
Veľa krásnych chvíľ
v príjemnej atmosfére Vianoc,
pevné zdravie, šťastie
a veľa rodinnej pohody
v novom roku Vám želá

Mgr. Michal Toman, starosta obce,
poslanci OZ a kolektív pracovníkov OcÚ.

Príroda nepozná ľudské meranie času. Má svoj vlastný neko-
nečný kolobeh. My, ľudia, sme však v histórii vymysleli rôzne ka-
lendáre, ktorými odmeriavame naše žitie a  bytie na tejto Zemi 
a vo vesmíre. Snažíme sa merať a popísať ten záhadný fenomén, 
ktorý voláme ČAS. Aj napriek tomu, že ešte nikomu sa nepodarilo 
defi novať – čo čas vlastne je. Vieme len, že celý náš život prebieha 
v časopriestore. Určujeme si v ňom termíny, míľniky a ciele, ktoré 
chceme dosiahnuť. A potom hodnotíme. Bilancujeme - čo sa po-
darilo, čo nie, dávame si nové méty…

Áno, prelom rokov je časom bilancovania. Hodnotíme každý 
osobne pre seba, bilancujú rodiny, fi rmy, spoločenstvá, obce, štáty. 
Možno niekedy vzniká otázka, či vlastne má zmysel hodnotiť, či je 
rozumné dívať sa aj dozadu, veď jediné, čo o čase vieme s istotou 
povedať, je ten nemenný fakt, že plynie len smerom dopredu. Svo-
je hodnotenie, svoju vnútornú bilanciu si každý človek vedomky 
či nevedomky robí sám.

Prelom rokov je tradične obdobím hodnotení, ale aj obdobím 
dávania si predsavzatí. Mnohé novoročné predsavzatia veľmi 
rýchlo upadnú do zabudnutia, niektoré sa naplnia aspoň čias-
točne. Ale všetky majú zmysel! Aspoň taký, že dokumentujú 
nespokojnosť a  viac či menej úprimný úmysel niečo ZLEPŠIŤ. 

Na sebe, v sebe, vo svojom bezprostrednom 
okolí, v spoločnosti. Dávajme si teda pred-
savzatia! Napr. aj také jednoduché – sna-
žiť sa byť lepší, ľudskejší, ohľaduplnejší. 
Doma, v  autobuse, na dedine, v  ško-
le, v  práci…, všade! A  snažme sa to 
predsavzatie dodržať. Snáď sa nám 
to aspoň trochu podarí. A pokiaľ sa 
nám to podarí aspoň trochu, bu-
deme spokojnejší a  bude sa nám 
žiť lepšie. Nám osobne, ale aj cel-
kovo v  našej peknej Nitrianskej 
Blatnici. Aspoň o  kúsok. Ten 
kúsok – to je vykročenie správ-
nym smerom. Svet sa dnes mení 
ohromným tempom a  každý 
kúsok pozitívnym smerom zna-
mená veľa.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
pevné zdravie, pohodu, šťastie a úspešný rok 2022!

NA PRELOME ROKOV…NA PRELOME ROKOV…

VIANOČNÝ VINŠ

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2021BETLEHEMSKÉ SVETLO 2021
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. K svia-

točnej atmosfére v našej obci každoročne pri-
spievajú i  skauti prinesením Betlehemského 

svetla. Tradične ho prevezmú v  Katedrále sv. 
Emeráma v Nitre.

Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia 
z obdobia križiackych výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý 
muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, 
prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Bet-
leheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne od-

paľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a po-
rozumenia - univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú 
tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.

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 roz-
vezú po okolitých obciach.

Tešíme sa, že na našich štedrovečerných stoloch horí svetlo 
z rodiska nášho Pána. Prežime pri ňom požehnaný čas!

/BN/
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Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú -
hornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľudom nastali.
Dieťatko narodené v maštali

svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje.
Tak ako ono symbol dobra je,

nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,

nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu.

Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody

a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

/Katarína Hudecová/
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 04. marca 2021 sa konalo 11. plánované zasadnutie obec-

ného zastupiteľstva. OZ schválilo I. úpravu rozpočtu na rok 2021, 
inventarizáciu majetku obce Nitrianska Blatnica k  31.  12.  2020 
a Rámcový plán práce OZ na rok 2021. OZ taktiež schválilo Ná-
vrh na podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Zvyšovanie 
energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska 
Blatnica“ a Návrh Plánu organizačno-materiálneho zabezpečenia 
Dní obce Nitrianska Blatnica - „Svätojurajské hody 2021“.

Dňa 04. júna 2021 sa konalo 12. plánované zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali a schválili 2. úpravu 
rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2021 a návrh Závereč-
ného účtu a  rozboru hospodárenia obce Nitrianska Blatnica za 
rok 2020. OZ vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 
o kontrole hospodárenia obce za rok 2020 a uznieslo sa na vydaní 
všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na 
území obce Nitrianska Blatnica a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Nitrianska Blatnica.

Dňa 26. augusta 2021 sa konalo 13. plánované zasadnutie OZ. 
Poslanci prerokovali a  schválili návrh na III. Úpravu rozpočtu 
obce na rok 2021, Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2021, 
Konsolidovanú výročnú správu obce Nitrianska Blatnica za rok 
2020. OZ sa uznieslo aj na vydaní Zásad o prijímaní a vybavovaní 
sťažností a petícií a schválilonávrh na vyhlásenie verejnej obchod-
nej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce a návrh Plá-
nu organizačno-materiálneho zabezpečenia kultúrnych podujatí 
v mesiacoch august – október.

Dňa 4. októbra 2021 sa konalo 14. neplánované zasadnutie OZ 
s  jediným bodom programu - vyhodnotením verejnej obchod-
nej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce. OZ schválilo 
poradie ponúk/návrhov vo verejnej obchodnej súťaži a poverilo 
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické 
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu jej realizácie.

Dňa 23. novembra 2021 sa konalo 15. neplánované zasad-
nutie OZ s  troma bodmi programu – návrhmi aktualizovaných 
investičných zámerov obce na „Modernizáciu materiálno-tech-
nického, technologického a interiérového vybavenia Kultúrneho 
domu v Nitrianskej Blatnici“, „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“ a „Prestavbu 
a  nadstavbu objektu na denný stacionár v  Nitrianskej Blatnici“.

OZ schválilo podanie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok 
na uvedené investičné zámery a zaviazalo sa ich spolufi nancovať 
vo výške 5%.

Dňa 02. decembra 2021 sa konalo 16. plánované zasadnutie 
OZ a jeho hlavnou témou bol, ako každý rok, rozpočet obce. OZ 
prerokovalo a  schválilo jeho IV. úpravu na rok 2021, rozpočet 
na rok 2022 a vzalo na vedomie rozpočet na roky 2023 – 2024. 
V ďalších bodoch programu sa uznieslo na vydaní Všeobecne zá-
väzných nariadení – o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom v Nitrianskej Blatnici. OZ vzalo na 
vedomie i audítorskú správu z overenia ročnej účtovnej závierky 
obce k  31.  12.  2020 a  Správu o  výsledkoch a  podmienkach vý-
chovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou 
Nitrianska Blatnica v  školskom roku 2020/2021. Schválilo i  sa-
dzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Nit-
rianska Blatnica na rok 2022.

V bode Rôzne vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce na 1. polrok 2021, príkazný list starostu 
obce k  vykonaniu ročnej inventarizácie majetku obce, schválilo 
rozpočtové opatrenia obce a návrhy na podanie žiadostí o NFP. 
Na záver starosta zaželal všetkým poslancom i prítomným obča-
nom obce veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pev-
né zdravie, veľa šťastia a rodinnej pohody v novom roku.

Zápisnice z  rokovaní obecného zastupiteľstva sú zverejnené na 
internetovej stránke obce alebo možno do nich nahliadnuť v kan-
celárii obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín.

(OcÚ)
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MIESTNY SPOLOK SČK NITRIANSKA BLATNICAMIESTNY SPOLOK SČK NITRIANSKA BLATNICA
V dňoch 18. 6.–19. 6. 2021 usporiadala 

naša organizácia 2  – dňový výlet autobu-
som do Slovenskej Ľupče a jej okolia. Uby-
tovanie sme mali zabezpečené v penzióne 
Tále. V prvý deň sme navštívili Ľupčiansky 
hrad s  odborným výkladom. Po ceste do 
penziónu sme sa zastavili na mliečnej far-
me Hiadlovský v Slovenskej Ľupči, kde sme 
mali možnosť pri dobrom vínku ochutnať 
ich fantastické výrobky a prezrieť si farmu. 
Večer sme sa zišli všetci spolu pri ohníku, 
opekali sme, spievali a zabávali sa. Druhý 
deň sme strávili v  Čiernom Balogu, pre-
viezli sme sa vláčikom cez lesnícky skan-
zen – múzeum v prírode. Po ceste domov 
sme sa zastavili na chutnom obede. Poďa-
kovanie patrí Obecnému úradu Nitrianska 
Blatnica, ktorý nám uhradil dopravu. Tieto 
dva dni boli pre nás krásnym zážitkom.

V spolupráci s políciou a s našimi dobro-
voľníkmi N. Ficovou, F. Ficom, P. Švecom 
a E. Bielenou sme sa dňa 29. 6. 2021 opý-
tali viacerých vodičov, čo znamená pomer 
30:2 a vyskúšali sme ich z teórie aj z praxe 

ako poskytnúť prvú pomoc. Vodiči nám to 
na fi gurantoch predviedli a my sme doze-
rali, či to robia správne. Ak aj niekto pres-
ne nevedel ako to robiť, radi sme mu to 
ukázali. Veľmi nás potešili deti z Materskej 
školy, ktoré sa na nás prišli pozrieť. Zmys-
lom tejto akcie nebolo udeľovanie pokút 
ale ukázať, aká je nevyhnutne dôležitá prvá 
pomoc pri záchrane ľudského života.

V  auguste 2021 sme opätovne uskutoč-
nili tradičnú Kvapku krvi, ktorej sa zú-
častnilo 39 darcov. Veľmi nás potešilo, že 
i v tak ťažkej „ covidovej dobe “, kedy bol 
akútny nedostatok tejto vzácnej tekutiny, 
prišlo také množstvo darcov. Naše veľké 
ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa zú-
častnili tejto ušľachtilej akcie, či už pravi-
delným darcom alebo prvodarcom. Ďalšia 
Kvapka krvi sa uskutoční dňa 7.  3.  2022 
a dňa 15. 8. 2022. Už teraz sa na Vás tešíme.

Zaspomínajme si na návštevu Sv. Otca 
Františka. Táto nezabudnuteľná akcia sa 
konala 15. 9. 2021. v Šaštíne. Pri tejto nád-
hernej akcii sme nechýbali ani my, kde 

sme spolu s ostatnými miestnymi spolka-
mi zabezpečovali zdravotnú pomoc. Na-
priek tomu že to bola veľmi náročná služba 
a odchádzali sme síce unavení, ale napriek 
tomu duchovne posilnení. NIKDY NEZA-
BUDNEME.

Posledná vydarená aktivita nášho spolku 
v tomto roku bola 14. 10. 2021, kedy sme 
v  rámci POTRAVINOVEJ POMOCI pre 
slabšie rodiny zbierali potraviny v  Kau-
fl ande. Za náš spolok sa tejto peknej akcie 
zúčastnili Z. Ceperková, A. Miklovičová, 
M. Jančovičová a E. Bielená. Vďaka zákaz-
níkom Kaufl andu, ktorí boli ochotní pode-
liť sa s časťou svojho nákupu s ľuďmi, ktorí 
potravinovú pomoc potrebujú. Podarilo sa 
nám vyzbierať veľké množstvo trvanlivých 
potravín. Získané potraviny potom naša 
predsedníčka E. Bielená porozdeľovala do 
balíkov a porozvážala po rodinách.

Predsedníčka E. Bielená
a Ing. D. Pátrovičová

Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých seniorov na Slovensku vianoč-
nými darčekmi bola Janka Galatová, ktorá založila skupinu na Facebook. 
Do zbierky sa zapojila Silvia Slobodová a  niekoľko ďalších kontaktných 
osôb, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať namiesto plánova-
ných 30 až 800 balíkov. Druhý ročník sa rozrástol do celoslovenskej výzvy 
a podarilo sa celkovo vyzbierať viac ako 22 000 balíčkov a skrášlili tak Via-
noce seniorom vo vyše 300 zariadeniach po celom Slovensku. Tretí ročník 
zbierky bol poznačený pandémiou, starkí sú v domovoch mnohokrát bez 
povolených návštev, a preto pocit, že nie sú sami ani v týchto ťažkých ča-
soch, potrebujú o to viac. Nevzdávame sa a zbierku sme sa rozhodli zrea-
lizovať aj napriek zvýšeným hygienickým požiadavkám, aby sme ochránili 
zdravie všetkých ľudí. Tento rok pribudlo aj v našej obci “Zberné miesto”, 
konkrétne v Kultúrnom dome, kde ľudia nosili svoje krabičky pre potešenie 
osamelých seniorov v domovoch. V čase vyhlásenia zbierky od 19. 11. 2021 
do 06. 12. 2021 sa vyzbieralo úctyhodných 289 krabičiek, ktoré boli doruče-
né do šiestich domovov dôchodcov v našom okolí.

Chceli by sme poďakovať deťom, rodičom, pedagógom a všetkým ľuďom 
dobrej vôle za úžasnú spoluprácu, ochotu a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších a ďakujeme, že 
ste sa rozhodli zapojiť do našej zbierky, ktorú “Robíme s láskou”.

/IS/
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Akademický maliar Jozef Dorica má vo svojom portfóliu 
reštaurovanie mnohých významných pamiatok. Jeho profesionál-
ne pôsobenie je výrazne späté aj s Nitrianskou Blatnicou, s reštau-
rovaním Rotundy sv. Juraja. Preto obecný úrad zabezpečil reprízu 
jeho výstavy Príbehy II reštaurátor Jozef Dorica, ktorú mu v roku 
2020, k životnému jubileu, pripravila žilinská galéria SOHO1 mi-
niGALLERY. Výstava v  Kultúrnom dome v  Nitrianskej Blatnici 
bola sprístupnená v mesiacoch jún – september a predstavovala 
výber z reštaurátorských realizácií v oblasti závesného obrazu, ná-
stenných malieb, historických omietok a architektúry.
Ako vznikla vaša výstava Príbehy  II. ktorá je venovaná vašej 
reštaurátorskej tvorbe. Prečo ste sa rozhodli pre tento výber?

„Keď mi žilinská SOHO1 miniGALLERY ponúkla výstavu zva-
žoval som čím sa prezentovať v meste, kde žijem už 45 rokov. Uve-
domil som si, že dovtedy som sa na výstavách doma predstavoval 
len svojou vlastou tvorbou. Až na jednu menšiu príležitosť, keď 
som vystavoval výsledky reštaurovania nástenných malieb v Kos-
tole sv. Štefana kráľa v Žiline, spolu s výsledkami archeologického 
výskumu v tomto kostole od Jozefa Moravčíka, v žilinskej Starej 
radnici v roku 2009.

Túto časť mojej práce pozná len veľmi málo ľudí. Preto som 
vtedy dramaturgii SOHO1 miniGALLERY navrhol, že namiesto 
voľnej maliarskej a kresliarskej tvorby by som vystavil zúžený vý-
ber z mojich početných reštaurátorských realizácií. Výstav, ktoré 
prezentujú reštaurovanie, býva málo a z vlastnej skúsenosti viem, 
že sú pre verejnosť zaujímavé a v mnohom obohacujúce.

Ešte k slovu „tvorba“ v otázke chcem poznamenať, že v reštau-
rovaní sa mu vyhýbam. Nie sú to moje diela, ktoré som vytvoril. 
Ja ich len svojou prácou vraciam späť do života. Ide skôr o reštau-
rátorské realizácie, aj keď v niektorých prípadoch je v tejto práci 
potrebná veľká dávka tvorivej, v mojom prípade maliarskej inven-
cie a zručnosti.
Je zrejmé, že diela, ktoré ste reštaurovali, nie je možné preniesť 
do priestorov galérie. Akú formu prezentácie ste zvolili?

Reštaurátorské výstavy majú svoje špecifi ká. Vystavovať origi-
nály hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, u mňa obrazov, 
je organizačne a hlavne fi nančne veľmi náročné. To sa mi poda-
rilo zabezpečiť len raz na mojej autorskej výstave v Galérii mesta 
Bratislavy v Mirbachovom paláci v roku 2004. Preto na výstavách 
zreštaurované diela a  proces ich reštaurovania sprístupňujeme 
prevažne formou fotografi ckej dokumentácie a  informatívnych 
textov. Tu, v  Nitrianskej Blatnici, som vystavoval reštaurovanie 
závesných obrazov, nástenných malieb a historickej architektúry. 
Vzhľadom na malý výstavný priestor som výber diel zameral na 
zaujímavé výsledky a významné objavy, ktoré som odkryl, či už 
počas reštaurátorského výskumu diela alebo v samotnom proce-
se reštaurovania. Výstava priniesla poodhalenie reštaurátorských 
procesov. Návštevník mohol vidieť, ako diela vyzerali pred a po 
reštaurovaní, rôzne výskumné metódy  – použitie ultrafi alovej 
luminiscencie, infračervenej refl ektografi e, RTG snímkovania 
a ďalšie formy reštaurátorskej práce a objavy, ktoré tieto metódy 
umožnili.
Aké diela boli pre vás ozajstnou výzvou? Ak by ste mali spome-
núť jednu prácu, ktorá vám dala ako sa povie zabrať?

Väčšina vystavených diel bola, každá iným spôsobom, nároč-
ná. Ak by som mal z tých vystavených vybrať, tak technologicky 
aj maliarsky veľmi náročné bolo reštaurovanie neobarokových 
nástenných malieb v Kostole sv. Jakuba staršieho v Tužine v ro-
koch 2002 – 2006. Maľby boli vytvorené len v roku 1925. O štyri 
roky teda oslávia prvé storočie svojej existencie. Nemuselo to tak 
však byť. Počas 2. svetovej vojny bol kostol poškodený. Dažďová 

voda zatekala cez klenby a poškodzovala maľby. Aj po provizórnej 
oprave strechy poškodzovanie malieb pokračovalo. Plesne, kto-
ré vznikli, rozložili spojivo pigmentov a  maľby začali opadávať. 
Navyše na ich povrchu bola hrubá vrstva nánosov nečistoty, kto-
rá výrazne pozmenila pôvodný maliarsky kolorit. Bolo potrebné 
nájsť taký spôsob a  technológiu, ako fi xovať maľby tak, aby ich 
následne bolo možné aj očistiť. Spolu s dvoma kolegami – reštau-
rátormi sme v začiatku prác zažili náročné dlhé dni nádejí a skla-
maní  – skúšania a  hľadania technológie, ktorá by to umožnila. 
Napokon sa nám to podarilo. Reštaurovanie malieb na ploche 
približne 650 m² nám trvalo necelých 5 rokov.

Z obrazov spomeniem reštaurovanie portrétu cisára Karola VI., 
(otca M. Terézie), ktorý bol fyzicky už na hrane zániku. Obraz 
z roku 1726 sa mi podarilo zachrániť a snaha bola odmenená ob-
javom signatúry jeho tvorcu maliara Ephraima Hochhausera, vý-
znamného rakúskeho maliara 18. storočia, ktorý sa narodil v roku 
1690 v Banskej Bystrici.
Čo vás priviedlo k reštaurovaniu? Kde boli jeho začiatky?

Začiatky vnímania reštaurovania sa mi spájajú s mojím štúdiom 
na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde sa neda-
lo nevšimnúť reštaurátorov na lešení okolo niektorých kostolov. 
To ma zaujalo. A hlavne môj príklon k tradíciám, histórii, rodný 
Turiec, ktorý je bohatý na stredoveké sakrálne pamiatky a hlavne 
Slovenské národné múzeum v Martine, kde som bol ako chlapec 
častým návštevníkom.
Na výstave nemohla chýbať ani Rotunda sv. Juraja.

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja, tiež reštaurovanie nástenných 
malieb v  Kostole sv. Štefana kráľa v  Žiline a  ešte zopár ďalších, 
patrí medzi moje srdcové realizácie. Rotunda bola dominantou 
výstavy. Rád spomínam na chvíľu, keď sa ma, zhodou okolností
to bolo v  Hrade Ľupča, opýtal archeológ Alexander Ruttkay, 
že Občianske združenie Rotunda Jurko z  Nitrianskej Blatnice, 
hľadá reštaurátora, či by som mal záujem. Neskôr som sa stre-
tol s členmi tohto združenia - pánmi Jánom Kolníkom mladším 
a Viktorom Kolníkom, ktorí za mnou prišli do Slovenskej Ľupče, 
kde som sa v tom čase venoval reštaurovaniu architektonických 
častí Hradu Ľupča. V roku 2005 som sa bol prvýkrát pozrieť na 
„Ďurka“. Neskôr, v roku 2009, sme spolu s dvoma kolegami začali 
s reštaurátorským výskumom interiéru rotundy. Veľmi dôležitou 
súčasťou, pri následnom niekoľko rokov trvajúcom reštaurovaní 
bolo, že postupne sa mi podarilo vytvoriť odborne aj ľudsky kva-
litný súdržný kolektív, ktorý napriek náročným podmienkam vy-
držal po celý čas prác. Podpora a dôvera, ktorej sa nám dostalo od 
Obecného úradu Nitrianskej Blatnice v osobe jeho starostu Mgr. 

VÝSTAVA PRÍBEHY II - REŠTAURÁTOR JOZEF DORICAVÝSTAVA PRÍBEHY II - REŠTAURÁTOR JOZEF DORICA
(KD NITRIANSKA BLATNICA)(KD NITRIANSKA BLATNICA)
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Michala Tomana a od už spomenutých členov Občianskeho zdru-
ženia Rotunda Jurko rovnako prispeli k pracovnému nasadeniu 
a potrebnej pozitívnej atmosfére, ktoré sa premietli do konečného 
výsledku.

Viackrát sme už o výsledkoch nášho reštaurovania a o spolu-
práci s prof. Pavlom Povincom pri datovaní vzniku rotundy rá-
diouhlíkovou metódou písali aj na stránkach Blatnických novín. 
Preto by som rád v závere nášho rozhovoru vašich čitateľov infor-
moval, že nový príbeh Rotundy sv. Juraja začína byť známy už aj 

v medzinárodnom kontexte. V tomto roku sme výsledky exakt-
ného datovania siedmimi významnými laboratóriami v  Európe 
a v USA a výsledky objavov počas reštaurovania publikovali vo 
významnom odbornom časopise Radiocarbon, ktorý vydáva an-
glická Univerzita Cambrige.

Vážený pán Dorica, ďakujeme za obšírne odborné sprevádzanie 
výstavou, prajeme Vám ešte veľa zaujímavých reštaurátorských pro-
jektov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

/BN/

VÝMENA BLESKOZVODU NA ROTUNDE SV. JURAJAVÝMENA BLESKOZVODU NA ROTUNDE SV. JURAJA
Obec Nitrianska Blatnica, vďaka pod-

pore Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a  výzvy zameranej na obnovu národných 
kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúr-
ne pamiatky“, získala v roku 2021 dotáciu 
na realizáciu projektu s názvom „Rotun-
da sv. Juraja – ochrana pred bleskom“ vo 
výške 3500,00 Eur. Obec sa spolupodieľala 
na fi nancovaní elektromontážnych prác. 
Celkové náklady na výmenu bleskozvodu 
predstavovali čiastku 5300,00 Eur. Vykona-
né práce boli realizované v zmysle podmie-
nok rozhodnutia a  projektovej dokumen-
tácie:

Zámerom projektu je ochrana objektu 
pred bleskom. Objekt rotundy sa nachádza 
na kopci v lese v ochrannom pásme kultúr-
nej pamiatky.

Stavebnomontážne činnosti boli riešené 
v blízkom priestranstve a vyžadovali si len 
minimálne obmedzenia pre návštevníkov 
miesta.Na vonkajší systém ochrany pred 
bleskom bola použitá metóda valivej gule.

Na ochranu pred bleskom bola použitá 
hrebeňová sústava. Všetky technologic-
ké zariadenia sú chránené bleskozvodo-
vou sústavou - osadenou zvodovou tyčou. 
Uzemňovacie vedenie je inštalované vodi-
čom Cu 8 mm minimálne 60 cm pod te-
rén. Zemné tyče sú zakopané minimálne 
2 m od objektu. Uzemňovacie zvody sú 
rozmiestnené každých 15m obvodu objek-
tu, prednostne v rohoch objektu.

Pri vykonávaní výkopových a  elektro-
montážnych prác sa dodržiavali ustano-
venia vyhlášky č. 147/2013 z.z. (v  znení 
č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.). Práce sa 
realizovali s  ohľadom na technické a  rea-
lizačné podmienky stanovené výrobcami 
stavebných materiálov a konštrukcií.

Všetky stavebné a montážne práce sa vy-
konávali v  zmysle STN pre realizáciu sta-
vebných prác, pri dodržaní zásad technolo-
gickej disciplíny v stavebnej výrobe podľa 
platných predpisov BOZP.

/MT/

Rotunda sv. Juraja patrí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. Od 16. storo-
čia sa vo sviatok sv. Juraja (24. apríla) slúži pri rotunde fundačná svätá omša. Na základe 
dnešného poznania môžeme vysloviť názor, že Kostol sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici 
je najstaršou stojacou rotundou s takmer úplne zachovanými múrmi stien na území Slo-
venska a aj v rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru. Získava tak unikátnu hodnotu 
dejinného a kultúrno-historického významu, ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sa-
králne národné kultúrne pamiatky.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Obnova národnej kultúrnej pamiatky 
sa realizovala s fi nančnou podporou sa realizovala s fi nančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV: ŠTEDRÝ DEŇ A JEHO ZVYKYDEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV: ŠTEDRÝ DEŇ A JEHO ZVYKY
Pre našich predkov bolo slávenie sviatkov významnou súčas-

ťou každodenného života. Príprava na Vianoce sa začínala už 
na Martina a  vrcholila mesačným adventným pôstom. Štedrý 
deň bol dňom, keď sa ľudia po mesiaci príprav, ticha a pokoja 
mohli zísť za jedným stolom a začať sláviť. Ako tieto oslavy pre-
biehali?
Mágia počiatku

Počas Štedrého dňa naši predkovia verili v mágiu počiatku. Čo 
v tento deň urobili, to sa malo diať celý nasledujúci rok. Gazdiná 
spolu s gazdom preto robili činnosti, ktoré mali zabezpečiť zdra-
vie, šťastie a prosperitu pre domácnosť a jej členov. Muži šli skoro 
ráno po vodu, do ktorej vhodili orechy, jablká alebo mince, čím 
si mali zabezpečiť zdravie a bohatstvo. Žena nemohla ísť ako prvá 
na návštevu, nič sa nepožičiavalo, požičané bolo treba vrátiť. Do 
roľníckych príbytkov dávali domáci snop slamy, ktorý roztrúsili 
po podlahe izby i pod stôl. Slama mala pripomínať zrod nového 
života v prírode, budúcoročnú úrodu a skromnosť maštale, v kto-
rej sa mal narodiť Ježiš. V niektorých oblastiach sa vyrábal via-
nočný stromček zo slamy, prípadne sa používal slamený venček. 
Ešte koncom 19. storočia sa za obraz alebo ohradu kládla čečina. 
Tento zvyk postupne nahradilo stavanie vianočného stromčeka. 
Zámožnejší gazdovia ho prinášali z  hory a  následne zavesili na 
hrazdu nad štedrovečerný stôl. V niektorých regiónoch ľudia ve-
rili, že stromček môže rodine zabezpečiť prosperitu, preto naň 
domáci vešali slamené ozdoby, jabĺčka, orechy, sušené slivky, re-
tiazky zo šípok a z jarabiny. Podeň kládli drevené alebo papierové 
betlehemy.

Bohatstvo štedrovečerných jedál
Štedrovečerné jedlá sa líšia nielen podľa regiónov, ale aj podľa 

veľkosti obcí a vierovyznania. Kým katolíci sa celý Štedrý deň po-
stili a aj na večeru mali bezmäsité jedlá, u evanjelikov bolo bežné 
jesť na večeru klobásy a pečené mäso. V katolíckych rodinách sa 
varila kapustnica s hubami alebo so sušenými slivkami, solenou 
údenou rybou, prípadne šošovicová, hubová, rybacia, fazuľová, 
krúpová alebo repová polievka. Evanjelici si mohli do polievok 
dovoliť pridať klobásku, údené alebo čerstvé mäso. Kde sa neje-
dávali strukovinové polievky, tam sa varievali strukovinové kaše, 
najmä hrachová. Varený hrach spolu s  orechmi zvykli domáci 
rozsýpať po kútoch, aby mali čo jesť aj dušičky. Gazdiné každo-
ročne pripravovali pečené alebo varené múčne jedlá, ktoré sa 
polievali mliekom s medom a maslom a posýpali makom alebo 
bryndzou. Varili sa aj šúľance, halušky, rezance, plnené pirohy 
a  piekli buchtičky. Pirohy a  šúľance symbolizovali veľké klasy 
obilia, ktoré majú narásť budúci rok. Pôstnym vianočným jedlom 
v riečnych oblastiach bola ryba, symbol Ježiša Krista. Platilo, že 
na Štedrý deň sa má jesť mäso beznohé, na prvý sviatok vianočný 
dvojnohé a druhý sviatok vianočný štvornohé. Už naši predkovia 
sa celý deň až do večere postili a svoje deti uisťovali, že ak vydržia, 
uvidia zlatú krokvu, prasiatko alebo hviezdu.

Sviatočné stolovanie
Na Štedrú večeru sa prestierali biele, doma tkané 

obrusy alebo plachty, ktoré gazdovia na jar použi-
li pri siatí obilia. Obrusy zdobili tkané pásy bielenej 
a nebielej priadze, neskôr pribudli aj červené. Gazdiné 
kládli na obrus sviecu, v katolíckych rodinách Bibliu 
a v evanjelických Spevník, pod obrus peniaze a trochu obilia. Ne-
smel chýbať chlieb, soľ, oblátky, cesnak, po troche z rôznych obil-
nín, jabĺčka, orechy a sušené ovocie, ktoré mali zabezpečiť dobrú 
úrodu aj na budúci rok. Od Štedrého večera po Nový rok nesmel 
na stole chýbať menší nerozkrojený chlieb. Na stôl sa mohol po-
ložiť aj tanier pre zosnulého, na ktorý sa kládla trocha z každého 
jedla. Nepatril sem však nôž, preto z chleba otec odlamoval. Od 
stola sa navyše nesmelo vstávať, gazdiné priniesli všetky štedrove-
černé jedlá naraz.
Slávnostné odievanie

Počas Štedrej večere si rodina obliekala svoje najlepšie sviatoč-
né šaty a zároveň dbala aj na svoj vzhľad. Muži sa odievali do vyší-
vanej košele s vestou a do nohavíc. Fúzy a vlasy mali pristrihnuté 
tak akurát. Ženy sa vyparádili nadrobno skladanou sukňou, vyší-
vanými zásterami a nadýchanými čepcami. Dievčatá si zapletali 
vrkoče a chlapci s očesanými umytými vlasmi nosili košieľky.
Zvyky počas večere

Na začiatku štedrej večere si za vrchstôl sadol otec, ktorý sa 
pomodlil. Následne si celá rodina pripila z jedného pohárika. Po 
prípitku urobila gazdiná každému medom na čelo krížik, ktorý 
mal chrániť od zlého. Na západnom a  strednom Slovensku sa 
tiež jedli oblátky s medom a cesnakom. Oblátka symbolizovala 
kresťanstvo, med porozumenie, lásku a  šťastie rodiny a  cesnak 
zdravie. Na východnom Slovensku piekli gazdiné koláč kračún, 
do ktorého vkladali plodiny s magickou silou – cesnak, med, po-
svätné bylinky, strukoviny, ľan, konope či petržlenovú vňať. Jed-
notlivé jedlá nasledovali v určenom poradí. Pretože ľudová vie-
ra pripisovala jedlám a ich počtu magické účinky, štedrá večera 
pozostávala z  magických siedmich, deviatich alebo dvanástich 
jedál. Z každého jedla odložili domáci časť zvieratám. Na záver 
večere jedli kompót zo sušeného ovocia, kysnuté i nekysnuté ko-
láče a čerstvé alebo sušené ovocie. Počas večere sa nepila voda, ale 
v prípade dospelých pálenka alebo víno a detí odvar zo sušeného 
ovocia. Zo Štedrej večere sa nesmelo nič vyhodiť. Omrvinky z je-
dál sa pozbierali a odkladali na liečenie, prípadne sa zaorali na jar 
do prvej brázdy, aby bola dobrá úroda. Po Štedrej večeri spieva-
li dospelí vianočné piesne, očakávali koledníkov a betlehemcov 
alebo šli zavinšovať susedom a príbuzným šťastie a zdravie. Dar-
čekmi sa deti začali obdarúvať až na konci 19. storočia, a aj to len 
v bohatých rodinách.
Prvý a druhý sviatok vianočný

Aj keď sa konajú všetky veľké slávnosti 24. decembra, cirkev sta-
novila Ježišove narodeniny na 25. decembra. Počas tohto dňa naši 
predkovia zostávali vo svojich príbytkoch, iba zavčas rána vstali 
muži a do domu priniesli vedro vody. Po vianočnom vinšíku ho-
dili do vody jabĺčko pre zdravie, vetvičku čečiny, prípadne mincu 
pre bohatstvo a následne vodou pokropili každého člena rodiny aj 
dobytok. Domy navštevovali koledníci a rodina sa v priebehu dňa 
modlila, spievala a spomínala. V tento deň sa nesmelo variť, jedlo 
sa to, čo sa navarilo deň predtým. Druhý sviatok vianočný preží-
vali naši predkovia podobne ako my – návštevami celej rodiny.

/BN, upravené podľa Zora Mintalová Zubercová,
Vianoce na Slovensku, Slovart, 2012/
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OBNOVA NÁTERU TURISTICKEJ ROZHĽADNE NA MARHÁTEOBNOVA NÁTERU TURISTICKEJ ROZHĽADNE NA MARHÁTE
Popod vrch Marhát (748,2 m n.m.), cez 

sedlo Gajda, prechádzala dávna cesta, spá-
jajúca Ponitrie s  Považím a  Pomoravím. 
Rozhľadňu na vrchole postavili v  roku 
2008 obce z  juhovýchodnej strany poho-
ria združené v Mikroregióne pod Marhá-
tom v  okrese Topoľčany. Materiálom na 
výstavbu bolo drevo smrekovca opadavé-
ho. To si vyžaduje zvýšenú konštrukčnú 
aj chemickú ochranu. Preto sa konštruk-
cia zastrešila. Prítomnosť kvalitnej stre-
chy zabezpečuje zvýšenú ochranu pred 
dažďovou vodou a  snehom a  tým zvyšuje 
životnosť rozhľadne aj o  niekoľko desia-
tok rokov. Okrem toho sú nosné prvky 
konštrukcie pomocou oceľových pätiek 
ukotvené v betónových základoch. To tiež 
chráni drevo pred vlhkosťou. Práve zvýše-
ná vlhkosť dreva býva prvotnou príčinou 
prítomnosti a  aktivity drevokazných húb 
i hmyzu. Vzduchová medzera pri ukotve-
ní stĺpov zabezpečuje odvetranie nosných 
drevených prvkov a  zabraňuje dlhodobé-
mu vlhnutiu. Ani celodrevené schody nie 
sú v kontakte s pôdou. Ich spodná časť je 

umiestnená na skalnatom základe. Napriek 
tomu, že sú správne využité kvalitné prv-
ky konštrukčnej ochrany, je nevyhnutná 
aj chemická ochrana dreva, a to vzhľadom 
na nižšiu trvanlivosť ihličnatých drevín. 
Aj tento rok sa použil transparentný náter, 
ktorý zabezpečuje odolnosť dreva proti 
poveternostným vplyvom. Túto ochranu 
treba v  pravidelných intervaloch obnovo-
vať. Inak sa začnú prejavovať degradačné 
účinky poveternostnej korózie a neskôr aj 
iných drevoznehodnocujúcich činiteľov 
(drevokazné huby a hmyz). V prípade, že 
sa stav náteru aj povrchu dreva bude pra-
videlne obnovovať, môže rozhľadňa slúžiť 
turistom aj niekoľko desiatok rokov. Práce 
vo vzornej kvalite boli vykonané vyškole-
nými pracovníkmi fi rmy SONSTAV Jacov-
ce: - pre práce vo výškach a nad voľnými 
hĺbkami v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 
147/2013 Zb. - zabezpečenie pracovníkov 
a transport materiálu bol s pomocou horo-
lezeckej techniky za dodržania podmienok 
BOZPO. - záruka na práce je 36 mesiacov.

/MPM/

Obnova náteru turistickej rozhľadne Obnova náteru turistickej rozhľadne 
MARHÁT sa realizovala s fi nančnou podporou MARHÁT sa realizovala s fi nančnou podporou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.Nitrianskeho samosprávneho kraja.

BUDE MAŤ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV DÔVOD NA OSLAVU AJ NAŠA ZEM?BUDE MAŤ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV DÔVOD NA OSLAVU AJ NAŠA ZEM?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, 

radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, 
viac nakupujeme, obdarúvame sa, a  tým 
pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce 
by nemali byť o plytvaní, zbytočných dar-
čekoch a  nadmernej spotrebe jedla. Skôr 
o  spoločne strávených chvíľach s  rodinou 
a blízkymi a nemali by sme pri tom zabú-
dať ani na svoje okolie, prírodu, životné 
prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, 
ako si užiť Vianoce a  pritom zamedziť 
vzniku prebytočného odpadu a urobiť nie-
čo pre životné prostredie.
Vianočné nákupy

Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svo-
jej fantázii a  skúste obdariť svojich blíz-
kych vlastnoručne vyrobeným darčekom, 
ekologickou kozmetikou či zaujímavou 
knihou. Vhodnou alternatívou sú nehmot-
né darčeky v podobe zážitkov (vstupenka 

do divadla či fi tness centra, jazykový kurz, 
well ness pobyt a pod.). Ak ste sa rozhodli 
pre hmotný darček, vyhnite sa kope drob-
ností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá 
bude mať dlhodobejšie využitie.
Jedlo na vianočnom stole/predvianočné 
nákupy

Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si 
ich vopred premyslite a urobte si zoznam. 
Vedeli ste, že skoro 50 % komunálneho 
odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto 
len to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte 
si trvanlivejšie potraviny a  dajte prednosť 
lokálnym výrobkom alebo bezobalovým 
potravinám.

Na nákupy sa vyberte s vlastnou opako-
vane použiteľnou taškou a  vreckami. Vy-
hnete sa tak nepotrebným obalom, ktoré 
sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny 
stávajú okamžite odpadom.

Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom, 

kúpte si živý stromček v kvetináči, alebo si 
naaranžujte vetvičky do vázy. Za uváženie 
stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je ce-
loročne krásny a práve na Vianoce mu mô-
žete dať vianočný šat. Originálny a jedineč-
ný stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo 
z  kníh, ktoré je možné spestriť ozdobami 
alebo osvetlením.

Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete 
vyrobiť z  prírodných materiálov (drevo, 
ihličie, šišky, šípky, škorica, sušené ovocie 
a  podobne), ktoré budú určite jedinečné 
a  s  vôňou prírody. Ideálnou a  úspornou 
formou vianočného osvetlenia sú LED žia-
rovky, spotrebujú totiž oveľa menej energie 
a vydržia dlhšie oproti klasickým. Darček 
odporúčame zabaliť do recyklovaného 
papiera alebo papiera a  tašiek z minulých 
Vianoc.

Balenie darčekov nemusíte obmedziť len 
na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.
Vianočné pozdravy

Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či 
Messenger. A ak do pozdravu vložíte kúsok 
seba a  zakomponujete nejakú milú fotku, 
určite príjemne potešíte rodinu či priate-
ľov. Sú rovnako osobné ako pohľadnice.

MAJTTE NA PAMÄÄTI INASLEDOOVNÉ PRAVIIDLÁ:

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.ť
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  ... 
Riaďte sa pravidlami svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber 
hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Obal označený  patrí do triedeného zberu.
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Dňa 27.  04.  2021 sa na 
miestnom cintoríne usku-
točnila občianska kremač-
ná rozlúčka s  Čestným 
občanom obce Nitrianska 
Blatnica, pánom Antonom 
Krumpárom, ktorý zomrel 
11. marca 2021 vo veku 90 
rokov. Prvý šéfredaktor to-
poľčianskeho Dneška, An-
ton Krumpár, sa narodil 10. 
októbra 1930 v  Nitrianskej 
Blatnici.

Po absolvovaní meštianskej školy bol prijatý za žiaka ob-
chodnej akadémie v Nitre. Mal však smolu a vážne ochorel. 
Najkrajšie roky mladosti prežil v tatranských sanatóriách. Po 
návrate domov si našiel prvé zamestnanie v  prievidzskom 
Priemstave. Tam pričuchol k novinárčine, ale medzitým tvoril 
i  literárne a  jeho básne sa objavovali vo vtedajšom denníku 
Smena, v Mladej tvorbe a v Kultúrnom živote.

Život Tonka Krumpára – ako ho Blatničania familiárne vo-
lali - bol mimoriadne aktívny, akoby chcel dohnať všetko, čo 
pre roky choroby zameškal. Zaujímal sa o dianie v obci a ne-
čudo, že vo voľbách v roku 1954 bol zvolený za plne plateného 
tajomníka Národného výboru. V  tom čase sa i oženil a keď 
mu bolo v roku 1959 ponúknuté miesto vedúceho redaktora 
okresných roľníckych novín, nezaváhal a s rodinou sa presťa-
hoval do Topoľčian. Z  poľnohospodárskych novín vytvoril 
okresné noviny s všestrannou tematikou s názvom Socialis-
tický dnešok.

Vo funkcii šéfredaktora však zotrval len do roku 1969. Od-
volali ho za jeho postoje k  príchodu okupačných vojsk do 
Československa v šesťdesiatom ôsmom.

Potom pracoval 20 rokov na Okresnom národnom výbore 
v administratíve a do novín sa vrátil v roku 1989, keď sa zno-
vu ujal vedenia redakcie až do odchodu do dôchodku v roku 
1991. Pán Anton Krumpár sa živo zaujímal aj o dianie vo svo-
jej rodnej obci, kde bol spolutvorcom scenárov pri príležitos-
ti osláv významných výročí a udalostí. Podieľal sa na vzniku 
a  práci v  Blatnických novinách, pripravoval aj monografi e 
o obci a blatnickom futbale. V roku 2008 mu Obecné zastu-
piteľstvo v Nitrianskej Blatnici udelilo ocenenie Čestný občan 
a v roku 2010 Cenu obce. Volali sme ho „náš Tonko“. Kto ho 
dobre poznal, vedel, že bol skromný, čestný a  morálny. Žil 
v Topoľčanoch, no vždy bol srdcom v rodnej „Šarfi i“. K svoj-
mu rodisku sa neustále vracal v  mnohých svojich článkoch 
a rozhovoroch. Často navštevoval rodičovský dom s ovocným 
sadom v  rodnej obci. Mal tu svojich priateľov, ktorých mal 
rád a s ktorými sa často stretával. Bol človekom, ktorý miloval 
rodnú obec a rodný kraj. Ale aj národ a vlasť.

Pán Anton Krumpár svojím slovom spájal. Svojím prehľa-
dom a zanietením prepájal minulosť s prítomnosťou, obecné 
zvyky a  tradície s  kultúrou celonárodnou. A  svojou láskou 
k rodnej obci, vlasti a národu spájal ľudí, ktorí ho počúvali. To 
nie je málo, práve naopak.

V našej obci má svoj hrob a náhrobný kameň. Ale väčším 
pamätníkom sú jeho slová, ktoré zostávajú tak v novinových 
článkoch ako aj v srdciach ľudí, ktorí ho poznali.

Aj my mu chceme vzdať úctu a povedať za nás: ďakujeme 
a sme hrdí. Ďakujeme, pán Anton Krumpár, Tonko, lebo Váš 
život nebol prázdny ale vrchovato naplnený.

/MT/

Vianoce pokladáme za sviatky rodinného šťastia. Každý sa vracia 
v duchu alebo skutočne tam, kde nás má niekto rád. Rodinné vzťa-
hy sa v týchto dňoch upevňujú. Prežívame kus spoločného šťastia, 
na ktoré nemáme počas roka čas. Tak to chápeme nielen my, kres-
ťania, ale i tí, ktorí sa k viere nehlásia. Preto nám Cirkev ponúka 
každý tok vo vianočnom období sviatok svätej rodiny Jozefa, Márie 
a Ježiša. V tomto roku pripadne sviatok svätej rodiny na nedeľu 26. 
decembra a preto sa nebude sláviť sviatok svätého Štefana.

Keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, už vtedy vyznačil ro-
dinnú cestu spásy. V plnosti času Boží Syn prichádza na svet nie 
ako cudzia vesmírna bytosť, ale ako dieťa v rodinnom spoločen-
stve. V spoločenstve, ktoré tvorili Jozef a Mária, obyčajní obyva-
telia neveľkého mesta Nazareta. Život Svätej rodiny, ako nám je 
známe, nebol ľahký. Či už útek pred Herodesom, ktorý siahal na 
život dieťaťa, pobyt v cudzej egyptskej krajine, každodenný život 
so svojimi starosťami, chudoba… I napriek tomu bol život v naza-
retskej rodine skutočne šťastný, čo tak veľmi chýba dnešným rodi-
nám. Stredobodom totiž bol Ježiš Kristus.

Pápež Pavol  VI. pri návšteve Nazareta 5. januára 1964 okrem 
iného na adresu Svätej rodiny povedal: „Vidíme tu pravý spôsob 
rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej 
spoločenstvo lásky, jej vážna, žiarivá krása, jej posvätná a nedot-
knuteľná osobitosť; nech nám ukazuje, aká láskavá má byť výchova 
v rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť, nech nás učí, aká je priro-
dzená úloha rodiny v spoločenskom poriadku.“

Kto alebo čo je stredobodom našich rodín? Prečo v našich ro-
dinách často chýba otec, matka, ale i  úcta, porozumenie, pokoj 
a láska? Prečo dieťa nepozná svojich rodičov okrem uponáhľaných 
chvíľ, plných príkazov a zákazov? Čo spája naše rodiny? Televízna 
obrazovka, konto v banke, lístok na chladničke s tým, čo treba vy-
baviť…? Ak áno, nuž nedivme sa! Je načase vrátiť našim rodinám 
hodnoty, bez ktorých nemôže rodina spĺňať svoju úlohu. Vráťme 
ich prostredníctvom Ježiša a  jeho učenia. Ako? Odpoveď nájde-
me veľmi ľahko, keď si spomenieme na slová evanjelistu Matúša: 
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som 
aj ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Nie je to určené predovšetkým pre 
rodinu?

V roku 1980 sa konala biskupská synoda v Ríme, ktorá sa zaobe-
rala rodinou. Okrem biskupov — zástupcov z celého sveta — boli 
na tomto zhromaždení aj manželské dvojice. Veľa priestoru dali 
práve im. Okrem iných prehovorili aj manželia z Nemecka Norbert 
a Renata Martinovi: „Náš život“, hovoria, „sa zmenil od okamihu, 
keď v našej rodine prvé miesto dostal Boh. Keď sme začali spoloč-
ne uvažovať o nadprirodzených hodnotách. Kristus je srdcom na-
šej jednoty a Mária je cestou k nemu. Jej obraz, a nie televízor, má 
čestné miesto u nás. Pred ním v modlitbe spolu so svojimi deťmi 
rozhodujeme o vážnych rodinných veciach.“ Zdá sa nám to azda 
nemoderné? Zastarané? Dôležité je, že je to účinné. Ako nádherne 
píše Takaši Nagai, spisovateľ a lekár, obeť výbuchu atómovej bomby 
v Nagasaki: „Chvíle najväčšieho blaha bývali u nás v nedeľu ráno, 
keď sme spoločne išli do kostola na svätú omšu. Nášho staršieho 
syna som viedol ja za ruku, malú niesla žena na chrbte. Zvony 
zvolávali jasným hlasom veriacich. Tu a tam vychádzali z domov 
sviatočne oblečení ľudia a pridávali sa k nám. Vstúpili sme. Ranné 
slnko, prebleskujúce kostolnými oknami, sprevádzalo naše spevy. 
Môj hlas, mojej ženy, dieťaťa… Všetci chválili Otca nebies.“

Máme veľa príležitostí či už cez tieto sviatočné dni, ale aj cez 
tie všedné, touto formou vrátiť Ježiša do našich rodín. Nebojme sa 
urobiť v našom srdci i pri našom stole miesto pre neho a jeho hod-
noty. Odmenou nám bude pokoj, láska i radosť, čo z úprimného 
srdca želám všetkým rodinám.

Peter Štálnik

Tonko KrumpárTonko Krumpár
pri „krstení“ 1. čísla BNpri „krstení“ 1. čísla BN

SVÄTÁ RODINASVÄTÁ RODINAZA TONKOM KRUMPÁROMZA TONKOM KRUMPÁROM
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Bohaté a  pestré sú dejiny našej obce. 
K  nim neodmysliteľne patrí i  farský kos-
tol Povýšenia svätého Kríža v  Nitrianskej 
Blatnici. Tento rok, 15. októbra, uplynulo 
200 rokov od jeho posvätenia radošinským 
arcidiakonom Jozefom Trančíkom.

Čo tomu predchádzalo? Farár Ondrej 
Jantulík, najväčší lúmen spomedzi našich 
kňazov 18. storočia, pristavil v  roku 1775 
k predošlému kostolu sv. Mórica vežu. Pri 
nej vstaval do vonkajšieho múra náhrobok 
Ladislava Zeleméryho. Kostol vydržal do 
15. novembra 1787. V  ten deň postihlo 
dedinu silné zemetrasenie, ktoré narušilo 
statiku kostola a veže. Vykonali provizórne 
opravy. Prišla vojna s Napoleonom a štátny 
krach v r. 1811, ktorý znehodnotil papierové peniaze. Až po tomto čase bolo možné po-
mýšľať na stavbu nového kostola. Za kňaza Jána Gerliciho, ktorý bol u nás od r. 1809 do 
r. 1814, začali prípravné práce. Strhli starý kostol. So stavbou sa začalo v r. 1815 za farára 
Jozefa Fúzika. Stavbu fi nancoval gróf Pavol Zerdahély, administrátor Ostrihomskej stolice, 
teda vysokopostavený kráľovský úradník. Preto je kostol na dedinské pomery nezvykle 
rozsiahly. Je postavený v klasicistickom štýle a i stavba je nezvyčajná. Veža je ako u iných 
kostolov na západe, avšak oltár je umiestnený pri nej, teda na západe, vchod je z východnej 
strany. Gróf vraj model kostola odpozoroval v Paríži.

Veľa údržby, opráv a  prác urobili naši predchodcovia, aby sme mali dominantu obce 
takú, aká je v dnešnej podobe. Prišli i pohromy. V roku 1857 kostol vyhorel a v roku 1961 
sa zrútila veža. Vežu postavili v r. 1970 za pátra Juríka, hodiny sú majetkom obce, kostol 
vymaľovali. Po revolúcii vymenili škridle na streche, reštaurovali sochy, odvodnili kostol… 
Za Petra Štálnika sa previedla sanácia vlhkosti kostolných múrov, reštaurovanie celej vnú-
tornej maľby kostola a úplná rekonštrukcia bohoslužobného priestoru - presbytéria.

Vojdime teda cez predsieň dnu. Hneď nám do oka padne veľký oltárny obraz Povýšenia 
sv. Kríža. Pod krížom stojí Panna Mária, sv. Ján, Mária Magdaléna a stotník. Nad obrazom 
je nápis :“Consummatum est“, „Dokonané je“. Telo ukrižovaného Pána Ježiša je bez krvi, 
krásne. Celý obraz je vsadený do víťazného oblúka, podopretého 4 stĺpmi a ovenčeného 
2 vavrínovými vencami. Je to symbol víťaznej Kristovej smrti. Nad nápisom je grófsky erb 
a dve prekrížené tabule desatora - v popredí tá s prvými troma prikázaniami, vyjadrujúc 
tak ich prednosť pred ostatnými – a na vrchole kríž s lúčmi vychádzajúcimi z jeho päty. Ví-
ťazný oblúk je zhotovený z dreva viedenským stolárskym majstrom, rovnako ako vchod do 
oratória, kde sa do štítu nad dverami majster podpísal (nečitateľné meno, Tischler, Wien). 
V oratóriu je bočný oltár Panny Márie s Jezuliatkom v náručí, s bočnými obrazmi sv. Her-
berta a sv.Margity.

Pod víťazným oblúkom je nový bohostánok obklopený z oboch strán nádhernými an-
jelmi, ktorí vzdávajú úctu eucharistii. Po stranách sú i sochy. Vľavo Fatimská Panna Mária 
a vpravo Božie Milosrdenstvo.

Centrom bohoslužobného priestoru je nový oltár. Do neho sú nitrianskym diecéznym 
biskupom vlastnoručne vsadené relikvie sv. Andreja- Svorada a Benedikta, čo len zdôraz-
ňuje historickosť našej obce a jej spätosť s Nitrou a počiatkami kresťanstva u nás. Na strope 
nad oltárom je obraz Poslednej večere s rokmi 1905-1928.

Na pravej strane lode kostola je veľký obraz Panny Márie s  deťmi - Ježišom a  jeho 
bratrancom sv. Jánom Krstiteľom. Na strope je obraz Panny Márie kráľovnej anjelov. Anjel 
s ružami má tvár pátra Juríka, za ktorého pôsobenia bol obraz namaľovaný Jurajom Jelín-
kom z Českého Brodu. Po bokoch stropu sú obrazy apoštolov a svätcov.

Chór máme nielen v zadnej časti chrámu, ale aj po bokoch lode. Tróni mu barokový 
organ dovezený po požiari z františkánskeho kláštora v Hlohovci. Na chóre sú i 2 reliéfy, 
pravý zobrazuje sv. Cyrila a Metoda. Reliéfy nám už neznámych ľudí sú i v predsieni kos-
tola, ľudovo zvanej žobračna.

Čo napísať na záver? Vari každý Blatničan, či farník, by mohol pripojiť svoje poznatky 
a spomienky, ktoré ho viažu s naším kostolom. Vážme si ho, starajme sa oň a pomáhajme 
nášmu oslávencovi! Veď naň môžeme byť právom hrdí.

/EK/ Foto farského kostolaFoto farského kostola
po spadnutí veže v r. 1961po spadnutí veže v r. 1961

Interiér kostola Povýšenia sv. KrížaInteriér kostola Povýšenia sv. Kríža
z r. 2015 po vykonaných stavebnýchz r. 2015 po vykonaných stavebných

úpravách a vymaľovaníúpravách a vymaľovaní

ROZPIS BOHOSLUŽIEBROZPIS BOHOSLUŽIEB
NA VIANOCE 2021NA VIANOCE 2021
19. 12.–4. adventná nedeľa

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Polnočná sv. omša: piatok 24. 12.
Krtovce – 22.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.

Sobota 25. 12.–Narodenie Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Nedeľa 26. 12.–Svätá rodina
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod.

Piatok - Silvester 31. 12.–
Poďakovanie Pánu Bohu za 

dobrodenia uplynulého roka
Nitrianska Blatnica – 16.00 hod.

Sobota 1. 1.–Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 2. 1.–2. Nedeľa po narodení 
Pána

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Štvrtok 6. 1.–Zjavenie Pána (Troch 
Kráľov)

Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľa 9. 1. 2021 – Krst Krista Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.

Nitrianska Blatnica – 10.30 hod

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí 
vianočné obdobie.

200 ROKOV FARSKÉHO KOSTOLA200 ROKOV FARSKÉHO KOSTOLA
POVÝŠENIA SV. KRÍŽAPOVÝŠENIA SV. KRÍŽA
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ČO JE NOVÉ V ŠKOLE?ČO JE NOVÉ V ŠKOLE?
Začiatok školského roka bol radostný, pretože sme prišli od-

dýchnutí po slnečných letných prázdninách.
Spoločne sme zhodnotili, že uplynulý školský rok veľmi nároč-

ný, zvlášť pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí absolvovali niekoľko-
mesačné dištančné vzdelávanie. Žiaci prvého stupňa, t.j. 1. - 4. 
ročníka, mali šťastie a učili sa takmer celý čas v škole - prezenčnou 
formou. Za to patrí vďaka všetkým – žiakom, učiteľom, rodičom, 
ostatným zamestnancom školy, ktorí dôsledne dodržiavali opatre-
nia, takže sa nevyskytol nikto pozitívny a nemuseli sme prerušiť 
prezenčné vyučovanie.

Po nástupe deviatakov a  ostatných starších žiakov do školy 
v polovici apríla sme venovali čas adaptácii žiakov a  ich sociali-
zácii, nápomocná bola pedagogická asistentka, psychologičky 
z CPPPaP v Topoľčanoch. Aktivity v triede s triednymi učiteľmi 
boli zamerané na rozvoj komunikácie, riešenie problémov a kon-
fl iktov, prevenciu problémového správania, na rozvoj pozitívnej 
klímy v triede. Postupne sme nabehli na opakovanie a upevňova-
nie učiva, ak to vedomosti dovoľovali, aj na preverovanie.

V  tomto školskom roku 2021/22 máme 142 žiakov v 9 roční-
koch ZŠ a v 3 oddeleniach MŠ je 57 detí.

Na začiatku šk. roka začali žiaci navštevovať krúžky: športový, 
pohybové hry, gymnastika, folklórny, varenie, tvorivé maľovanie, 
hravý svet techniky, matematický, školský časopis a hravé tvorenie. 
Žiaľ, od polovice novembra je mimoškolská činnosť zastavená, 
aby sa na krúžkoch žiaci z rôznych tried nepremiešavali. Rovnaké 
opatrenia máme v školskom klube detí a v stravovaní v školskej je-
dálni – každá trieda obeduje v jedálni sama, žiaci rovnakej triedy 
sú v ŠKD v samostatnom oddelení.

Napriek opatreniam sa žiaci zúčastňujú olympiád, prebehli 
školské kolá v olympiáde zo slov. jazyka a  literatúry, anglického 
jazyka, geografi e, techniky, dejepisu, fyziky, 26 žiakov sa zapojilo 
do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, 49 žiakov do Pytagoriády. 
Odoslali sme výtvarné práce do súťaží Moje najkrajšie Vianoce, 
Ekoposter, Vianočné kúzlo, Mars  – náš nový domov. Postupne 
sa uskutočnia okresné kolá súťaží a víťazi školských kôl nás budú 
reprezentovať v Topoľčanoch. Zatiaľ sme blahoželali žiačke 6. roč-
níka Natálii Herákovej, ktorá pod vedením PaedDr. D. Hauptvo-
gelovej získala 5. miesto v okresnom kole technickej olympiády. 
V rámci školy sme uskutočnili výstavu Tvoríme z jesenných plo-

dov, Najkrajšie jablko, Šarkaniádu, Medzinárodný deň školských 
knižníc, Helloween a deň strašidiel.

Žiaci 3., 5. a 9. triedy nacvičujú divadelné predstavenia pod ve-
dením Mgr. Kristíny Jančovičovej, ktoré budú mať možnosť vidieť 
rodičia a verejnosť na jar alebo na Vianoce ako videozáznam.

Naša škola v tomto školskom roku vypracovala 3 projekty – na 
náučný environmentálny chodník v obecnom parku, na získanie 
lyží – bežiek na pohybovú prípravu žiakov a na zlepšenie zdravej 
duše školy – na prevenciu duševného zdravia pedagógov.

V  minulom školskom roku sme mali 3 úspešné a  3 neúspeš-
né projekty. V projektoch sme získali fi nancie (800 eur) na nákup 
kníh do školskej knižnice, 800 eur na nákup didaktických pomô-
cok do škôlky a 10 setov na triedenie odpadu do každej triedy ZŠ 
a do MŠ.

Čo sa týka modernizácie školy – všetky triedy ZŠ aj MŠ sú vy-
bavené interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a  notebookom. 
Komunikácia s  rodičmi a  žiakmi je cez portál Edupage, máme 
zavedenú elektronickú triednu knihu aj dochádzku žiakov. Počas 
online vzdelávania vysielame cez portál Teams.

V minulom školskom roku sme vybavili 1. - 4. triedu novým 
nábytkom z  fi nancií školy. Vďaka zriaďovateľovi sa zakúpili sitá 
a žalúzie na budovy ŠJ a ŠKD. Obec ako zriaďovateľ školy kúpila 
nový nábytok do MŠ (107 drevených stoličiek, 17 stolov), do ku-
chyne MŠ umývačku a nový sporák.

Som rada, že naša škola sa modernizuje a má skvelých zamest-
nancov, ktorí aj v tomto ťažkom období zostávajú láskaví a ľudskí. 
Všetkým prajeme pokojné a láskyplné Vianoce.

Daniela Páleníková

Svätý Mikuláš v našej školeSvätý Mikuláš v našej škole
„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku…“
Aj takéto veršíky zneli z úst našich žiakov práve v deň sv. Miku-

láša, 6. decembra, v priestoroch našej školy.
Svätý Mikuláš nás neobišiel ani tento rok. Opäť k nám zavítal 

s celým svojím tradičným sprievodom anjelov i čertov a s nošou 
plnou sladkých balíčkov, ktoré pre žiakov našej školy zabezpečila 
obec Nitrianska Blatnica, za čo sa jej chceme i touto cestou poďa-
kovať.

Očká sa, samozrejme, rozžiarili najmä tým najmladším žiakom, 
ktorí boli perfektne pripravení a vyzbrojení rôznymi básničkami 
a pesničkami, ktorými sv. Mikuláša veľmi potešili. S tými staršími 
to už bolo o čosi horšie, museli zakročiť i čerti a veru niektoré deti 
skončili v  ich rukách. Ale svoju prácu si naozaj odviedli skvele, 
pretože každá jedna trieda napokon nejakú pesničku Mikulášovi 
zaspievala. Až keď si to všetci zaslúžili, naši anjelikovia mohli po-
rozdávať darčeky každému žiakovi.

Celý deň sa niesol vo sviatočnom duchu a my učitelia sme mohli 
trošku prižmúriť oči a odpustiť nejakú písomku, zabudnutú do-
mácu úlohu alebo skúšanie. Veď úprimná radosť v detských oč-
kách je nenahraditeľná.

Sviatok svätého Mikuláša je už tradične predzvesťou blížiacich 
sa vianočných sviatkov, ktoré sa nezadržateľne blížia a na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme. Nech nám je preto svätý Mikuláš inšpiráciou 
robiť v tichosti, v skromnosti a v pokore aj drobné dobré skutky.

PhDr. Katarína Vacvalová
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ANI NAŠI PREDŠKOLÁCI V MATERSKEJ ŠKOLE POČAS KORONY NEZAHÁĽAJÚANI NAŠI PREDŠKOLÁCI V MATERSKEJ ŠKOLE POČAS KORONY NEZAHÁĽAJÚ
Príchodom jesenných a zimných dní sa 

nám opäť vrátila korona a s ňou aj menej 
príležitostí na rôzne aktivity v  našej Ma-
terskej škole. My sme však aj napriek tomu 
našli činnosti, ktoré sme mohli uskutočniť, 
samozrejme za prísnych protipandemic-
kých opatrení. Jednou z  nich je aj kurz 
anglického jazyka pre deti PRO AMERI-
CANA pod vedením učiteľky Ing.Soni An-
talíkovej a prebieha každú stredu v  triede 
Včielok-predškolákov. Prihlásených je 19 
predškolákov, ktorí sa na angličtinu vždy 
tešia. Deti po každej novej lekcii pani uči-
teľkám v škôlke hovoria, aké nové anglické 

slová sa naučili. Keďže v posledných dňoch 
sa na Slovensku zhoršila pandemická si-
tuácia, neprebiehajú ani krúžky a  mimo-
školské aktivity. Je nám ľúto, že nateraz je 
aj kurz anglického jazyka prerušený. Pred-
školáci sa ale tešia na jeho pokračovanie, 
keď im to umožní pandemická situácia.

To, čo sa ale dá aj v tejto dobe robiť sme 
využili a  zapojili sme predškolákov do 
troch výtvarných súťaží a ich výtvarné prá-
ce posielame na vyhodnotenie. Prvá má 
názov „Zimná kalokagatia“, ktorá je pri-
márne športovou súťažou a výtvarná súťaž 
je jej sprievodným podujatím. Vyhlasuje 

ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR a  deti v  nej stvárňovali svet 
zimných športov prostredníctvom svojej 
fantázie. Druhá súťaž, ktorú tiež vyhlási-
lo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR má názov „Pramienok“. Jej cie-
ľom je pestovať zodpovedný vzťah člove-
ka k prírode, poslaním je rozvíjať základy 
ekologickej inteligencie detí. Tretiu výtvar-
nú súťaž, v ktorej predškoláci chcú uspieť, 
organizuje Tribečské múzeum v  Topoľča-
noch a má názov,Moje dokonalé Vianoce“. 
Deti v prácach využili rôzne plošné výtvar-
né techniky a veľmi ich to bavilo. Držíme 
predškolákom v súťažiach palce.

Do materskej školyDo materskej školy
po roku zavítal Mikulášpo roku zavítal Mikuláš

Opäť prichádza ten krásny čas, čo rozžia-
ri detské očká. Je tu december a s ním ne-
odmysliteľne prichádza Mikuláš. Aj tento 
rok sme ho v našej materskej škole privítali 
v piatok 3.decembra. Deti z malej, strednej 
a veľkej triedy sa na jeho príchod starostli-
vo pripravili a predstavili sa mu s pásmom 
pekných piesní, básní a tančekov. Mikuláš 
ich za snahu a za to, že po celý rok poslú-
chali, odmenil veľkými balíčkami sladkostí 
a ovocia. Deti sa veľmi tešili a Mikuláš im 
sľúbil, že o rok príde zas.

Mgr. Slavka Králiková

e.

s čo rozžia

STRAŠIDELNÝ VEČERSTRAŠIDELNÝ VEČER
Dňa 26. 10. 2021 sa naša školská družina akoby mávnutím ča-

rovného prútika premenila na čarovné miesto plné všakovakých 
čarodejníc, strašidiel a  iných fantastických postáv. Preniesli sme 
sa do iného sveta, sveta čarov a mágie, a deti si tento večer naplno 
užili. Celý večer sa niesol v znamení hier, aktivít, kreativity, dobrej 
nálady a pozitívnej energie napriek tomu, že niektoré masky boli 
naozaj hrôzostrašné. Ale tak to býva v čase Halloweenu. Aj keď je 
to v podstate americký sviatok, u detí sa teší veľkej obľube. Učia sa 

o ňom na angličtine v rámci multikultúrnej výchovy.
Nad týmto večerom v  štýle Harryho Pottera pozorne bdeli 

a dohliadali na poriadok 3 hlavné dobré bosorky v podobe našich 
pani vychovávateliek, ktoré pre deti pripravili aj súťaž o najstraši-
delnejšiu masku. Samozrejme, výherca bol sladko odmenený, ale 
ani ostatné masky neobišli naprázdno. Zábava pokračovala až do 
neskorých večerných hodín strašidelnou diskotékou, počas ktorej 
sa naše masky poriadne vybláznili. Keďže všetkému je raz koniec, 

aj naše školské strašidielka sa na 
druhý deň museli opäť premeniť 
na vzorných žiačikov a  zasadnúť 
do školských lavíc na posledný 
deň pred jesennými prázdninami, 
počas ktorých sme, samozrejme, 
nezabudli ani na našich zosnulých 
predkov a  mnohí v  tichej spo-
mienke navštívili blízke cintoríny 
a  symbolicky zapálili sviečku na 
ich hroboch. Naši žiaci tak neza-
búdajú ani na naše slovenské tradí-
cie a my sa snažíme naplno využiť 
všetku pestrosť rôznych sviatkov 
v každom ročnom období, aby sme 
si spríjemnili toto zvlášť ťažké ob-
dobie.

Nikola Trávniková, pg asistentka
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BLATNICKÝ FUTBAL V ROKU 2021BLATNICKÝ FUTBAL V ROKU 2021
Pandémia sa preniesla do všetkých oblastí nášho života 

a neobišla ani náš futbal. V okresných súťažiach máme dva kolek-
tívy U-19 a A - mužstvo.

Súťaže v ročníku 2020-2021 boli prerušené a nedohrali sa. Od 
jesene 2021 však futbal dostal zelenú aj v rámci okresných súťaží. 
Naše “A“ mužstvo účinkuje v 7.lige. Počas prerušenia súťaže došlo 
k výraznému odchodu ale aj príchodu hráčov a tak chvíľu trvalo, 
kým sa mužstvo dalo dohromady. Nás, čo navštevujeme všetky zá-
pasy teší, že sa futbal vôbec hrá a po dlhšej dobe je potešiteľné, že 
aj hráčov je dostatok, v každom zápase máme hráčov na striedanie.

Dorast U-19 účinkuje v  6.lige okresu a  chlapci dosahujú do-
bré výsledky, o  čom svedčí aj 3. miesto v  tabuľke z 8 družstiev. 

Prejavuje sa dlhodobejšia práca s týmito 
chlapcami a  vďaka patrí Ivanovi 
Bohušovi, ktorý je pre túto 
činnosť zapálený, motivuje tak 
aj celý mančaft .

Malo by sa začať blýskať na 
lepšie časy ako je aj v dnešných novinách 
uvedené v projekte „DAJME SPOLU GÓL“.

Všetkým činovníkom, hráčom a  funkcionárom patrí veľká 
vďaka za ich prácu a do ďalšieho obdobia im prajeme veľa zdravia 
a spokojnosti.

/RJ/

týmito 
ovi 

ovinách 

ŠARKANIÁDAŠARKANIÁDA

PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“

Keď na jeseň začne vietor silnejšie fúkať, deti si pripravujú šar-
kany. Tešia sa, že vyskúšajú, ako lietajú.

Aj tento rok sa žiaci našej školy dočkali púšťania šarkanov. 
Šarkaniády sa zúčastnili mladší i starší žiaci. V jedno októbrové 
popoludnie bola obloha plná šarkanov – motýľov, vtákov, hadov, 
drakov….Niektoré lietali vysoko, iným sa veľmi nechcelo. Dokon-

ca jeden zo šarkanov skončil zapletený medzi konáre stromu. Tí, 
ktorým šarkany lietali najvyššie, boli vyhlásení za víťazov.

Ale nešlo o to, kto vyhral. Strávili sme spoločne pekné chvíle na 
čerstvom vzduchu a všetci sme sa výborne zabavili.

Nela Machová
4. ročník

Základná škola s materskou školou sa 
zapojila do projektu „Dajme spolu gól“, 
ktorý je súčasťou Grassroots programu 
Slovenského futbalového zväzu. Najväčšou 
výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo 
klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zme-
na spoločenského systému a konkurencia 
iných spoločenských odvetví dostala futbal 
do náročnej pozície. Futbal však svojou je-
dinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, 
ktorých je ale podľa vývoja demografi e a 
aj medzinárodných analýz čím ďalej tým 
menej. Preto je nevyhnutné ponúknuť 
atraktívne futbalové aktivity deťom a mla-
dým ľuďom. Projekt nám ponúka možnosť 
zapojiť  nie len  základnú, ale aj materskú 
školu. V súčasnosti je každé dieťa (hráč/

hráčka) pre futbal dôležité, keďže v budúc-
nosti môže skončiť pri futbale v rôznych 
pozíciách (hráč/hráčky, rozhodca/delegát, 
funkcionár klubu, fanúšik futbalu, rodič...)

Po splnení všetkých požiadaviek  a pod-
mienok stanovených SFZ sme mohli začať 
s prvými aktivitami už koncom októbra. 

Avšak kvôli zlej pandemickej situácií sme 
všetky plánované aktivity zrealizovať  ne-
mohli. Veríme, že nový rok nám prinesie 
zlepšenie v tomto náročnom období  a naše 
deti sa budú môcť športovo rozvíjať a tré-
novať.

/MP/


