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Na prelome rokov
Mgr. Michal Toman, starosta

VITAJTE NÁM, VIANOCE!

V šálke, sladkej od medu,
skrývam starú koledu,
patriacu dňom vianočným.
S piesňou, čo mi z úst letí,
tiež chcem letieť v ústrety
radostným dňom vianočným.
V bielom svete hviezdnatom
túžim zas byť dieťaťom
v rozprávke o Vianociach,
niesť pred sebou betlehem,
vianočný vinš ešte viem dobrú zvesť o Vianociach.
Ráno, bosá, z pitvorka
trúsiť z dlaní sýkorkám
zrniečka hrejivých slov.
Stôl, a na ňom oplátky,
vôňa dobrôt z pozlátky,
obrázky pradávnych snov.
V piecke ohník blkoce,
požehnané Vianoce
v dušiach nám roztopia mráz.
Skôr, ako sa nazdáme,
dieťa Božie na slame
zostúpi zas medzi nás.
Katarína Hudecová

Príroda nepozná ľudské meranie
času. Má svoj vlastný nekonečný kolobeh. My ľudia sme však v histórii
vymysleli rôzne kalendáre, 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 definovať – čo čas vlastne je. Vieme len, že
celý náš život prebieha v čase. Určujeme si v ňom termíny, míľniky a ciele,
ktoré chceme dosiahnuť. A potom
hodnotíme. Bilancujeme - čo sa podarilo, čo nie, dávame si nové méty.
Áno, prelom rokov je časom bilancovania. Hodnotíme každý osobne,
bilancujú rodiny, firmy, 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. Svoje hodnotenie, svoju vnútornú bilanciu si každý
človek vedomky či nevedomky robí
sám. Na bilanciu firiem či inštitúcií
slúžia výročné správy. Aj miestna
samospráva sa snažila v priebehu
roku zabezpečovať úlohy vyplývajúce
zo zákona o obecnom zriadení a plánu
hlavných úloh obce. A tak na tomto
malom priestore – skúsme sa len v

krátkosti pozrieť trochu späť a

Náš vianočný strom 2007
Foto: P. Škuta

trochu dopredu na celkový vývoj
našej obce Nitrianskej Blatnice.Čo
sa stalo a čo môžeme očakávať?
Rok 2007 bol prvým rokom 5.
volebného obdobia obecnej samosprávy a prvým rokom programového obdobia 2007 – 2013 v rámci
Európskej únie, rokom prípravy
miestnych samospráv na čerpanie
nenávratných finančných prostriedkov z jej štrukturálnych fondov.
Dokončenie na str.8

Naše zvony, my a čas
Zvony na našej kostolnej veži sa
stali pre nás Blatničanov takou samozrejmosťou, že ich neraz vnímame iba podvedome. Zmenil sa
život. A čas, keď hlas zvona určoval
rytmus života občanov, je vzdialený, pretože hodinky na ruke sú bežnou potrebou každého bez ohľadu
na vek. A predsa! Zvony aj dnes
majú nezastupiteľnú úlohu v živote
každého z nás. Nielenže pozývajú
na bohoslužby veriacich, oznamujú
v ich priebehu čas obetovania
a ukončenie bohoslužby, ale každodenne oznamujú poludnie a čas
večerného pokoja.

Zvony sú prítomné aj pri odchode občana spomedzi živých. Úmrtie
oznamuje všetkým živým malý
zvon. Po ňom zaznie stredný zvon,
ak zomrela žena, alebo veľký zvon,
ak zomrel muž. A napokon zaznejú
všetky tri zvony. Potom dvakrát
denne sa zvony lúčia v mene všetkých so zomrelým až do pohrebu,
kedy tiež zaznejú naše blatnické
zvony.
Zvony symbolizujú život a čas
v súhre s vežovými hodinami. 365
dní do roka oznamujú každú štvrťhodinu i celé hodiny cez deň
i v noci.

Aj naše blatnické zvony majú
svoje osudy ako my ľudia. Prvý
kostol sv. Mórica mučeníka stál na
mieste terajšieho kostola a spomína
sa už v roku 1332. Nie je známe či
mal vežu a či tu boli i zvony. Druhý
kostol sv. Mórica bol postavený
v rokoch 1558 - 1560 bez veže. Dal
ho postaviť zemepán Ladislav Zelemer, v čase, keď v obci pôsobil
kňaz Andrej Jantulík, rodák
z Turzovky. Veža ku kostolu bola
postavená až v rokoch 1773 – 1776.
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Dokončenie na str.3

Miestne dane a poplatky v roku 2008
V našej obci v roku 2008 zaplatíme daň z nehnuteľností, za psa
staršieho ako šesť mesiacov 50,-Sk,
za užívanie verejného priestranstva
1,-Sk za 1m2, za predajné automaty
2000,-Sk za jeden predajný automat, za nevýherné hracie prístroje
1200,-Sk za jeden nevýherný automat a za jadrové zariadenie 0,02,-Sk
za 1m2. V obci zaplatíme miestny
poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na jeden
rok nasledovne: fyzická osoba 250,Sk, fyzická osoba – podnikateľ
1200,-Sk, právnická osoba – podnikateľ 1200,-Sk a chalupári alebo
vlastníci – užívatelia nehnuteľností
v obci 100,-Sk. Daň z nehnuteľností
je splatná do 31. mája 2008. Ak daň
je vyššia ako 5000,-Sk spláca sa
v štyroch rovnakých splátkach. Od
dane z pozemkov sú oslobodené
pozemky vo vlastníctve cirkvi, močiare, pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. stupňa, časti
pozemkov, na ktorých sú stožiare
elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia, pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi
verejnej doprave a pozemky využívané školami a školskými zariadeniami.

Od dane zo stavieb alebo od
dane z bytov sú oslobodené stavby
alebo byty vo vlastníctve cirkvi,
stavby alebo byty slúžiace školám,
školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, stavby alebo byty, ktorých využitie je
obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie a 50% na stavby na
bývanie vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na trvalé bývanie.
V obci Nitrianska Blatnica sa stanovuje nasledovný sadzobník poplatkov: Za vyhlásenie v obecnom
rozhlase: 50,- Sk, za používanie
verejného priestoru pri predaji 50,Sk za jednu hodinu. Pri vyhlásení
gratulácie životného jubilea a za
smútočné vyhlásenie sa neplatí. Za
prenájom kultúrneho domu zaplatíme nasledovne: podnikatelia pri
predaji tovaru 1 000,-Sk, pri prednáškach spojených s predajom
(svadobka, zasadačka) v lete 500,Sk, v zime 1 000,-Sk, organizácie
v obci sú za schôdze a výstavy
oslobodené od poplatku, pri prenájme za účelom tanečnej zábavy 2

000,-Sk, za účelom svadby, oslavy
a pod., veľká sála, svadobka
a kuchyňa 1 500,-Sk, svadba, oslavy a pod. (svadobka + kuchyňa)
500,- Sk, za účelom poriadania
smútočnej hostiny je oslobodené od
poplatku.
Poplatky spojené so zabezpečením dopravy autom Š 1203, traktorom a V3S (fekálom) sú nasledovné: doprava traktorom 1 hodina
200,- Sk, doprava Š 1203 1 km 15,Sk, služba V3S v obci fekál 1 odvoz
300,- Sk, (ťahanie žumpy, poplatok ČOV), služba V3S v obci podnikatelia (ťahanie žumpy, poplatok
ČOV) 1 odvoz 500,- Sk, služba
V3S v obci fekál mimo obce
(ťahanie žumpy, poplatok ČOV) 1
odvoz 500,- Sk + za 1km 30,- Sk.
Poplatok za služby v rekondičnom zariadení od 20,- Sk do 250,Sk.
Prenájom nebytových priestorov:
nebytový priestor na účely služieb,
obchodu a výroby 1m2 250,- Sk,
nebytový
priestor
na
účely
reštauračné a bufety 1m2 350,- Sk,
za prenajatie pozemku 1m2 1,30 Sk.
Dr. Veronika Vichnarová

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 14. decembra 2007 sa konalo
siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ), ktoré prerokovalo a schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Nitrianska Blatnica, úpravu
rozpočtu obce na rok 2007, návrh
rozpočtu obce na roky 2008-2010.
OZ schválilo všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008 a všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za
poskytované služby obcou Nitrianska
Blatnica
a Smernicu
o pravidlách rozpočtového procesu
obce Nitrianska Blatnica.
OZ i občania sa oboznámili
s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
roku 2008, s oznámením Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Topoľčanoch, ktorý hľadá dobrovoľného
strážcu
poriadku
v našej obci, s listom pni Kataríny

Hudecovej a s rozhodnutím o odvolaní Krajského stavebného úradu v Nitre, ktorý sa zaoberal námietkami Ing. Jozefa Rusku
k stavbe bytovky.
OZ schválilo rozpočtové opatrenia obce, zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na
Komplexnú rekonštrukciu budov
ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici,
zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu parku v našej obci, žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu
kultúry
a športu,
žiadosť
o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2008 z Enviromentálneho fondu, žiadosť o udelenie
grantu z Nadácie Ekopolis, žiadosť
o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry na podporu projektu
v roku 2008, prenájom pekárne p.
Petrovi Herdovi a odpredaj obecného pozemku p. Mariánovi Dominovi, obom za podmienok stanovených v kúpnopredajnej zmlu-

ve. Poslanci OZ schválili finančný
príspevok Občianskemu združeniu
Rotunda Jurko na vydanie publikácie o Rotunde sv. Juraja a na
zakúpenie audiovizuálnej techniky
do múzea. OZ odvolalo p. Máriu
Hlohovskú z funkcie člena Rady
školy pri ZŠ s MŠ v Nitrianskej
Blatnici a na jej miesto delegovali
p. Alenu Stančekovú.
OZ určilo v súlade so Štatútom
obce Nitrianska Blatnica, § 15,
ods.2 písmeno m, n) na rok 2007
zástupkyni starostu obce odmenu
vo výške 5000,-Sk a v zmysle Zákona 253/1994 Z.z. odmenu starostovi obce vo výške 50%.
OZ odsúhlasilo odmeny poslancom OZ na rok 2008 nasledovne:
zástupca starostu 3000,-Sk mesačne, predseda komisie, člen obecnej
rady 500,-Sk mesačne a poslancom
obecného zastupiteľstva odmenu
vo výške 500,-Sk za každú účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
DR. V. VICHNAROVÁ
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DEDINA ĽUDÍ A PRE ĽUDÍ
Začiatkom decembra zvolal starosta obce verejné zhromaždenie
občanov v súvise s prezentáciou
dokumentu Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Nitrianska Blatnica a návrhu zadania
Územného plánu obce Nitrianska
Blatnica.
V úvode verejného zhromaždenia privítal starosta spracovateľov
PHSR, a to Ing. Ivanu Gecikovú,
PhD., zástupkyňu vedúcej Katedry
regionálneho rozvoja Fakulty európskych štúdií v Nitre, ako aj Ing.
Viera Papcunovú, PhD. a Mgr. Petra Lacinu, ktorí sa taktiež podieľali
na spracovaní dokumentu. Zároveň
privítal aj zástupcu spracovateľa
Územného plánu obce Nitrianska
Blatnica Ing. Arch. Rastislava Kočajdu.
Vo svojom vystúpení starosta
obce Mgr. Michal Toman zvýraznil
dôvody spracovania oboch dokumentov. Naša obec doteraz nemala
vypracovaný strategický rozvojový
dokument. Výhľadovo bol horizont
programu rozvoja obce stanovený
na desať rokov. V podobe tohoto
dokumentu získava obec a jej vedenie nástroj na aktívne riadenie rozvoja Nitrianskej Blatnice, stanovuje
priority tohto rozvoja a zamedzuje
náhodné a nekoordinované rozhodnutia. Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce zastrešuje
ostatné dokumenty, najmä Územný
plán
obce,
ktorý
v súvise
s uchádzaním sa obce o dotácie
z rôznych rozvojových fondov EÚ
už mala obec mať dávno vypracovaný.
PHSR obce umožňuje oproti
dlhodobým plánom flexibilnú koncepciu a je živým dokumentom
schopným reagovať na aktuálne
potreby obce a jej obyvateľov. Obsahom PHSR obce sú hlavné smery
jej vývoja a prvoradé potreby rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, starostlivosť o životné
prostredie,
oblasť
vzdelávania
a kultúry atď. Nechýba, samozrejme,
návrh
finančného
a administratívneho zabezpečenia.
Treba zvýrazniť, že PHSR našej
obce nadväzuje na ústredné doku-

menty regionálneho rozvoja (Program rozvoja vidieka a i.) i na program rozvoja samosprávneho kraja
Schválením tohoto dokumentu, ako
sme už spomenuli, zvýšia sa naše
šance získať podporu za štrukturálnych fondov Európskej únie na
realizáciu projektov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce.
Aj Územný plán obce Nitrianska
Blatnica, s ktorého návrhom boli
prítomní oboznámení, patrí medzi
dôležité dokumenty. Dá sa povedať,
že je to akoby rodný list obce
a hlavný koncepčný materiál obce.
Rieši celé katastrálne územie, určuje zásady a regulatívy priestorového
využívania územia obce, dopravy,
technického vybavenia, životného
prostredia,kultúrnych a historických
hodnôt v nadväznosti na celé územie obce. Definuje prípustné, obmedzené a zakázané využívanie
plôch. Jednoducho povedané: ak je
v územnom pláne obce určené určité miesto na výstavbu rodinných
domov, nemožno tam postaviť napr.
benzínovú pumpu alebo obchod.
Hostia – spracovatelia oboch
dokumentov sa skutočne dobre pripravili na oboznámenie občanov
našej obce so zámermi plánov. Je
len škoda, že sa tejto prezentácie
zúčastnilo iba niekoľko desiatok
občanov. Pritom sa toto všetko dotýka každého občana dnes či
v blízkej budúcnosti. Ale to je už
dávna bolesť našej obce: kritizovať
a mudrovať vždy tam, kde vyslovená myšlienka sa stratí v zabudnutí.
(rbn)

Naše zvony, my a čas
Dokončenie zo str. 1
Po jedenástich rokoch prišlo
15.11.1787 v ranných hodinách
zemetrasenie a kostol bol poškodený, že ho museli zbúrať.(Prispelo
k tomu iste i ďalšie zemetrasenie o
dva dni.)
Terajší kostol Povýšenia sv.
kríža bol postavený v rokoch 1815
– 1820 a projektoval ho taliansky
architekt. Aj tento kostol prežil dve
havárie – v roku 1857 ho postihol
požiar a v roku 1961 sa zrútila veža.
Zvony boli umiestnené do provizórnej zvonice. Ako vieme, obetavosťou občanov i kňaza vdp. Juríka
bola veža postavená a zvony sa
vrátili na svoje pôvodné miesto.
Hodno ešte spomenúť, že počas I.
svetovej vojny museli byť v roku
1915 dva zvony odovzdané pre
zbrojný priemysel rakúsko – uhorskej monarchie. Občanom slúžil iba
malý zvon. Zvony sa vrátili na svoje
miesto až v roku 1923.
Ako vidno, nielen ľudia, ale aj
zvony majú svoje osudy. A tak, keď
zaznejú v čase vianočnom naše
blatnické zvony, aby oznámili čas
narodenia Ježiša Krista, spomeňme
si na všetko, čo tieto zvony sprevádzalo. Boli vždy späté s ľuďmi
v našej dedinke pod Marhátom a ich
hlas nás vzájomne spájal a spája.
A najmä teraz, v čase vianočnom.
Pavol Stanček st.
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Pre radosť i úžitok
Niet hádam v našej obci jediného rodinného domu, pri ktorom by
nebola záhradka. Zväčša slúži ako
zásobáreň
kvalitnej
zeleniny
a ovocia pre príslušnú rodinu. Záhradka, ak sa o ňu dobre staráme,
je teda miestom aktívneho oddychu
a zároveň prináša úžitok.
Podľa počtu udržiavaných záhrad by mohla mať naša organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Nitrianskej Blatnici najmenej dve
stovky členov. V skutočnosti je ich
iba 41. Aj napriek tomuto počtu
patríme medzi aktívne a užitočné
organizácie a slúžime svojou činnosťou nielen svojim členom, ale aj
ostatným občanom. Mnohé organizácie SZZ sa rozpadli, my sme však
napriek problémom odolali negatívnym tendenciám a sme činní aj
teraz, keď sa bude zakrátko písať
rok 2008.
Podstata našej činnosti je pomoc
občanom orbou, rozpracovávaním
pôdy a sejbou, ale aj rôznymi inými
prácami. Všetko zabezpečujeme
mechanizáciou, ktorú poznačil „zub
času“ a náš traktorík by bol mal ísť
dávno do dôchodku. Vďaka starostlivosti a obetavosti niektorých členov – odborníkov ho udržujeme pri
životaschopnosti. Treba poznamenať, že neraz občania, ktorí si
objednali naše služby, nechcú

pochopiť,
že musíme
prihliadať
na poveternostné
a
pôdne
podmienky. Pritom
sú
podmienky pre
našu činnosť
z roka na
rok ťažšie
(rastú
ceny pohonných hmôt i súčiastok a
prác za opravy) a tak sa musí všetko premietnuť i do cien za prácu
traktora.
Už sme vo výbore uvažovali aj
o ukončení činnosti, ale prevládol
názor pomáhať občanom aj naďalej,
lebo v mnohých malých záhradách
medzi stromami sa uplatní iba náš
malý traktor. Nemôžem nespomenúť pomoc obecného zastupiteľstva
i poľnohospodárskeho
družstva
i niektorých ďalších, ktorí nám pomáhajú. Veď i my sa snažíme pomáhať, ako tomu bolo pri rekonštrukcii parku, kde náš traktor urobil
tiež kus užitočnej práce ( na obrázku ).
Radi by sme v nastávajúcom
roku obnovili dobrú spoluprácu

s miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža pri poriadaní výstavy
Plody našich záhrad, rozšírili rady našich členov
o mladých záhradkárov a slúžili aj
naďalej všetkým občanom. Na zimné obdobie pripravujeme prednášky
o ochrane a reze ovocných stromov
a viniča, aby sme aj takto prispeli ku
kráse našich záhrad.
Želám všetkým našim občanom,
aby sa aj v budúcom roku mohli
tešiť z plodov svojich záhrad,
k čomu prispeje i naša organizácia
svojim skromným dielom.

Michal Socha
predseda MO SZZ

Nová kniha našej rodáčky
Pred sebou
mám v poradí už jedenástu knižku
našej rodáčky Kataríny
Hudecovej
(r. Chromej).
Táto všestranne literárne činná
poetka,
prozaička,
satirička
a textárka piesní vydala knižku pod
názvom Skúpe na slová s podtitulom
literárne drobnosti. Je rozdelená na
dve časti. Prvá obsahuje 159 trojverší obsahujúcich sedemnásť slabík. Tento literárny útvar pochádza
z Japonska (básnik 17. storočia
Bašo) a obsahuje vždy myšlienku,

ktorá núti k hlbšiemu zamysleniu.
Náhodne vyberám dve HAIKO:
128
Dobré slovo je
duchovný krajec chleba
v srdci pečený.
79
Dnes povesť kladnú
ako úspešní majú
takí, čo kradnú.
Druhá časť knižky obsahuje 94
štvorverší taktiež s presným počtom
slabík a rýmuje druhý a štvrtý verš.
Viac povie ukážka:
Také premeny

V lone, kde klíčil kvet,
je suchý list.
Často, kto lásku sial –
žne nenávisť.
Verš nostalgický
V Česku viacej platia
o pár stovák –
komu chýba titul
„blbý Slovák“?
Naša rodáčka nás opäť milo
prekvapila. Nie je to však knižka na
„obyčajné“ čítanie, ale knižka,
ktorá nás núti k zamysleniu. Nad
sebou samým, i nad životom okolo
nás.
A.K
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Kaštieľ dostane dávnu tvár
Ako sme už informovali
v našich novinách, chátrajúci
kaštieľ v našej obci už má nového majiteľa. Pravda, aj predtým
sa dostal do rúk akože nových
majiteľov, ale tí ho iba papierovo
vlastnili, no záujem o jeho rekonštrukciu nemali.
Terajší nový majiteľ hneď od
začiatku prejavil celkom iný
vzťah k tejto stavbe, dominujúcej komplexu budov majera či
objektov družstva. Kým tieto
objekty dokázali noví majitelia,
najmä firma Krošlák, dostať na
vyššiu úroveň než mali predtým,
kaštieľ stále len čakal a čakal,
kedy sa nájde konečne ten
ozajstný záchranca. A ten je už
skutočne tu.
Provizórna ochranná ohrada
bola prvým krokom a zároveň sa
začalo s odstraňovaním sutiny
z popadaných stropov a klenieb,
ako
aj
neopraviteľných
a poškodených drevených častí
objektu. Neudržiavanie objektu
niekoľko desiatok rokov sa podpísalo na stav strešných častí
(krov, krytina), okien a dverí,
stropov i muriva zvonku i vo
vnútri. Ako prvé bude treba odstrániť severnú a južnú časť strechy, ktoré sú neopraviteľné. Samozrejme,
to
isté
platí
i o klampiarskych zariadeniach,
ktoré sú v dezolátnom stave.
Zo spomenutého je logické,
že sa musí začať od strechy. Tesárske a pokrývačské práce budú
robiť odborníci, ktorých si zabezpečil nový majiteľ kaštieľa.

Strešná konštrukcia a jej opláštenie bude vyhotovené v súlade
s pôvodným vzhľadom a musí
byť odsúhlasené, rovnako ako
celý projekt rekonštrukcie kaštieľa, pamiatkovou správou. Ide
totiž o pamiatkovo chránený
objekt, aj keď sa možno nad tým
iba pousmiať, lebo až doteraz sa
nikto o kaštieľ ako o pamiatku
veľmi nezaujímal a zo zákona
nenútil majiteľov starať sa oň.
Z bežnej obhliadky objektu
vidieť, že najviac sú poškodené
tehlové
klenby
a výklenky
v miestnostiach kaštieľa, keď
došlo vo väčšine k ich zrúteniu.
Bude potrebné a najmä náročné
na odbornosť dať tieto klenby do
pôvodného stavu v súlade s ich
vzhľadom v minulosti.
Zámery vlastníka kaštieľa na
jeho využitie po uskutočnení
rekonštrukcie asi najviac zaujímajú našich občanov. Môžem

prehlásiť, že aj napriek tomu, že
sa majiteľ nevyjadril konkrétne,
ale iba všeobecne, môj osobný
dojem z neho je veľmi pozitívny,
Prišiel po desiatkach rokov konečne ktosi, kto má záujem zachrániť kaštieľ. Kaštieľ je
v povedomí občanov Nitrianskej
Blatnice akousi samozrejmou
súčasťou, a preto sa nemôžeme
čudovať ich záujmu o jeho osud.
Nás predovšetkým teší, že kaštieľ dostane opäť svoju pôvodnú
tvár, akú si ju pamätajú najstarší
občania. A to je pre nás najdôležitejšie.
Jozef Králik st.
Poznámka redakcie: Autor článku bol majiteľom kaštieľa poverený zabezpečiť prípravné práce,
ktoré sú nevyhnutné na začatie
odborných prác pri rekonštrukcii.

Štedrovečerná blatnická kapustnica

V každom kúte Slovenska je
štedrovečerný stôl s inými jedlami . Vo väčšine však nesmie
chýbať
kapustnica.
Chcem
upriamiť pozornosť čitateliek
Blatnických novín na recept ka-

pustnice, akú varila moja mama.
Keďže aj kapustnica by mala byť
pôstna, je i táto bez tradičnej
klobásy.
Potrebujeme: 75 dkg kyslej
kapusty (kvasenej), za hrsť sušených dubákov, 2 hrste sušených
sliviek, 3 kopcovité lyžice hladkej
múky, 1 dcl oleja a 2,5 dcl kyslej
smotany.
Príprava: Do 5 litrového hrnca dáme 3,5 l vody, pridáme ka-

pustu a sušené hríby. Povaríme
asi pol hodiny, pridáme slivky
a varíme spolu asi hodinu, aby
bola kapustnica hladká. Urobíme zápražku z oleja a múky tak,
aby bola ružová. Zápražku zalejeme štvrť litrom studenej vody,
pridáme do kapustnice, krátko
ešte povaríme a odstavíme. Do
kapustnice prilejeme rozhabarkovanú smotanu a lyžicu masla.
Dobrú chuť!
Gabriela K.
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Nitrianska Blatnica zostala vo mne

Ľudovít Bobula sa objavil po
prvýkrát v ZDŠ Nitrianska Blatnica
koncom augusta v roku 1976 pred
odchodom na základnú vojenskú
službu. Od septembra 1977, po
príchode z vojenčiny, keď bol riaditeľom ZDŠ Pavol Meluš, mu je
pridelené triednictvo v ôsmej triede
a vyučuje ruský jazyk a telesnú
výchovu. „Vhupol som do pedagogického procesu akosi prirýchlo
a istý čas mi trvalo zorientovať sa
aj v školskej legislatíve. Spočiatku
som si naivne myslel, že všetky imperatívy školských orgánov sú
opodstatnené, ale postupne som
zisťoval, že nejeden z nich bol zdegenerovaný. Už pred skončením
vysokej školy som sa snažil dostať
sa
do
niektorej
zo
ZDŠ
v Topoľčanoch a mať k dispozícii
telocvičňu.Chcel som byť totiž doma
a naplno uplatňovať svoj telocvikársky entuziazmus. Nitrianska
Blatnica bola od tohto sna vzdialená.“
Zvyknúť si na dochádzku do
zamestnania nebol problém, veď
predtým dochádzal do strojníckej
priemyslovky v Bánovciach nad
Bebravou, a potom na vysokú školu
do Trnavy, ale zmieriť sa
s chýbajúcou telocvičňou, to bolo
ťažšie. Cvičenie na školskej chodbe
bolo pre neho utrpením, a hodiny
telesnej výchovy v improvizovaných podmienkach v interiéri kaštieľa ho tiež neuspokojili.
Začal objavovať čaro exteriéru –
park: „Najmä rána v nitrianskoblatnickom parku sú nezabudnuteľné.
Keď som mal voľnú prvú hodinu,
hneď po príchode z autobusu som
odložil v zborovni kufrík a vyšiel do
parku poprechádzať sa a nadýchať
sa úžasného vlhkého ranného vzduchu s typickou parkovou arómou
jednotlivých ročných období, vzduchu občas naplneného, pre mňa nie
odpudzujúcimi, závanmi hnoja
z blízkeho JRD. Zvuky malých obyvateľov parku umocňovali môj pobyt v ňom. Bol to balzam na psychiku. Mal som prehľad o živote
v parku – flóra, fauna. Na jeseň som
hľadal v lístí popadané jedlé gaštany či liezol po stromoch, koncom
júna oberal čerešne. Občas som
vychádzal
z hornej časti parku
popri čerešniach a díval sa „zvrchu“ na dedinu. V decembri, počas
zamračených či zahmlených rán,
keď sa z komínov ťažkopádne vinul

dym, som tam postával a vnímal to
pokory plné ticho dedinky podo
mnou a blížiace sa čaro Vianoc.
Spolu so spomienkami na hodiny
telesnej výchovy v parku – blatnickí
chlapci boli dobrí futbalisti
a vytrvalostní bežci, sa mi vybavuje
takmer vždy uponáhľaná a ustarostená, ale pri pozdrave milo usmiata
pani Korchanová; hádam každý deň
prechádzala po chodníku vedľa
futbalového ihriska. Rád som mal
vychádzky na Vŕšky, keď bolo cítiť
príjemnú vôňu podhoria preplneného dychom materinej dúšky. Vybavuje sa mi opojná vôňa kvitnúcich
líp pri kostole – signalizovali blízky
koniec školského roka, či planej
slivky pri vchode do vilky, povedľa
ktorých som chodil pätnásť rokov
do a zo školy, ale aj hustý prach pri
Fuksíkových zvírený uponáhľanými
družstevnými nákladnými autami a
traktormi. V zime sme sa dostávali
od parku k autobusovej zastávke aj
na sánkach alebo na igelitových
vreciach.
Začínal som v Blatnici ešte
v čase, keď dedinka dýchala patinou minulých rokov – hore vľavo od
autobusovej zastávky bola krčmička
s úzkym schodišťom a vpravo stál
domček s dreveným plotom. Kultúrny dom nemal vtedy ani základy
a kultúrne
programy
bývali
v kinosále kaštieľa. Dodnes si pamätám názvy niektorých lokalít –
Krčaškár, Malá strana, Veľká strana, Pri urbánkovi, Letište, Pri tabačárni, Kormány, Podhájdolina,
Slopy, Visáca skala, Trhovičná lúka, Ďurko.
Vybavuje sa mi množstvo Blatničanov, vymenovať všetkých by zabralo priveľa priestoru, ale aj
skromný „výber“ je pestrý – moje
kolegyne a kolegovia, zamestnanci
školy, na MNV usmiaty Jožko Líška
– aj keď mal určite vždy dosť starostí, pani Stískalová, z JRD Rudko
Jančovič, z rodičov Šenkárikoví,
Jozef Rybanský, Milan (Michal?)
Socha, pani Koláriková, všetečná
pani Adamusová, ale pamätám sa
i na pani Herákovú – mamu Zdenka
a Miloša Herákových, ale aj na
ďalších. Ako veľký jedák mám
v pamäti vynikajúce kuchárky pani
Kolníkovú, Kašnú, Ruskovú – stravoval som sa ešte v školskej jedálni v kaštieli, svojského Jozífka či
umelca pána Šišku, ale i drobného,
prívetivého a mimoriadne pracovi-

tého deduška Chromého. Z môjho
pôsobenia v Nitrianskej Blatnici si
pamätám množstvo tak fyzicky, ako
i psychicky nádherných detí, jednoduché i komplikované povahy detvákov ovplyvňované pozitívne či
negatívne prostredím, v ktorom
vyrastali.
Pridávam jednu z milých spomienok vo forme fotografie z leta roku 1986, na ktorej sú deti
z Nitrianskej Blatnice, Vozokán,
Krtoviec, vľavo vidieť časť klubovne
futbalistov, vpravo nevidieť „tenisplac“. Bývalí žiaci, žiačky – terajší
rodičia sa pamätajú na recitačné
súťaže Puškinov pamätník či na
Behy oslobodenia obce. Vynárajú
sa reminiscencie na obdobie fandenia švédskej skupine ABBA či zbierania „céčiek“, na seriál Sandokan,
ktorými vtedy deti žili.
Koncom sedemdesiatych rokov
som si dobrovoľne naštudoval teóriu fotografovania, doplnil školskú
fotokomoru z financií školskej pionierskej organizácie (zbery železa,
šípok, pomarančových šúp, slimákov) a až do svojho odchodu do
Topoľčian v roku 1991 som urobil
vynikajúcou zrkadlovkou flexaret
veľa záberov zo života školy i obce
a po odchode z Blatnice zanechal
vo fotokomore pre školu i obec
množstvo historicky cenných fotografií a negatívov.“
Od roku 1978 sa začal Ľudovít
Bobula angažovať v kulturistickom
oddieli v Topoľčanoch – najskôr
ako pretekár (v roku 1980 získal 2.
miesto na Majstrovstvách Slovenska), a potom ako funkcionár, rozhodca i tréner. Mal trénerský podiel
na najväčších úspechoch topoľčianskych kulturistov a silových trojbojárov: dvaja reprezentanti ČSSR
(jeden získal 10. miesto na Majstrovstvách Európy),dvaja majstri
ČSSR, päť medailí z Majstrovstiev
ČSSR, štyria reprezentanti Slovenska (jeden získal 6. miesto na MS),
štyria majstri Slovenska, devätnásť
medailí z Majstrovstiev Slovenska.
Od roku 1995 spolupracoval ako
kondičný tréner s bratom Milošom a
podieľal sa na doteraz najvýraznejších
športových
úspechoch topoľčianskeho mládežníckeho tenisu: štyri reprezentantky
Slovenska, bronzová medaila z
MS, bronzová medaila z ME, tri
tituly majsterky Slovenska, desať
medailí
Dokončenie na str. 7
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Vianočná výstava
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Obecný úrad Nitrianska Blatnica nás v dňoch
8. 9.decembra 2007 pozvali na tradičnú vianočnú výstavu. Je veľmi ťažké
na tomto malom kúsku novín zachytiť
všetko, čo návštevníkom ponúkla.
Bolo to treba vidieť na vlastné oči.
Mnohí sa zhodli na tom, že hoci podobných výstav sme mali v Blatnici
už niekoľko, táto bola zasa niečím
iná. Vianočné výšivky, svietniky,
pečivo, medovníky, slávnostne prestreté stoly k sviatočnej večeri nás
inšpirovali a podnietili našu fantáziu. Zaujímavé boli netradičné adventné vence, dekorované modernými ozdobami. Aby sme nezabudli na
Vianoce našich predkov, organizátori pripravili aj štedrovečerný stôl,
pri akom sedávali naši prastarí rodičia. Časť sály bola vyzdobená prácami detí z materskej školy, školáci
ukázali svoju šikovnosť na rôznych
obrázkoch, kresbách a milých darčekoch, ktoré patria k Vianociam. Najväčším lákadlom bola ako obyčajne
tombola s množstvom cien.
Výnimočnú sviatočnú atmosféru
obohatili deti zo Základnej umeleckej školy sv. Lukáša svojím koncertom. V ich podaní sme si vypočuli
moderné melódie, ale aj vianočné
koledy. Je chvályhodné, že využívajú
svoj voľný čas na to, aby sa zdokonalili v hre na hudobný nástroj či

v speve a sprostredkovali tak ľuďom
pekný hudobný zážitok.
Po koncerte sme sa všetci ponáhľali pred kultúrny dom privítať
Mikuláša, anjelov a čertov, ktorí
prichádzali od slávnostne rozsvieteného stromčeka. Pri tejto príležitosti
sa predstavil i spevokol s vianočnými
koledami. Hoci Mikuláš obdarovával
deti už pred pár dňami, predsa mu
zostali ešte sladkosti na rozdávanie.
Malí čertíci a anjelik ponúkali dobroty návštevníkom neúnavne počas
celej výstavy.
Kým sa začalo večerné divadelné
predstavenie Bonifác a zázračný
anjel, mohli sme si ešte posedieť vo
vianočnej kaviarni, ochutnať pečivo,
porozprávať sa, vymeniť si dojmy
z výstavy. O tom, že sú len pozitívne,
nemusia organizátori vôbec pochybovať.

Poznámka organizátorov výstavy:
Ďakujeme sponzorom: Krošlák, s.r.o.,
PD Nitr. Blatnica, OÚ Nitr. Blatnica, D.
Štefčík-Dália, Nexx-M. Štefanec, Topec
Topoľčany, KV Plast Nitr. Blatnica,
MUDr. V. Hertelová, J. Turčan, B. Jánošková, P. Krajčík, R. Sliško, Ľ. Sochová, J. Hudeček, S. Štefancová, M. Krajčík, J. Ceperka, H. Antalová, Ing. R.
Krajčík, Legusen, M. Kašná, R. Jančovič, ktorí prispeli k úspešnému priebehu
výstavy. Predsedníčka MS SČK v Nitr.
Blatnici Eva Medeková ďakuje všetkým
členom, ktorí sa obetavo podieľali na
príprave vianočnej výstavy a divadelného predstavenia. Vďaka patrí aj tým
spoluobčanom, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k vytvoreniu príjemnej predvianočnej atmosféry.
.Mgr. Dagmar Ševčíková

Foto: Pavol Škuta

Nitrianska Blatnica zostala vo mne
Dokončenie zo str. 6
z Majstrovstiev Slovenska, majsterka
Česka. Najúspešnejšou bola Krtovčanka Natália Oravcová – dcéra jeho
bývalých žiakov Márie Bollovej
z Nitrianskej Blatnice a Juraja Oravca z Krtoviec.Trénerské
poznatky mu uverejňovali v časopisoch Tréner, Kulturistika, Muscle&Fitness, Muscular Storm, v metodických publikáciách Slovenskej
asociácie kulturistiky a silového
trojboja, v českom magazíne Tenis,
v časopise Slovenský tenis, v metodických publikáciách Slovenského
tenisového zväzu. Už roky uplatňuje
u cvičencov v topoľčianskom fitcentre Donald znalosti z dietetiky, anatómie, kineziológie pri redukcii telesnej hmotnosti, raste svalovej hmoty,
rozvoji pohybových schopností, ale
aj pri regenerácii a rehabilitácii chrbtice – v septembri 2007 sa objavil

v relácii Reflex televízie
Markíza, keď pred „vozíkom“ zachránil kamionistu
zo Závady.
Ľudovít
Bobula pôsobí
v súčasnosti v ZŠ sv. Don
Bosca v Topoľčanoch, je
ženatý, má
12-ročného
syna, úspešného karatistu.
Ľudovít Bobula: „Blatničanom prajem šťastné a
veselé Vianoce v spoločnosti blízkych a príjemných
ľudí, v novom roku veľa
zdravia a tvorivých síl nielen pri
udržiavaní, ale aj pri rozvíjaní krás
ich malebnej dedinky pod horami,
korektné vzájomné vzťahy a v duši
triezvy lokálpatriotizmus.“

i deťom a dospelým občanom. Je to tak,
že my, čo tu žijeme, ani nevnímame
svoju obec a vidíme iba tie tienisté
stránky. Musel to byť pán učiteľ Bobula,
Poznámka redakcie BN: Rozhovor aby nás upozornil na všetko pozitívne
s bývalým blatnickým učiteľom Ľudoví- u nás. A čo, pán učiteľ, keby ste sa nietom Bobulom prinášame v plnom znení. kedy u nás ukázali?! Privítame vás ako
svojho!
Zvlášť nás teší jeho vzťah k našej obci
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Na prelome rokov
Dokončenie zo str. 1
Čo sa nám vlani podarilo uskutočniť?
V oblasti strategického plánovania a projektovania bol v spolupráci
s Katedrou regionálneho rozvoja
FEŠ a RR Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spracovaný
a obecným zastupiteľstvom
schválený Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Zároveň
bolo odbornej i občianskej verejnosti predložené na prerokovanie
i Zadanie územného plánu našej
obce. V záverečnom štádiu spracovania je i projektová dokumentácia
na komplexnú rekonštrukciu budov
ZŠ s MŠ, historického parku
a zberného dvora na separovaný
zber.
V oblasti investičnej výstavby
a údržby obecných zariadení, budov
a verejných priestranstiev sme ošetrili, vypílili a likvidovali choré
a suché stromy a nálety porastov
v parku. Boli upravené plochy
v parku a vybudovaný chodník
s osvetlením.
Podarilo sa nám vybudovať a
zriadiť
Rekondičné zariadenie
v telocvični, ktoré je už v prevádzke.
Ďalej boli upravené niektoré miestne komunikácie a uskutočnila sa
rutinná údržba priestorov kultúrneho domu (maľovanie) s komplexnou
rekonštrukciou sociálnych zariadení. V KD a otvorili sme v spolupráci
s OZ Rotunda Jurko miestne múzeum.
Aspoň čiastočne sme urobili
rekultiváciu divokých skládok domového odpadu a boli odvedené
dažďové vody zo strechy kostola,
ktoré spôsobovali vlhnutie múrov.
Bohatý bol aj kúlturnospoločenský život. Začali sme privítaním
nového roka, prišli medzi nás
ochotníci zo súboru Hlavina
s divadelným predstavením, uskutočnila sa tradičná svätojurská púť,
stavanie mája, Deň matiek aj Deň
detí a oslavy otvorenie múzea spojené s výstavou Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane. S bohatou
účasťou občanov sme oslávili 60.

výročie Poľovného združenia a 80.
výročie Dobrovoľného hasičského
zboru a oslavy výročí postavenia
budov ZŠ a MŠ. Aj v tomto roku sme
vzdali úctu našim starším a jubilujúcim občanom a samozrejmosťou
boli oslavy oslobodenia obce
i výročia SNP.
V predvianočnom čase pripravil
agilný Slovenský Červený kríž vianočnú výstavu a divadelné predstavenie. Popritom v priebehu celého
roka bola zabezpečovaná činnosť
všetkých štyroch futbalových družstiev, ktoré hrajú v okresných súťažiach a činnosť Kolkárskeho klubu.
V roku 2008 nás čaká dokončenie a schválenie územnoplánovacej
dokumentácie obce, v prípade poskytnutia úveru a dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania chceme
postaviť dlho očakávanú štrnásťbytovku, z nenávratných finančných
prostriedkov EÚ rekonštruovať
školské budovy, pokračovať v ďalších úpravách historického parku,
rekonštruovať
Dom
smútku
a futbalové ihrisko a vybudovať
zberný dvor na zber separovaného
domového odpadu. V zámere máme
i revitalizáciu námestia obce, rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a vybudovanie mini ihriska s umelým povrchom. Práce na vybudovaní Domu sociálnych služieb, kanalizácie a rekonštrukcii miestnych
komunikácií a chodníkov sa budú
vyvíjať od možností čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
V rámci možností obecného rozpočtu sa budeme podieľať i na oprave
miestneho kostola a výmene okien
budovy Obecného úradu. V kultúrnospoločenskej oblasti chceme popri tradičných podujatiach dôstojne
osláviť 60. výročie používania terajšieho názvu obce Nitrianska
Blatnica.
Z toho vidieť, že naša obec žije
čulým a aktívnym životom, aj keď
niekedy by sme radi videli na všetkých podujatiach viac spoluobčanov.

Vážení spoluobčania. Začal som
tento príhovor v trochu filozofickej
rovine a tak ho aj ukončím. Prelom
rokov je tradične obdobím hodnotení, ale aj obdobím dávania si predsavzatí. Mnohé novoročné predsavzatia veľmi rýchlo upadnú do zabudnutia, niektoré sa naplnia aspoň
čiastočne. 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 predsavzatia! Napr. aj také
jednoduché – snažiť sa byť lepší,
ľudskejší, ohľaduplnejší. Doma,
v autobuse, na dedine, v škole, v
práci..., všade! A snažme sa to
predsavzatie dodržať. Snáď sa nám
to aspoň trochu podarí. A pokiaľ sa
nám to podarí aspoň kúsok, budeme
spokojnejší a bude sa nám žiť lepšie. Nám osobne, ale aj celkovo
v našej peknej Nitrianskej Blatnici.
Aspoň o kúsok. Ten kúsok – to je
vykročenie správnym smerom. Svet
sa dnes mení ohromným tempom
a každý kúsok pozitívnym smerom
znamená veľa.
Dovoľte mi poďakovať vám všetkým, ktorí sa pričiňujete o rozkvet
našej obce. Ďakujem v mene obecného zastupiteľstva i v mene svojom
všetkým organizáciám, podnikateľom a ostatným subjektom na území
obce
za
dobrú
spoluprácu
v uplynulom roku. Mám radosť
z toho, že vždy, keď požiadam
o pomoc, nájdem dvere otvorené.
Osobitne ma teší aktivita nášho
nového správcu farnosti vdp. Mgr.
Jozefa Hužoviča, ktorého činnosť aj
napriek krátkej dobe jeho pobytu
u nás vidieť na každom kroku.
Prajem vám, vážení občania,
príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a Božie požehnanie, pohodu, šťastie a úspešný
rok 2008.

Predvianočný koncert
Obecný úrad v spolupráci s farským úradom Vás pozýva na predvianočný koncert ľudovej hudby rodiny Hlbockej z Piešťan, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Nitrianskej Blatnici, v nedeľu dňa 23. decembra o 18.30 hod. Vstupné je
dobrovoľné. Výťažok bude použitý na opravu kostola.
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Bonifác nám pripomenul čaro Vianoc
Divadelná
hra
Bonifác
a zázračný anjel, ktorú pre nás pripravili blatnickí ochotníci v rámci
vianočnej výstavy, vznikla na motívy starej slovenskej ľudovej hry.
Hlavná postava, sympatický Bonifác, chce prežiť Vianoce plné zázrakov. Anjel mu sľúbi, že k nemu
príde na návštevu Ježiš. V snahe
privítať vzácneho hosťa upratuje
chalupu, chystá koláče. Z príprav
a očakávania ho však neustále niekto vyrušuje: tetka, ktorá potrebuje
pomôcť s drevom, horárove vnúčatá, ktoré nevedia nájsť cestu do
horárne, nešťastní otec a syn, ktorým zhorela chalupa. Bonifác im
však nepomôže, vyhovára sa
a netrpezlivo čaká na sľubovanú
návštevu. Až v sne mu anjel povie,
že Ježiš k nemu prišiel v týchto
ľuďoch a on im nepomohol. Akú
veľkú úľavu však pocíti Bonifác,
keď sa preberie z hlbokého spánku !
Všetko sa mu iba snívalo. Horlivo
sa snaží pomôcť tým, ktorých predtým odmietol. Odmenou mu je poznanie: „Našiel som ...našiel som
Ježiša. Je vo vás a ja mu môžem
pomôcť odtiahnuť sane. Je aj vo
vás, sused, a ja mu môžem dať kabát. Je vo vás všetkých a ja mu mô-

žem ponúknuť koláč. Je aj
v horárovi, je aj v pekárovi, len ho
v nich musíme nájsť.“
Vtipná a poučná hra o milom
mládencovi Bonifácovi nám pripomenula skutočné hodnoty : podať
pomocnú ruku, neodmietnuť, vypočuť, podeliť sa o bolesť i radosť.
Najkrajšou odmenou je dobrý pocit
v srdci, spokojnosť a úsmev na tvári
tých, ktorým sme pomohli.
Podľa scenára Igora Pargáča
z Preselian nám divadelné predstavenie pripravili v réžii Martiny Turanovej divadelní ochotníci v tom-

to obsadení: Bonifác - Michal Adamovič, tetky-Helena Adamusová,
Zdenka Selešová, anjel - Mária
Andrašovičová, horár - Milan Hlavenka, jeho vnúčatá - Zdenka Selešová ml., Milan Stískal, otec Miroslav Oravec, syn - Jakub Adamovič, malí koledníci - Andrej Andrašovič, Aďka a Daniel Magoví.
Potešila pekná účasť občanov
a spontánne prijatie hry po oba dni,
keď sa divadlo uskutočnilo.
Mgr. Dagmar Ševčíková
Foto: Pavol Škuta

Betlehemské svetlo 2007
V našej obci je každoročnou tradíciou, že skauti prinášajú aj k nám Betlehemské svetlo.
Táto tradícia vznikla pred 20 rokmi v Rakúsku a my sme sa jej zúčastňujeme od roku 1992.
Tieto Vianoce svetlo prinesieme z Nitry z Katedrály sv. Emeráma. Odovzdáme ho do nášho kostola a 24.decembra ho roznesieme po našich chorých, do skautských domácností a ostatným spoluobčanom. Keďže sme jediná obec celého nášho regiónu, kde sú skauti, tak Betlehemské svetlo
prinesieme aj do ďalších 16 obcí od Ardanoviec až po Bojnú. Obetavo nás roky vozieva pán
Pupák na Štedrý deň dopoludnia. Na atmosféru Betlehemského svetla máme krásne spomienky,
najmä na starých a chorých – mnohí už nie sú medzi nami...
Sme radi, že Betlehemským svetlom prispievame k čaru Štedrého dňa v našej obci i okolí.
RNDr. Eduard Kollár

Živý betlehem
Spoločenstvo detí a rodičov pri farskom úrade Vás všetkých pozýva na vystúpenie detí
s názvom Živý Betlehem, ktoré sa odohrá na Štedrý deň, v pondelok 24.decembra pri
kostole v Nitrianskej Blatnici a to o 22.30 hod., teda pred polnočnou sv. omšou. Toto
vystúpenie sa zopakuje aj na sviatok Narodenia Pána – 1. sviatok vianočný – v utorok
25.decembra o 16.00 hod. Po polnočnej sv. omši Vás pozývame na varené víno a chlieb
s masťou a cibuľou.(Slovenský hamburger).
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Svetlo prišlo na svet ...
Milí priatelia!
Sú hodiny, v ktorých sa nedá spať.
Sú veci, na ktoré sa, jednoducho, nedá zabudnúť.
Sú túžby, ktoré neprehluší ani najhlučnejšia spoločnosť.
Noc, v ktorej nespíme a čas, na ktorý sa tešíme a radi spomíname je predo dvermi. Prichádzajú vianočné sviatky a my všetci
sa máme stretnúť so svojím Bohom. Nielen tí, ktorí dostávajú
pochvaly, nielen tí, ktorí majú zvláštne zásluhy, nielen tí, ktorí
praktizujú svoju vieru. „Poďte ku mne všetci ...“ volá nás novonarodený Syn Boží, náš Spasiteľ a Záchranca. Poďme teda
s pastiermi a troma kráľmi aj my do nášho Betlehema, lebo Betlehem je všade tam, kde sa s Ježišom stretávame.
Avšak nemali by sme kam a za kým ísť, keby Boh sám nebol
prišiel v ústrety nám. A tak sláva Vianoc nie je v tom, že ja kráčam do kostola a svoju izbu som si krásne ozdobil, ale sláva
Vianoc je v tom, že Boh kráča v ústrety mne. Ten, ktorý je sama večnosť, vstupuje do ľudského času. Ten, ktorý je všemohúci, stáva sa bezmocným dieťaťom.
Vianoce, to sú tiež sviatky svetla. Uprostred noci prichádza
svetlo. Uprostred noci sa vyhlasuje víťazstvo svetla. Vianoce
hlásajú, že už niet na tomto svete temnoty, ktorej by sme sa museli báť. Preto aj my, kresťania, slávime Vianoce, svätú noc,
lebo sme deti svetla.
Želám a vinšujem Vám všetkým pokojné a milostiplné vianočné sviatky. Hlboké prežívanie Božej lásky, dobroty, miloty,
nehy a dobrosrdečnosti. Nech betlehemský pokoj spočíva na
Vás i na Vašich drahých, na zdravých i na chorých, na rodinách
zhromaždených v láske pri vianočnom stromčeku, ale i na osamotených a opustených.
Nech betlehemský pokoj spočíva na všetkých ľuďoch dobrej
vôle, na všetkých, ktorí aj v tomto čase chcú prijať Ježiša do
svojho náručia. Nech je to znova pre nás čas, kedy nemôžeme
spať, a chvíľa radosti a pokoja.
JOZEF HUŽOVIČ, farár

DOBRÁ NOVINA

Vianočné zamyslenie

Prišiel opäť vianočný čas, čas prinášajúci do našich domácností vôňu
ihličia, keď slovko domov a rodina
dostávajú celkom inú náplň. Sú naplnené sviatočnosťou a rozžiaria nielen
oči detí, ale i nás dospelých.
Vianoce sú časom stretnutí najbližších v rodinnom kruhu, časom
spomínania na tých, ktorí nemohli
z rôznych
príčin
sadnúť
si
k štedrovečernému stolu, ale aj na
tých, ktorí navždy odišli od nás
a zostali po nich iba spomienky.
Keď sa zamyslím nad Vianocami
môjho blatnického detstva, vynorí sa
mi predovšetkým skromnosť a pokora,
ktoré boli sprievodným javom Vianoc
pred 60-70 rokmi. Nechýbali koledníci, ktorí chodili spievať pod okná vo
sviatočnej atmosfére štedrého večera
a s vďakou prijímali najmä orechy,
jablká a v tých štedrejších i nejakú tú
korunku. Bolo čosi povznášajúce na
tom, keď sa ozval zvon volajúci na
utiereň do nášho kostola a hrdlo zvieral nádherný pocit, keď zo stoviek úst
zaznela Tichá noc, svätá noc...
Možno sa mýlim a je to možno
snáď rokmi, keď sa mi zdá, že súčasné Vianoce akosi strácajú ten pôvab,
ktorý mali vtedy dávno. Je všetkého
viac, stoly sa prehýbajú pod všetkými
dobrotami a darčeky dnes majú ďaleko od skromnosti dávnych rokov môjho detstva. Ale asi to všetko tak musí
byť – čas človek nezastaví. A predsa
by aj v tomto čase hojnosti nemali
chýbať za štedrovečerným prestretým
stolom aj vzájomná úcta a láska ako
najväčší dar človeka človeku.
T. Krahulský

KOLEDOVANIE v našej farnosti
Trojkráľový koncert
učiteľov
Obecný
úrad
v spolupráci
s farským úradom Vás pozýva
na Trojkráľový vianočný koncert
Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu, ktorý sa uskutoční
vo farskom kostole Povýšenia
sv. Kríža v Nitrianskej Blatnici
v nedeľu 6.januára o 1700 hod.
Vstupné je dobrovoľné. Výťažok
bude použitý na opravu kostola.
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MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

November - December

Naši jubilanti
60 rokov
Helena Martonová

80 rokov
Mária Oravcová

81 rokov
Emília Mihalíková
Jozef Rybánsky

83 rokov
Vojtech Kolka

84 rokov
Zuzana Bačkadyová
Anton Kúdela

85 rokov
Emília Rybnikárová

88 rokov
Jozefína Štefíková

95 rokov

Cítime, ako sa k nám potichúčky blížia vianočné sviatky.
Rozprávková atmosféra najkrajších sviatkov roka nás už
tradične obklopuje rok čo rok.
Všetci sa na ne tešíme, no
zvlášť deti.
Ich predzvesťou býva príchod Mikuláša. Do materskej
školy zavítal v pravý čas, keď
ho deti netrpezlivo očakávali s
rozžiarenými očkami a tlčúcimi srdiečkami. Jeho príchod
oznámilo zvonenie rolničiek a
v dobrej nálade s vrecom na
pleci zavítal medzi deti.Spoločne s nimi rozsvietil vianočný stromček a privítali
ho piesňou o ňom"Vitaj medzi nami, milý Mikuláš ..." V zápätí
sa rozkrútil kolotoč básní a piesní v podaní detí, ktoré od Mikuláša očakávali odmenu. Samozrejme, že sa dočkali. Mikuláško bol
štedrý a všetky detičky odmenil balíčkom sladkostí. Na pamiatku
sa každé dieťa s ním vyfotografovalo.
V ten istý deň ako mikulášsky darček dostali deti divadelné
predstavenie s názvom Prechladnutý drak, ktoré sa odohralo v
materskej škole a zúčastnili sa ho aj deti zo základnej školy.
Všetky náklady spojené s divadlom uhradilo Občianske združenie "Deti - naša budúcnosť" pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica.
Pekne ďakujeme.
Na takého bohatého Mikuláša o rok sa už teraz tešíme. Príjemne unavené deti s množstvom krásnych zážitkov z prežitého
dňa sa ukladali k odpoludňajšiemu spánku a so šťastným výrazom tváre snívali detské sníčky o príchode Ježiška.
Mária Hlohovská

Rudolf Minarovič

Predvianočná nádielka v škole

Vitaj medzi nami

V predvianočných týždňoch panovala v škole rušná pracovná
nálada, ktorá bola spôsobená výmenou starého nábytku v triedach na 1. stupni. Staré skrine vystriedali nové, modernejšie
skrine a skrinky. Celkový vzhľad interiéru školy sa postupne obnovuje a skrášľuje, dvere a cokle dostali nový náter, triedy nový
vzhľad namontovaním žalúzií tak veľmi potrebných hlavne
v horúcich slnečných dňoch.
Do konca tohto roka a začiatkom budúceho sa budeme všetci
radovať z nových moderných lavíc a stoličiek. Tiež sa pracuje na
internetovej učebni a novej knižnici.
Aj k nám zavítal Mikuláš s čertom a anjelom a obdaroval naše
dobré deti a ich učiteľov sladkosťami. Mgr. Iveta Remenárová

Oliver Kolník

Manželstvo uzatvorili
Martina Hubinská a Peter Stodolka
Zuzana Mokošová a Ing. Daniel Rusko

Opustili nás
Viliam Michalík – 78 rokov
Rudolf Funta – 75 rokov
Alžbeta Chudá – 48 rokov
Mária Kašná – 82 rokov
Anton Bakoš – 46 rokov
Veronika Kajzerová – 88 rokov
Zdeno Jančovič – 43 rokov

Spracovala:Gabriela Summerová

Ospravedlnenie
Redakčná rada sa ospravedlňuje vedeniu Poľnohospodárskeho družstva
v Nitrianskej Blatnici, že v minulom vydaní novín v článku Jubileá
základnej školy s materskou školou na strane 3 sme neuviedli Poľnohospodárske družstvo medzi sponzorov akcie. Chyba sa stala neúmyselne pri manipulácii s textom. Poľnohospodárske družstvo patrilo
medzi hlavných sponzorov slávnostnej akadémie, v mene základnej
školy mu dodatočne ďakujeme. A ďakujeme za pochopenie.
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Obzretie za futbalovou jeseňou
A mužstvo
Počas letnej prestávky sa nám nepodarilo
posilniť káder novými hráčmi, tak sme siahli
po hráčoch, ktorí už „A“ mužstvo nereprezentovali, ale ukázalo sa že svojimi skúsenosťami a záujmom hrať futbal, stále môžu
byť príkladom mladším a právom sa zaradili
do kádra mužstva. Títo starí harcovníci ako
I.Korchan, D.Bartošek, R.Korchan už majú
vo futbale niečo za sebou, ale aj napriek tomu
sme im vďační, že nám pomohli udržať futbal
v Blatnici aspoň na takej úrovni ako je. Štart
do súťaže nám príliš nevyšiel, keď sme hneď
v prvom zápase prehrali v Krušovciach
a o dva týždne v Kuzmiciach. Napriek tomu,
že sme boli lepším mužstvom, výsledky hovoria v náš neprospech. V domácom zápase
s Oponicami sme si víťazstvo doslova vydreli, keď s kvalitným súperom sme podali výborný výkon. Výborné výkony sme podali aj
v nasledujúcich štyroch zápasoch, keď sme
postupne porazili Hrušovany, Bojnú,
V.Dvorany a Ludanice , víťaza jesennej časti
dokonca na ich ihrisku. Ku koncu jesennej
časti nám postupne odchádzala športová
forma, keď sme najskôr prehrali na Krnči po
najslabšom výkone mužstva a o týždeň len
doma remizovali s Preseľanmi. Ešte sa nám
podarilo poraziť H.Obdokovce na ich ihrisku
a doma Čermany, ale posledné tri zápasy sme
už nebodovali. Mrzí nás domáca prehra
s Nemčicami, keď sme mali víťazstvo na
dosah, ale v posledných minútach sme kruto
zápas prehrali. Mužstvu to ubralo na sebavedomí, čoho následkom bol debakel
v N.Strede. V tomto zápase nám chýbalo
viacero hráčov základnej zostavy, tu sa ukázalo akým úzkym kádrom disponujeme.
Všetko sme si chceli vynahradiť v derby
zápase v Krtovciach. Ešte 20 minút pred
koncom sme vyhrávali 2:1, ale záver sme
nezvládli vďaka obrovským chybám a nedisciplinovanosti niektorých hráčov.
Počas celej jesennej časti sme sa pohybovali
v hornej časti tabuľky, až v závere sme klesli
na 8. miesto, doma sme získali 16 bodov
a vonku 6 bodov. O strelené góly sa podelili:
J.Stanček 14, D.Bartošek 9, J.Selecký 4,
S.Hollan 3, B.Hudeček 2, P.Kubalák 1,
J.Kucharovič 1, J.Hudeček 1.
Aj napriek niektorým neúspechom chcem
poďakovať všetkým hráčom a realizačnému
týmu za vcelku dobrú reprezentáciu obce.
Vzimnom prípravnom období nás čaká obhajoba pohára ObFz Topoľčany v halovom
futbale. Budeme sa snažiť čo najlepšie na
tento turnaj pripraviť, veď víťazstvo v tomto
roku bol najväčší úspech blatnického futbalu.
Tento kolektív si takýto úspech zaslúžil
a som šťastný, že som mohol byť pritom ako
tréner.

Tabuľka Majstrovstiev okresu – jeseň 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OFK Ludanice B
OFK Krtovce
TJ Slovan Bojná
TJ Urmince
TJ Nemčice
TJ Oponice
Topoľč. B/N.Streda
OFK Nitr. Blatnica
OTJ H. Obdokovce
OFK Krnča
TJ Veľké Dvorany
TJ Čermany
TJ Slovan Krušovce
TJ Slovan Preseľany
OFK Kuzmice
TJ Hrušovany

14
14
14
14
14
15
14
14
14
15
14
15
14
14
14
15

11
11
9
7
7
8
7
7
5
5
5
4
4
2
3
2

0
0
2
6
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B mužstvo
Nástup do súťaže bol úspešný, hneď v prvom zápase mužstvo zvíťazilo
na horúcej pôde v Kovarciach, následne o týždeň stratilo všetky body
doma s Koniarovcami, ale o týždeň si všetko vynahradili v Bedzanoch,
kde opäť zvíťazili. Mužstvo nedokázalo potvrdiť doma vonkajšie víťazstvo a počas celej jesennej časti doma zvíťazilo len raz, aj to za
pomoci hráčov „A“mužstva. Béčko je ohrozené zostupom do nižšej
súťaže. Bude treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa mužstvo vzchopilo
a začalo podávať dobré výkony. V budúcnosti nemôžeme chcieť, aby
hráči zo základnej zostavy áčka hrali za béčko, potom trpí kvalita hry v
„A“mužstve. Veď je nemysliteľné aby jeden hráč počas 24 hodín odohral 2 kvalitné zápasy. Je na kmeňových hráčoch „B“mužstva, aby
dokázali, že vedia a chcú pre mužstvo urobiť viac ako doteraz.
1. TJ Rajčany
13 9 2 2
33 : 15 29
2. OFK Tesáre
13 8 2 3
28 : 13 26
3. OFK Práznovce
13 8 2 3
26 : 16 26
4. ŠK Veľké Ripňany
13 7 2 4
28 : 20 23
5. TJ Branko Závada
13 6 3 4
30 : 25 21
6. OFK Kovarce
13 7 0 6
21 : 24 21
7. OFK Chrabrany
13 6 2 5
21 : 14 20
8. TJ Čeladince
13 5 4 4
25 : 25 19
9. TJ Koniarovce
13 5 2 6
21 : 26 17
10. TJ Kamanová
13 5 2 6
24 : 31 17
11. TJ Veľké Bedzany
13 5 0 8
27 : 27 15
12. N.Blatnica B/Vozokany
13 3 2 8
17 : 25 11
13. TJ Bojná OMD
13 3 0 10
11 : 30
9
14. OFK Horné Štitáre
13 2 1 10
17 : 38
7
Pavol Stanček ml.
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