračovať v našich humánnych
aktivitách.
Výbor MS SČK touto cestou praje všetkým členom
MS SČK, dobrovoľným darcom krvi ale aj všetkým
občanom našej obce požehnané vianočné sviatky.
Zdenka Selešová

Štedrá večera

Zvečerilo
sa.
Všetci
sa
zišli
k pripravenému stolu. Posadali si. Chvíľa
ticha, čakanie na hlavu rodiny. Otec si
ešte umýva ruky a prezlieka sa. Dokončil
prácu okolo gazdovstva. Vchádza do izby.
Pristupuje k stolu. Všetci sa postavia
a stíchnu. Vážny otcov hlas začína
modlitbu, všetci sa pridávajú…požehnaj
nás i tieto dary… Tichučko posadajúc
si trpezlivo čakajú, kým otec každému
naberie a podá jedlo. Inokedy to robieva
mama a prvého obslúži otca, ale na štedrý
večer to robí otec. Všetci si uvedomujú
svätosť a vážnosť tejto chvíle. Mame aj
z času na čas niektoré z detí pri jedle
protirečí: Toto nechcem, to mi nechutí, ale
otcovi, a na štedrý večer, to nepovie nik.
Od najstaršieho po najmladšieho všetci
z jeho rúk prijímajú z každého pokrmu
pripraveného na stole. „Kúštik cesnaku
a jabĺčka pre zdravie, oplátku s medom pre
radosť, kyslú polievku…“, ku všetkému
povie otec pár slov a podáva všetkým
zo všetkého. Nik zo stolujúcich nechce
prerušiť túto nádhernú chvíľu. Dobre im
je pri spoločnom stole.
Kto by si neprial prežiť štedrovečerné
stolovanie v takejto atmosfére. Ten, kto
niečo také krásne prežil, určite túži po
tom zas. Ten, kto také nezažil, vraví
si: Aspoň raz. Viete, že takto prežívať
spoločenstvo stola nás vlastne učí náš
Boh? Viete, že on, „prvý Otec“, prestrel
pre nás ľudí najštedrejší stôl, a že to urobil
z lásky? Viete, že všetky naše stolovania
sú len slabým odtieňom nebeskej hostiny,
ktorú nám chystá náš Otec Boh? Skúsme
o tom aspoň chvíľku spoločne uvažovať.
Predstavme si biblický opis stvorenia ako
prípravu stola pre hostinu. K nej sa chce
posadiť Boh a spolustolujúci bude človek.
Teda Boh prvý sa chystá prestrieť stôl
tohto sveta pre človeka s láskou. Ďalší opis
stvorenia to potvrdzuje, keď Písmo hovorí,
že čo Boh stvoril bolo dobré a veľmi
dobré. Boh Otec postavil stôl – zem a nad
týmto stolom rozprestrel oblohu ako stan.
Pripravil aj osvetlenie – slnko, mesiac
a hviezdy, aby sme videli krásu Božieho
slávnostného stola. Potom rôznofarebným
obrusom lúk, polí, sadov, lesov a iných krás
pokryl miesto nášho stolovania. Naplnil
ho dobrotami rastlinnej a živočíšnej ríše.

Dal si záležať na radostiach ako je chlieb,
ktorý vyvádza zo zeme, aby dával silu, olej
čo rozjasňuje tvár a víno, čo obveseľuje
srdce človeka. Pozerajúc na rôznosť
pozemských darov musíme uznať, že je
najúžasnejším hostiteľom a láskavým
a štedrým Otcom. Z úvodného opisu
spoločnej večere vidieť, ako stolovanie
spríjemní aj každé milé slovo. Pre deti
je nezabudnuteľné všetko to, na čo im
odpovedá otec pri stole, keď sa nikam
neponáhľa, sedí, radí, počúva, odpovedá
i napomína. Stôl je miestom všetkých
vážnych, dôležitých, ale aj radostných
rozhovorov. Ani náš Všemohúci Hostiteľ
nás nechce nechať bez svojho „láskavého
slova“. Túži, aby sme lepšie a správnejšie
vedeli rozpoznať a vychutnať bohatstvo
jeho darov. Snaží sa naučiť nás múdrosti
života – stolovania tu na zemi. Ponúka
nám svoje Slovo - Slovo, ktoré sa v tichú
a svätú noc stalo telom - Ježiša, svojho
Syna a Nášho Spasiteľa.
Chystáme sa sadnúť si k spoločnému
štedrovečernému stolu. Chcem prosiť za
vás, milí otcovia, aby ste mohli byť pri
svojich rodinách, a aby vám bol vzorom
Boh Otec. Láska, štedrosť, múdre a milé
otcovské slovo nech vám nechýba počas
týchto nastávajúcich sviatkov Narodenia
Ježiša Krista, ale ani v ďalších dňoch
vášho života. Nebojte sa rozdávať z darov
vášho stola, ktorý sa napĺňa dobrými
vecami vďaka vašej práci. Poslúžením
manželke a deťom ukážete vznešenosť
vášho otcovského povolania, ktoré vám
prepožičal Boh, keď vám dal rodinu,
aby ste ho v nej tu na zemi zastupovali
a predstavovali. Nezabúdajte tiež
privádzať svoje rodiny k stolu nášho Pána
Ježiša Krista a k jeho večeri, aby ste všetci
posilňovaní jeho slovom a Telom i Krvou,
kráčali pevne a isto i na nebeskú večnú
hostinu.
Prosím aj za vás, milé matky, aby ste
cez dar materstva a služby, ktorý ste
od Boha dostali, boli znamením jeho
štedrosti a krásy. Ako Boh urobil tento
svet pre nás mnohorako krásnym, aj vám
nech požehná každú snahu, námahu
a prácu, aby ste svoj domov dokázali
vždy urobiť voňavým a krásnym. Vám
deti, mládež a všetci ostatní farníci, bratia
a sestry, vyprosujem prežívať tohtoročný
vianočný stôl, ale aj všetky ďalšie spoločné
stolovania v hojnosti a s veľkou radosťou,
vo vedomí, že vás má niekto rád aj tu na
zemi, ale hlavne, že vás miluje náš Boh,
ktorý nám poslal svojho Syna, aby sme raz
mohli zasadnúť spolu s Ním za nebeský
stôl vo večnosti.
/PŠ/
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Rozpis bohoslužieb
na Vianoce 2016
Spoločná sv. spoveď k Vianočným
sviatkom bude v Nitrianskej Blatnici,
Krtovciach a Vozokanoch vo štvrtok
22. 12. od 16.30 hod. do 17.30 hod.
18. 12. – 4. adventná nedeľa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Polnočná sv. omša: sobota 24. 12.
Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.
Nedeľa 25. 12. – Narodenie Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Pondelok 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.
Nedeľa 1. 1. – Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Piatok 6. 1. – Zjavenie Pána
(Troch Kráľov)
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 8. 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

Adventný kocert

Stretneme sa na
Silvestra

Stalo sa dobrým zvykom,
že každý rok sa stretávame
na Silvestra na
námestí, aby sme pri vatre
privítali spoločne nový
rok a oslávili výročie
vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, tentoraz
už dvadsiate štvrté.
Vatra bude zapálená
o 23.00 hodine. O polnoci
zaznie štátna hymna SR
a nebude chýbať slávnostný
ohňostroj a občerstvenie.
Príďte privítať nový rok
2017!

Milí rodičia, starí rodičia
Aj v roku 2017 si Vás dovolím pozvať na
tradičný karneval a rodičovsky ples, ktoré
podujatia sa uskutočnia dňa 21. 01. 2017
v KD Nitrianska Blatnica. Do tanca
bude opäť hrať skupina „EMINENT“
z Hlohovca a karneval našich detí
hudbou spestrí DJ Oravec. Ide o 52.
ročník tradície a nedá mi nepoďakovať
všetkým ľuďom dobrej vôle, sponzorom
ale i rodičom a starým rodičom, ktorí
sa podieľajú na prípravách a realizácii
týchto milých podujatí.
Kto má záujem pomôcť dobrej veci,
nech ma prosím kontaktuje na tel. č.
0907 602 441.

Na tretiu adventnú nedeľu sa v kostole Povýšenia sv. kríža v Nitrianskej Blatnici
konal adventný koncert. Organizátorom akcie bol Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici
v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom. O svoje umenie sa so svojimi
novými spoluobčanmi prišiel podeliť huslista Alexander Anyalai spoločne so svojim
bratom klaviristom Ladislavom. Koncert ponúkol v priebehu jednej hodiny širokú
paletu virtuóznych skladieb pre sólové husle a zaujal prítomných návštevníkov, ktorí
hudobníkov odmenili spontánnym potleskom. Vstup na podujatie bol zdarma.
/BN/

Základná škola s materskou školou Nitrianska
Blatnica Vás pozýva na vianočný program s názvom

Vianočný sen

Termín: piatok 16. december 2016 o 17.30
Miesto: kultúrny dom / Vstupné: 1,– EUR
Účinkujú: žiaci základnej školy

Šachový turnaj
Obecné zastupiteľstvo pozýva
všetkých priaznivcov kráľovskej
hry na Štefanský šachový turnaj,
ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 2016

Srdečná vďaka

o

Monika Líšková, predseda Rady školy
a Rady rodičov

14:00

v

budove

hasičskej

zbrojnice. Tešíme sa na Vašu účasť!
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Deň so severskými psami – psí záprah
Začiatkom novembra prišla do našej školy chlpatá návšteva
z Nitry. Na futbalové ihrisko si prišiel zatrénovať psí záprah aj so
svojím mašérom - psovodom.
Deťom predviedli ťahanie záprahu, canicross a ukázali im ako
sa chovať ku psíkom. Psy povozili deti na štvorkolke a tie sa na
vlastné oči presvedčili, koľko síl musia štvornohí chlpáči vynaložiť
na ťahanie 250 kg.
Deti sa naučili aj z čoho sa skladá psí záprah, ako majú byť psy
zapnuté, aby sa medzi sebou nehádali a spolupracovali pri behaní.
Komunikácia medzi mašérom a psami je veľmi dôležitá a povely
musia psy dobre poznať (napr.,haw“(hó) - doľava;,gee“(dží) –
doprava).
Plemená psov, ktoré môžu ťahať bremená, a boli vyšľachtené
práve na ťahanie, zaraďujeme k severským plemenám. Severské
plemená psov existovali v severských krajinách už od nepamäti.
Pre obyvateľstvo to bola jedna z mála možností, ako sa po kraji
pohybovať a zaistiť si tak potravu a základné živobytie. V súčasnej
dobe sa severské plemená využívajú hlavne do záprahov pre
expedície a pre rekreačný i pretekársky šport. K severským
plemenám patria: aljašský malamut, fínsky špic, grónsky pes,
jaemthund, samojed a najznámejší sibírsky husky.
Psí záprah (angl.,mushing“) je šport, pri ktorom dva alebo viac
psov v postrojoch, ťahá svojho mašéra (psovoda), na špeciálnych
saniach alebo na riaditeľnom vozíku. Napriek vysokej úrovni
a vynikajúcim výsledkom našich pretekárov na medzinárodnom
poli je tento šport na Slovensku spoločensky aj mediálne v ústraní.
Aj preto sme chceli deťom priblížiť, že športovať sa dá aj so svojím
štvornohým kamarátom.
Ak sa chcete venovať saňovému športu, nepotrebujete na to celú
svorku psov, stačí vám aj jeden, aby ste si mohli zasúťažiť v jednej
z nasledovných kategórií:
Pulka - škandinávske psie sánkovanie. Jeden pes, alebo viac
psov zapriahnutých v tandeme za sebou ťahá zaťažené sánky pulku a jazdec beží na bežkách. K saniam je pripútaný lanom.

Skijoring - lyžiar a pes.
Saňový šport sa dá praktizovať iba v zime na snehu. No existujú
disciplíny, ktoré sa dajú praktizovať počas celého roka a sú vhodné
ako jesenná príprava na sezónu: Vozíkové preteky - používa sa
trojkolka a štvorkolka. Trojkolka a štvorkolka musia byť vybavené
efektívnymi brzdami, kotvou a bezpečnostnou šnúrou, štvorkolka

aj koberčekom. Canikross - bežec na pešo a pes. V tejto kategórii
musí byť pes na zadnej časti postroja pripevnený canikrossovou
šnúrou k bežeckému pásu bežca. Bikejoring - cyklista a pes. Weight
pulling - ťahanie záťaže.
Venovať sa tomuto športu znamená prispôsobiť mu celý
svoj život, z čoho vyplýva množstvo radostí, ale aj starostí
a úsilia. Odmenou bývajú zaujímavé zážitky a hlavne možnosť
sledovať radosť psov pri ťahaní a behaní. Najkrajšie je však
nepochybne krásne priateľke puto medzi človekom a psom, ktoré
sa pri týchto športoch zrodí a pretrváva už navždy.
Autor: Mgr. Antónia Štefanová

Medzinárodný deň stromov - Strom, ktorý s tebou rastie
Každoročne si 20. októbra pripomíname
Deň stromov. Myšlienka „Dňa stromov“,
vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom
štáte Nebraska v hlave J. Sterling Mortona.
Povolaním bol novinár, pričom sa
vo svojich článkoch zaoberal hlavne
poľnohospodárstvom a prírodou. Bol
zástancom myšlienky, že prítomnosť
stromov v okolí zlepšuje klímu, ako aj
pôdne vlastnosti, a tieto informácie šíril
prostredníctvom novín aj medzi širokú
verejnosť. Nezostal však len pri písaní
článkov, ale 4. januára 1872 navrhol
zorganizovať „deň stromov“, do ktorého sa
mohol zapojiť každý, kto mal chuť vysadiť
stromčeky vo svojom okolí.
Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie bolo
vysadených v štáte Nebraska viac ako 1
milión stromov. Postupne sa myšlienka
osláv Dňa stromu rozšírila do celého sveta
a v stredoeurópskych krajinách bol za
dátum Národného dňa stromov ustanovený
20. október. Aj naša škola sa v mesiaci
október a v rámci Medzinárodného dňa

stromov rozhodla túto myšlienku podporiť. ktorý si máme vážiť.
Tohtoroční prváci so svojou triednou
O stromčeky sa však už budú starať
učiteľkou zasadili tri ovocné stromčeky nielen tí, ktorí ich vysadili, ale všetci žiaci
(jabloň, čerešňu a ringlotu).
školy.
Deťom sme vysvetlili a ukázali, čo
Mgr. A. Štefanová
všetko sa musí urobiť, aby taký stromček
ďalej rástol a onedlho nám dával krásne
chutné plody. Ďalej sa naučili, že nám
dávajú kyslík, sú domovom pre množstvo
živočíchov, sú pre nás vzácnym darom,
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Okresné kolo technickej olympiády

Pytagoriáda

Po úspešnom školskom kole sme dňa 1. 12. boli
pozvaní na SPŠ drevársku do Topolčian. Všetci
žiaci Dominik Šulgan, Dominika Rusková a Michal
Fiala sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola
Technickej olympiády. No vo svojej kategorii sme
zažili veľký úspech u žiaka 7.roč. Dominik Šulgan,
ktorý skončil na 2. mieste. Súťaž mala dve časti
teoretickú a výrobok, vyrobený v dielňach podľa
technického výkresu. Tešíme sa z úspechu…
Mgr. Ľubica Gábrišová

Dňa 7. a 8. 12. 2016 na našej škole prebiehala matematická súťaž
Pytagoriáda. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórii. V kategórii P3
súťažilo 6 žiakov, P4 6 žiakov, v P5 8 žiakov, P6 10 žiakov, P7 7 žiaci a P8 6
žiaci. Vítaz z každej kategórie postupuje do okresného kola. Z našej školy
nás budú reprezentovať nasledovní žiaci: Marcus Rybanský (3.ročník),
Zuzana Rúčková (4.ročník), Samuel Deanko (5.ročník),Sebastián Mišaník
(6. ročník), Marek Kolník (6.ročník), Michaela Obšivanová (7. ročník),
Natália Mihová (8.ročník), Veronika Gáliková (8.ročník). Víťazom
blahoželáme a v okresnom kole držíme palce.
Školská komisia Pytagoriády.

Exkurzria Mochovce
Dňa 9. 12. 2016 sa žiaci 5. 8. ročníka zúčastnili exkurzie
v Mochovciach - Energolande.
Ráno sme sa dočkali autobusu,
nasadli sme a cestovali na exkurziu.
V
Energolande
sme
videli
elektronické
prístroje
a ekonomické zaujímavosti. Naša
exkurzia sa začala 3D filmom,
ktorý nám ukázal ako sme sa
od praveku posunuli s vedou
a technikou a ako sa s ňou ešte
posunieme do budúcna.
Najviac sa chlapcom páčila
hra, na ktorej jazdili na motorke,
ale najprv museli zodpovedať
vedomostnú otázku a až potom ich
to pustilo jazdiť. Dievčatám sa zase
páčil fotokútik, kde sme sa mohli
odfotiť vo vizuálnych častiach
elektrárne. Prišli sme okolo 15:00
hodine domov.
Mňa osobne zaujala najviac hra
na začiatku exkurzie, kde sme
museli utekať na mieste a vyrábali
sme energiu. Nudne to znie, ale je
to zábava a celkom dobré cvičenie
pre celé telo. Taktiež ma zaujali
schody, na ktorých boli napísané
chemické prvky (škoda, že takú
pomôcku nemáme v našej škole).
Dúfam, že na podobnú exkurziu
pôjdeme opäť.
Chiara Vaňová

Viete ako správne triediť?

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci.
Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého
kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky
štúdií európskeho štatistického úradu
Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6
% na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach.
Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní
s odpadom.
Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná
abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri
základné farby kontajnerov. Žltá je určená
na plasty, modrá na papier, zelená na sklo,
červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo
všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte
váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám
pomôcku pri triedení.
Do žltého kontajnera na plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín,
kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie,
vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či
prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné
ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na
minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne
hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem:
pneumatiky, hrubo znečistené plasty
z mastných olejov či pást, nebezpečných
látok, zeminy a farieb.
Do modrého kontajnera na papier patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy
bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky
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papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy,
letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj
krepový papier.
Nepatria sem:
nápojové kartóny, silne znečistený či mastný
papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný
papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky
z cigariet, kopírovací papier, termopapier
a mokrý papier.
Do zeleného kontajnera na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre,
fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy,
okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem:
zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo,
technické sklo, sklo s obsahom chemických
látok, TV obrazovky a monitory, porcelán,
keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky
a korky zo sklenených fliaš.
Do červeného kontajnera na kovy patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý
kovový riad.
Nepatria sem:
kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov
a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy
a instantných polievok.
Všetky informácie o triedení môžete
nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen
inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale
aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení
do správneho kontajnera.

Vianočné tvorivé dielne

Boj proti drogám

S príchodom najkrajších sviatkov v roku organizujeme na našej škole rôzne vianočné
podujatia. Jedným z nich sú aj Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnili 9. 12. 2016.
Počas nich mohli žiaci 1. stupňa zažiť neopakovateľnú vianočnú atmosféru. Všetko
sa začalo príchodom malých prváčikov, ktorí prišli do triedy s radostnou náladou.
Nezaostávali ani druháci, tretiaci či štvrtáci. Potom sme sa už všetci pustili do práce.
Najskôr sme si zhotovili Mikuláša, neskôr vianočné stromčeky podľa svojej vlastnej
fantázie a nakoniec veselých snehuliakov. Deti boli prekvapené, že i z klasickej veci
ako je ponožka sa dá vyrobiť rozkošná vianočná dekorácia. Tvorivé dielne mali veľký
úspech. Deti boli hrdé na svoje zhotovené výrobky a s radosťou sa s nimi pochválili
i svojim rodičom. Spolu sme prežili príjemné popoludnie a všetci sa tešíme, kedy si ho
opäť zopakujeme.
Mgr. Katarína Hubová
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Tretí novembrový týždeň je od
roku 1998 z iniciatívy Európskej únie
vyhlásený za Európsky týždeň boja
proti drogám. Preto sme sa rozhodli dňa
24. 11. 2016 navštíviť Zimný štadión
v Topoľčanoch. Žiaci druhého až piateho
ročníka sa nevedeli dočkať chvíle, kedy
vstúpia na ľadovú plochu. K výbave
každého žiaka patrili nabrúsené korčule,
prilby, rukavice, ale aj termosky naplnené
čajom. Deťom sa korčuľovanie veľmi
páčilo. Nikoho neodradili ani občasné
pády, pretože chuť vyšantiť sa na ľade
bola väčšia. Aj prostredníctvom takejto
akcie sa snažíme u žiakov vytvárať
aktívny protidrogový postoj, poukázať
na vhodný spôsob trávenia voľného času
ako i posilňovať zdravie detí, či už po
psychickej ako aj fyzickej stránke.
Mgr. Katarína Hubová.

FLORBAL

ŠACH

Dňa 15. 11. 2016 sa na ZŠ v Prašiciach uskutočnilo obvodné
kolo vo florbale starších žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa
5 družstiev: ZŠ Nitrianska Blatnica, ZŠ V. Ripňany, ZŠ Jacovce,
ZŠ Prašice a ZŠ Radošina. Hralo sa systémom každý s každým.
Hrací čas bol 2x7 min. Družstvá mali počas týchto minút nárok
na 2 oddychové časy v trvaní 30 s. Môžeme povedať, že kvalita
jednotlivých družstiev sa z roka na rok zlepšuje. Po ťažkom
a namáhavom finálovom zápase nakoniec žiaci ZŠ Nitrianska
Blatnica obsadili pekné 2. miesto.
Celkové poradie: 1. ZŠ V. Ripňany, 2. ZŠ N. Blatnica, 3. ZŠ
Radošina, 4. ZŠ Prašice, 5. ZŠ Jacovce
Kompletná súpiska hráčov N. Blatnice: Dávid Ďurák,
Kristián Krajčík, Patrik Krajčík, Kristián Mago, Jakub Vavrda,
Jakub Stískal, Marek Sabadoš, Nikolas Držík, Nikolas Rosecký,
Dominik Oravec, tréner: Mgr. Marek Pliško.

Dňa 13. 10. 2016 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v šachu
žiačok a žiakov základných škôl, ktoré sa konali na ZŠ sv. Don
Bosca v Topoľčanoch. Zúčastnilo sa 48 žiakov a žiačok z desiatich
základných škôl. V tomto roku sa pre nízku účasť dievčat
turnaj nedelil. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl
s hracím časom 2x15 min. Základnú školu Nitrianska Blatnica
reprezentovali 5 žiaci: Jakub Stískal, Marek Sabadoš, Samuel
Deanko, Damián Zelinka a Martin Kollár. Najlepšie z našej
školy sa umiestnil Samuel Deanko, ktorý obsadil vynikajúce 14.
miesto. Pekné 18. a 20. miesto získali Damián Zelinka a Martin
Kollár. Na 25. mieste skončil Jakub Stískal a 28.miesto obsadil
Marek Sabadoš. Hráči z prvých troch miest postupujú na krajské
kolo. Žiakom a p. učiteľovi Pliškovi patrí veľká vďaka.

Futbal po jeseni
Vážení priatelia, je čas v krátkosti zhodnotiť účinkovanie našich
futbalových družstiev vo svojich súťažiach. Do okresných súťaží
máme prihlásené dve družstvá: prípravku a „A“ mužstvo dospelých. Je
potešiteľné, že po určitej prestávke je znovu obnovená činnosť družstva
prípravky. Veľkú zásluhu pri vzniku a tvorbe tohto kolektívu majú pp.
Bohuš Ivan a Hubinský Ladislav, ktorí sú aj trénermi. Potešiteľné je, že je
veľký záujem zo strany chlapcov ale aj dievčat pôsobiť v tomto kolektíve.
Čoho dôkazom je takmer 100% účasť na tréningoch a zápasoch. Netreba
teraz pozerať na výsledky, veď len začínajú a hrajú proti súperom, ktorí
majú už viac ročné skúsenosti v súťažnom futbale a aj vekove sú starší.
Pozitívny je aj záujem rodičov na zápasoch a na dianie okolo tohto
kolektívu. Nezanedbateľné od rodičov je aj materiálne zabezpečenie
zakúpením výstroje. Celému kolektívu prajeme vytrvalosť, usilovnosť
v tréningu, trpezlivosť, pevné zdravie a určite príde výkonnostný posun
vpred a tým aj lepšie výsledky. Účinkovanie A mužstva by som rozdelil
na dve časti. Začiatok súťaže sme mali veľmi ťažký. Už v príprave na
súťaž boli problémy so zložením mužstva, so zložením kádra. Z rôznych
dôvodov skončili s futbalom viacerí futbalisti zo základného kádra
(práca v zahraničí, nástup na vysokoškolské štúdium alebo jednoducho
prestali hrať, hoci vekovo a výkonnostne na to majú). V priebehu súťaže
niektorí nemohli na zápas nastúpiť pre zranenie, čo vo futbale nie je
výnimka. Vyskytli sa vzťahové problémy a to všetko spôsobilo určitú
nervozitu, s ktorou sa do súťaže vstupovalo. Prišiel do toho hneď prvý
nezvládnutý zápas doma s Chrabranmi, úzky káder sa ešte oslabil
a prejavilo sa to výsledkoch. Zostava sa lepila, do každého zápasu musel
tréner urobiť v zostave 3 – 4 zmeny, pretože hráči z rôznych dôvodov na
zápas nenastúpili. Vyvrcholením bol zápas v Orešanoch, ktorý rozhodca
na začiatku druhého polčasu musel ukončiť pre nízky počet hráčov
nášho mužstva na ihrisku (nepamätám si, že by sa nám to v minulosti

stalo). Možno, že to bolo na niečo dobré, pretože od tej doby do konca
sezóny sme stratili len body remízou doma s Krtovcami. Nechápte tento
komentár tak, že by som chcel niekoho uraziť. Jednoducho takto to na
jeseň prebiehalo. V zápasoch sa vystriedalo počas jesene 23 hráčov, čo
svedčí o vyššie napísanom. Myslím si, že hráči sa presvedčili, že keď na
zápas nastúpia aspoň trochu kompletne, dokážu zápasy vyhrávať a hrať
s každým mužstvom vyrovnanú partiu. Je v mužstve dosť príkladov,
ktorí ten futbal berú vážne a môžu slúžiť za vzor: brankár Filip
Soblahovský, ktorý z obrancu presedlal na brankára, lebo si to situácia
vyžiadala, z hráčov spomeniem Petra Heráka, Ivana Hubinského, do
zranenia Roba Kukučku, Denisa Vajdečku, ktorí nevynechávajú zápasy
bezdôvodne, jedno zakolísanie mal Vlado Grznár, kapitán mužstva. Tiež
chcem spomenúť „zahraničných“ hráčov, ktorí keď sú doma, nastupujú
na zápasy Boris Banák, Milan Trávnik a vždy patria k najlepším
hráčom na ihrisku. Ak som niekoho vynechal, nech mi prepáči, nie
je to úmyselne, neviem dôvody prečo nenastúpili na zápas a akú mali
dohodu s trénerom. Tí, ktorí v tejto ťažkej situácii bezdôvodne odmietli
hrať, len ukázali svoj vzťah ku klubu a reprezentácii obce.
Teraz je zimná prestávka, hrá sa tradičný zimný turnaj v telocvični
v ktorom hrajú aj odpadlíci z nášho klubu. Všetkým prajeme športové
vyžitie na turnaji, priali by sme si, aby chuť na futbal vydržala na celé
futbalové obdobie, by sa s chuťou pustili do zimnej prípravy, aby jar
bola lepšia oproti jeseni. Veríme, že to dokážete a keď do zápasov dáte
kus srdiečka pritiahnete na zápasy viac spokojných divákov, pre ktorých
sa vlastne futbal hrá. Touto cestou chceme poďakovať všetkým hráčom,
trénerom a vedeniu mužstva, ktorí našu obec reprezentovali a popriať
im veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v rodinách a toto všetko prajem aj
fanúšikom a všetkým občanom obce.
/RJ/
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