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Plynutie času
Vždy na Vianoce a najmä na prelome rokov
si stále viac uvedomujem plynúci čas. Keď je
človek v detskom veku alebo mladý, ani nevníma
ubiehajúce hodiny, dni a roky. Keď sa však život
prehne do staroby a pridružia sa rôzne zdravotné
neduhy, jeho myseľ sa častejšie zaoberá plynutím
času. Všímame si viac úmrtia vrstovníkov,
spoluobčanov, s ktorými sme sa stretávali alebo sa
iba zdravili . Lebo obec je ako veľká rodina – každý
pozná každého, každý každému vidí „do hrnca“ ...
A všetci sme si akosi inak blízki, než ostatní známi
z iných obcí a miest.
Vraví sa, že Vianoce sú sviatkami pokoja,
radosti, pohody, aj keď v konkrétnych prípadoch
tieto kategórie vždy neplatia. Vianoce sú aj
sviatkami spomínania a zamýšľania sa nad
uplynulým životom. Nad tým, kto tento rok pri
vianočnom stole chýba navždy alebo chýba, aj
keď by nemal a nemusel. Život je zložitý a prináša
nám i chvíle smutné, neradostné a také, aké sme si
neželali. Niekedy nezávisle na nás, ale zvyčajne aj
naším pričinením. A práve toho nášho pričinenia
by malo byť čo najmenej. Veď to poznáte – stačí
jedno neuvážené slovo a praní toho druhého
hlboko a neraz i nezabudnuteľne.
Máme tu opäť vianočný čas. Mal by byť nielen
časom pekných chvíľ, ale aj zamyslenia. Nad tým,
ako sme prežili rok, kde sme urobili chybu a kde
sme urobili málo, aby bol ten druhý šťastný. Lebo
raz príde chvíľa, keď sa nebude dať napraviť, čo sme
v rokoch svojho života pokazili. Nie v hmotných
veciach, ale v konaní dobra pre iných.
Čas plynie neúprosne. Človek príde do rokov,
keď sa prestane pozerať dopredu, ale bude obzerať
späť na roky, ktoré prežil. A mal by sa zamyslieť,
ako ich prežil a ako využije čas, ktorý mu zostáva.
Vianoce sú príležitosť na toto zamyslenie ...

T. KRAHULSKÝ

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
pohodu a zdravie
v novom roku 2014
všetkým spoluobčanom Želá
Michal Toman, starosta obce
a Obecná samospráva

Rok na rotunde
Už piaty rok pokračujú reštaurátorské
práce na Rotunde sv. Juraja. Tohtoročná
dotácia z grantového systému Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“
v sume 30.000 ,- EUR nestačila pokryť
všetky náklady na zavŕšenie komplexnej
obnovy kostolíka. V roku 2013 sa vedúci
reštaurátor Jozef Dorica, akad. maliar,
zameral na rekonštrukciu fasády barokovej veže a výmenu dlažby v interiéri.
V letných mesiacoch boli odstránené
omietky z fasády stien rotundy, veže
a pustovne v celom rozsahu. V rámci
čistiacich prác bol zistený nový nález
– pôvodné okenné otvory na najvyššej
časti (laterne) barokovej veže. Laterna je zreštaurovaná úplne, dokonca
boli osadené už aj sklá proti dažďu.
Zrekonštruované sú aj omietky na veži,
no barokové prvky výzdoby stien sa pre
nevyhovujúce poveternostné podmienky nedokončili.
V interiéri kostolíka bola v zmysle
metodických pokynov Krajského pamiatkového úradu Nitra uložená nová
kamenná dlažba. Jej výmena bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie Všeobecnej úverovej banky. Na
okrajoch v podlahe boli v spolupráci
s Občianskym združením Rotunda Jurko
osadené zdroje svetla, ktoré osvetľujú
povrch najstarších stien rotundy.
Koncom novembra 2013 sme sa znova
obrátili na naše ministerstvo kultúry
a podali už v poradí šiestu žiadosť
o dotáciu. Pevne veríme, že o rok
budeme môcť skonštatovať:“Komplexné
reštaurovanie Rotundy sv. Juraja bolo
ukončené!“ Pán minister Maďarič nám
pri svojej návšteve kostolíka v októbri
sľúbil, že náš projekt podporí...
Jednou
z
hlavných
náplní
Občianskeho združenia Rotunda Jurko
je propagácia kostolíka a historicky
významnej lokality. V snahe upútať
pozornosť na rotundu a urobiť z nej
jednu z vizuálnych dominánt obce, aj
keď je v lese, sme sa rozhodli zabezpečiť
osvetlenie stavby zvonku.
So žiadosťou o namontovanie fotovoltaického systému sme sa obrátili na
firmu SG SLOVENSKO, s.r.o. zo Svinnej.
Solárny panel umožňuje nielen osvetlenie rotundy, ale aj nabíjanie akumulátora, ktorý zabezpečuje alarm v kostolíku
a kamery. V noci od 21.00 do 01.00 je
kostolík čiastočne viditeľný z cesty od
Radošiny a od Krtoviec.
Zábery si môžete pozrieť na stránke
www.enetron.sk a www.rotundajurko.
sk .
Zároveň ďakujeme pánovi Jánovi
Ižarikovi, majiteľovi firmy, za veľmi
štedrý sponzorský príspevok venovaný
na reštaurovanie Rotundy sv. Juraja.

Prispieť k obnove kostolíka môžeme
všetci,
vš
ak využijeme svoju zákonnú
možnosť
m
a venujeme 2% zo svojich daní
na tento ušľachtilý cieľ. Oprávneným
prijímateľom
pr
finančných prostriedkov
ko je Občianske združenie Rotunda
Jurko.
Ju
Zamestnanci môžu požiadať
o vystavenie potvrdenia u svojho
zamestnávateľa,
za
živnostníci uvádzajú
údaje
úd o prijímateľovi priamo do svojho
daňového
da
priznania.
Všetkým, ktorí podporili náš cieľ už
aj v predchádzajúcich rokoch, touto cestou
to ďakujeme. V roku 2013 sme z 2%
vašich
va
daní financovali: osvetlenie veže
a interiéru
i
kostolíka, fotovoltaický panel,
stĺpy
stĺ a informačné tabule označujúce
„O
„Ochranné
pamiatkové pásmo Rotunda
sv Juraja a archeologická lokalita“ na
sv.
pr
prístupových
cestách, geodetické práce
– zameranie terénu okolia rotundy pre
pl
plánované
terénne úpravy a suveníry pre
ná
návštevníkov.
Pevne veríme, že nás podporíte
a aspoň malú časť vašich daní nenech „utopiť“ v štátnom rozpočte, ale ju
cháte
ve
venujete
rozvoju historického dedičstva
v našej obci. Všetci členovia OZ Rotunda Jurko vám budú veľmi vďační, keď oslo
lovíte
aj svojich rodinných príslušníkov,
pr
priateľov
a známych.
Dagmar Ševčíková
predsedníčka OZ Rotunda Jurko
Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 36113450
Tlačivá na stiahnutie:
www.rotundajurko.sk

1ccc Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii
barokového tvaroslovia

Október „Mesiac úcty k starším“
Motto: „Človek je krásny nielen
vtedy, keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi.“
Október pre niekoho znamená
radosť z posledných slnečných dní,
niekomu je ľúto že sa pomaly začína
zima, ale okrem toho všetkého vieme,

že október je aj mesiacom úcty
k starším ľudom.
26. október 2013 bol pre jubilujúcich
občanov našej obce sviatočný.
V priestoroch školskej jedálne sa
uskutočnilo spoločenské posedenie
pre jubilantov, ktorí sa k uvedenému
dátumu dožili alebo do konca
kalendárneho roka dožijú 70, 75,
80, 85, 90, 95 a 100 rokov, ktorých je
spolu 31. Z nich je 70 r. 10 občanov,
75 r. 7občanov, 80 r. 8 občanov, 85 r. 2
občania, 90 r. 3 občania a krásnych 100

Z rokovaní obecného
zastupiteľstva
Dňa 27. júna 2013 sa konalo 15.
plánované
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie Výročnú správu obce
za rok 2012, správu hlavného kontrolóra
obce o kontrole hospodárenia obce za
rok 2012 a audítorskú správu z overenia
ročnej účtovnej závierky obce k 31.12.
2012.
OZ prerokovalo a schválilo i návrh
aktualizácie
povodňového
plánu
záchranných prác. V bode rôzne okrem
iného vzalo OZ na vedomie plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2013, zmluvy o poskytnutí dotácií
z rozpočtov Ministerstva kultúry SR
a NSK , informáciu o podaných
žiadostiach na prenájom obecných
nájomných bytov, žiadosť ZŠ s MŠ
Nitrianska
Blatnica
o
zvýšenie
rozpočtových preddavkov na rok 2013
a zoznámilo sa so zverejnením Návrhu
registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Nitrianska Blatnica.
Dňa 26. septembra 2013 sa konalo
16. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva (OZ). Poslanci prerokovali
a schválili Rozbor hospodárenia obce za
I. polrok 2013, a 1. úpravu rozpočtu obce
Nitrianska Blatnica na rok 2013.
V nasledujúcom bode sa OZ uznieslo na
vydaní Všeobecne záväzného nariadenia
– o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nitrianska Blatnica.
V ďalšom bode prerokovali a schválili
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovnovzdelávacej činnosti Základnej
školy s materskou školou v školskom roku
2012/2013.
OZ ešte prerokovalo a zobralo na
vedomie informáciu o návrhu registra
obnovenej evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim podľa zákona
NR SR č. 180/1995 Z. z. v katastrálnom

rokov sa dožila pani Emília Kúdelová.
Žiaci 1. ročníka ZŠ ich pozdravili
kultúrnym programom pod vedením
p. učiteľky Remenárovej. Starosta obce
sa im slávnostne prihovoril. Zvlášť sa
prihovoril najstaršej občianke pani
Emílií Kúdelovej, ktorá sa dožila
významného životného jubileá – 100.
rokov života.
Po slávnostnom zápise do pamätnej
knihy obce sa občerstvili a v priateľskej
atmosfére zaspomínali na minulé časy.
MH

Betlehemské svetlo 2013
Vianoce sú najkrajšie sviatky
v roku. K sviatočnej atmosfére v našej
obci chcú skauti prispieť prinesením
Betlehemského svetla. Tradične ho
prevezmú v Katedrále sv. Emeráma
v Nitre.
Na Štedrý deň od 15:00 do 16:00 si
ho všetci môžeme priniesť do domovov z nášho farského kostola.
Skauti s ním navštívia chorých,
potom, čo ho dopoludnia rozvezú po
okolitých obciach.
Tešíme sa, že na našich štedrovečerných stoloch horí svetlo z rodiska nášho Pána. Prežime pri ňom
požehnaný čas!
EK

území Nitrianska Blatnica.
V bode Rôzne sa poslanci OZ a občania
sa oboznámili so záznamami s overovania
súladu vykonaných a fakturovaných
stavebných prác a dodávok na stavbách
NBD 9 b. j. č. 1 – 4 Nitrianska Blatnica,
správou MŽP SR z kontroly na mieste
č. 2 k projektu: Vybudovanie ZD na
separovanie KO a obecnej kompostárne na
zhodnocovanie BRO a schválili aktuálne
rozpočtové opatrenia, zmluvy, dodatky
k zmluvám a zámenu obecných pozemkov.
17. plánované zasadnutie OZ sa konalo
dňa 12. decembra 2013 a jeho hlavnou
témou bol rozpočet obce. OZ prerokovalo
a schválilo II. úpravu rozpočtu obce
Nitrianska Blatnica na rok 2013. V ďalšom
bode sa OZ venovalo Návrhu rozpočtu
obce Nitrianska Blatnica na roky 20142016. Schválilo rozpočet na rok 2014
a vzalo na vedomie rozpočet na roky
2015– 2016. V nasledujúcom bode sa OZ
uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného
nariadenia – O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
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kalendárny rok 2014. OZ taktiež formou
VZN schválilo dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení, čo je predpísané
zákonom. Rovnako schválilo i VZN
o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Nitrianska
Blatnica. V bode Rôzne vzalo na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 1. polrok 2014,
Príkazný list starostu obce k vykonaniu
ročnej
inventarizácie majetku obce
a schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu projektu – reštaurovanie
Rotundy sv. Juraja v roku 2014. Na záver
starosta poprial všetkým prítomným
spoluobčanom pokojné vianočné sviatky.
Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva sú zverejnené na internetovej
stránke obce alebo možno do nich
nahliadnuť v kancelárii obecného úradu
v pracovných dňoch počas úradných
hodín.
(OcÚ)

Z histórie rodu Leonhardiovcov
V roku 1870
získal blatnický
veľkostatok
od
Gustáva Appela
a ďalších majiteľov
bohatý rakúsky
podnikateľ Alojz
Haase.
Jeho
dcéra a dedička
Mária sa narodila
Drevený erb z Farského
okolo roku 1867
úradu
v
moravskom
Šumperku. V roku 1888 sa už spomína ako
manželka dôstojníka Kurta Leonhardiho
(Curt von Leonhardi). Leonhardiovci sa
stali poslednými vlastníkmi veľkostatku
s pozemkami a lesmi v Nitrianskej Blatnici
a okolitých obciach. V roku 1909 manželia
Leonhardiovci dali na 15 rokov do prenájmu
pôdu, budovy s príslušenstvom, dobytkom
a pálenicou v Nitrianskej Blatnici, Krtovciach,

Lužanoch a Behynciach Henrichovi Lamplovi
a Wilhelmovi Redlichovi, židovským
podnikateľom na južnej Morave. Beatrix
a Anton. Mariette, ktorá sa spomína v Blatnici
ešte v roku 1932, patrila vila neďaleko kaštieľa.
Hlavným dedičom bol Anton (Anton Franz
Josef Maria Curt), ktorý sa narodil v Blatnici
27. februára 1898 52-ročnému Kurtovi.
a 31-ročnej Márii. Rodičia aj syn boli rímskymi
katolíkmi. Kurt zomrel 2. októbra 1920. V roku
1927 zomrela v obci aj jeho sestra Irma.
Mária Leonhardiová, rodená Haase, zomrela
30. mája 1922. Jej syn Anton sa oženil v roku
1927 s Alžbetou Winterovou (1905 – 1973),
dcérou Ľudovíta Wintera, nájomcu a riaditeľa
piešťanských kúpeľov. Anton s manželkou sa
zdržiavali aj v Banke a Piešťanoch. V roku 1939
sa snažil u prezidenta Tisa ovplyvniť vlastnícky
prevod piešťanských kúpeľov. V roku 1945 mu
bol podľa Benešových dekrétov skonfiškovaný
ako Nemcovi asi 850-hektárový veľkostatok

Návšteva múzea

a majetky v Nitrianskej Blatnici, Vozokanoch
a v Banke. Anton, Alžbeta a ich syn Ján (narodil
sa 3. júna 1933 vo Viedni) emigrovali v roku
1949 do Austrálie. Anton a Alžbeta zomreli
v Austrálii. Ich syn Ján (John) žije v západnej
Austrálii a podniká v kozmetike.
RR

Ján von Leonhardi po rokoch v Nitrianskej Blatnici (Sny sa plnia)
Bol 25. máj roku 2013 a obecné auto zastalo o 9,00 na železničnej
stanici v Piešťanoch. Čakalo na hosťa z Austrálie, ktorý nemal ani tušenia,
aké prekvapenie pre neho pripravila jeho neter s rodinou v spolupráci so
starostom obce Nitrianskej Blatnica Michalom Tomanom. Táto neter, ako sa
vraví - z druhého kolena, je moja priateľka Katarína Fratriková, pravnučka
p. Ľudovíta Wintera. Poznala dlhoročnú túžbu očakávaného hosťa vrátiť sa
na miesta, kde prežíval svoje detské roky. Tým hosťom bol barón Ján von
Leonhardi so svojou manželkou Sue a ich rodinnou priateľkou. Po zvítaní
sme nasadli do auta a Mirko Viater nás viezol za snom jedného z nás.
Príchod do Blatnice bol preňho hneď v úvode dojemný; zvítal sa so svojím
priateľom z detstva pánom učiteľom Jánom Kolníkom. Nasledovalo prijatie
na obecnom úrade starostom obce a zástupcom starostu Michalom Sochom.
Prijatie a pohostenie na úrade bolo prekrásne a po úvodnom slove
p. starostu a príhovore p. baróna skoro až rodinné. Ján Leonhardi spomínal
na detstvo, ktoré prežil v Nitrianskej Blatnici a odkiaľ odišiel v roku 1948
so svojimi rodičmi do emigrácie. Spomínal na to, že vo vile (dnešnom
Obecnom úrade) žila jeho teta baronesa Marietta von Leonhardi, kde mala
chov plemenných psov a on s rodičmi býval v priestoroch malého kaštieľa
(súčasná administratívna budova firmy Krošlák). Bol veľmi rád, že z balkóna
vily mohol tieto priestory aspoň vidieť a zaspomínať si na to, ako tam prežíval
detstvo spoločne s miestnymi chlapcami a samozrejme svojimi rodičmi.
Pán barón si z rúk starostu obce prevzal spomienkovú plaketu a na
pamiatku tejto návštevy sa podpísal do pamätnej knihy obce. Všetci hostia si
prevzali knihu o Nitr. Blatnici, erb a drobné spomienkové darčeky s motívom
obce. Ďalším bodom programu bola návšteva múzea v kultúrnom dome,
kde mal náš hosť možnosť vidieť okrem vzácnych vykopávok z lokality
Rotundy sv. Juraja aj jediný zachovaný drevený erb jeho predkov. Múzeom
nás sprevádzala a podrobný výklad k historickým artefaktom podala
predsedníčka OZ Rotunda Jurko Dagmar
Ševčíková, ktorá nás sprevádzala i pri
Rotunde sv. Juraja. Oboznámila s históriou
rotundy a s reštaurátorskými prácami,
ktoré tu doteraz prebiehajú a starosta
informoval o ďalších krokoch plánovaných
na záchranu rotundy.
Pán barón si pri rotunde zaspomínal na
život v horárni, ktorá dnes už neexistuje,
ale presne vedel, v ktorých miestach stála.
Spomínal aj na to, že v rotunde skladovali
ovocie, zeleninu a potraviny.
Od rotundy sv. Juraja sme sa presunuli
do parku a samozrejme sme skončili aj

pri kaštieli. Na našom hosťovi bolo vidieť sklamanie z toho, ako zúbožene
dnes kaštieľ vyzerá, ale i napriek tomu bol šťastný a dojatý z toho, že aspoň
na okamih mohol byť v spomienkach na detstvo na miestach, ktoré tak
dôverne poznal. Prežil tu bezstarostné obdobie svojho života spred 65 rokov.
Nepozorovane si vložil do vrecka kúsok omietky z kaštieľa - odvezie si ju
do Austrálie. Je to naozaj také silné vrátiť sa na rodnú zem? Som rada, že to
neviem posúdiť.
Program bol vyčerpaný a nastal čas lúčenia. Nedokážem opísať barónove
pocity pri lúčení so všetkými, ktorých v ten deň spoznal a ktorí sa mu venovali.
Muselo to byť preňho veľmi ťažké, pretože lúčenie všemožne odďaľoval
a neustále opakoval poďakovanie všetkým, ktorí mu splnili jeho sen.
Po rozlúčke prijal pozvanie od p. Kolníka k nim domov, aby spoločne
zaspomínali na svoje zážitky z detstva. Pospomínali, ako strieľali zo zbraní,
ako hrávali ping-pong a iné. Pani Kolníková napiekla výborné koláčiky
a nádherne vyzdobené medovníky, ktoré bolo až hriechom zjesť.
Nastal čas rozlúčky aj u Kolníkovcov, čo bolo ťažké pre oboch. Našťastie
darčeky, ktoré
p. barón dostal, mu tieto krásne chvíle určite budú pripomínať aj ďaleko
za morom. Jeho srdce prekypovalo dojatím a šťastím po všetkom, čo v tento
deň zažil.
Teraz sme už sadali do auta smutnejší, pretože sa skončil krásny deň
plný zážitkov a prekvapení najmä pre jedného z nás...
Po príchode do Piešťan sme sa zastavili na cintoríne a položili kyticu na
hrob barónových starých rodičov.
Keď sa ho jeho neter Katka Frátiková spýtala, aký darček by chcel
na pamiatku na Slovensko a na oslavu svojich krásnych osemdesiatych
narodenín (ktoré mal mimochodom 3. júna), odpovedal, že práve dostal
ten najkrajší dar. Splnil sa mu sen, ktorý roky nosil v srdci. Opäť sa aspoň
na chvíľu vrátil do Nitrianskej Blatnice
a zaspomínal si na svoje detstvo.
Lúčenia bývajú ťažké, ale i napriek
tomu „Punkimu“ - želám za všetkých
Blatničanov, čiže Šarfianov (ktorí si túto
jeho mladícku prezývku veľmi dobre
pamätajú veľa zdravia, šťastia do ďalších
rokov a aby sme sa v plnom zdraví ešte
niekedy stretli v malebnej dedinke pod
Marhátom – v Nitrianskej Blatnici!
PS: A potom, že sny sa neplnia! Aj v 80tke je to možné!
Eva Pavelková

Privítanie na obecnom úrade
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Oslávili sme 50 rokov v novej budove školy
Základná škola s materskou školou
Nitrianska Blatnica 10. mája 2013 oslávila 50. výročie svojej záslužnej činnosti
v novej budove. Jubileum nie je iba
vďačnou príležitosťou na vzácne stretnutia,
spomienky a bilancovanie, ale aj na prezentáciu úspechov. Pozvaní hostia sa stretli
najskôr v priestoroch základnej školy, kde
si mali možnosť prezrieť triedy, špeciálne
učebne, školský klub a telocvičňu. Po
prehliadke výstavných priestorov firmy
Krošlák s.r.o. nasledovala slávnostná akadémia v kultúrnom dome.
Po úvodných slovách riaditeľky školy
Mgr. Daniely Páleníkovej sa prítomným
prihovoril Mgr. Ondrej Turan, jeden
z bývalých riaditeľov. Jeho slová a vlastný
pohľad na dlhoročné pôsobenie v blatnickej škole zmapovali mnohé školské
podujatia, obetavých kolegov a úspechy
žiakov. Starosta obce Mgr. Michal Toman po svojom príhovore odovzdal Cenu
obce Základnej škole s materskou školou
Nitrianska Blatnica do rúk riaditeľky školy.
Po spomienkach a bilancovaní pódium
v sále kultúrneho domu patrilo našim
žiakom. Pod vedením skúsenej režisérky

Kultúrny program žiakov ZŠ

Odovzdanie Ceny obce Nitrianska
Základnej škole s materskou školou

Blatnica

pani učiteľky Mgr. Gabriely Ľuptákovej
predviedli to najlepšie, čo v nich objavili
skúsení pedagógovia. Neboli to však ich
vedomosti vo vyučovacích predmetoch,
ale predovšetkým talenty v spievaní, tancovaní, prednášaní a aj herecké schopnosti.
Po slávnostnej akadémii nasledovala recepcia a čas na osobné stretnutia
bývalých kolegov a všetkých, ktorých život
je nejakým spôsobom spojený so životom
našej základnej školy. Pamiatkou na tento
významný deň bude pre hostí špeciálna
príloha Blatnických novín, kalendár s fotografiami zo života žiakov, taška a pero s logom školy.
Teší nás, že ohlasy na oslavy 50. výročia
novej budovy školy sú pozitívne. Všetci
sme sa snažili predstaviť našu prácu čo
najlepšie – žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy.
Obrovské poďakovanie vyjadrujeme
všetkým sponzorom, pretože iba s ich materiálnou a finančnou pomocou sme mohli

Príhovor starostu obce

zorganizovať také významné podujatie.
Veľmi si vážime ich postoj a ochotu.
Podporili nás: OcÚ Nitrianska Blatnica, PD Nitrianska Blatnica, Krošlák,
s. r. o., FK Krtovce, Poľovnícke združenie
„MIER“ Nitr. Blatnica, OcÚ Krtovce, OcÚ
Vozokany, p. Jaroslav Ševčík – KV-plast,
p. Patrik Krajčík, p. Júlia Krajčíková,
p. Jozef Hudeček, p. Janko Ceperko,
p. Róbert Baňák, p. Daniela Rybnikárová,
p. Tatiana Mizeráková, p. Pavol Stanček,
p. Emanuel Schlik, p. Miloslav Králik,
p. Dušan Štefčík, p. Peter Líška, p. Igor
Božik, p. Anton Fuksík, p. Peter Páleník,
p. Stanislav Ondrejka, p. Ing. Patrik Drahovský, p. Eva Bielená, p. Tomáš Neradný,
p. Róbert Vojtela, TOPEC Topoľčany,
TEKOO Trenčín, Milsy Bánovce n/Bebravou, DEMIFOOD, s. r. o. Nové Mesto n/
Váhom, DEVELOPGROUP, a.s. Bratislava.
D. Ševčíková

Vianočné pečenie v materskej škole

Súčasnosť a blízka budúcnosť našej školy

Predvianočné obdobie sa nesie v znamení pečenia oblátok, medovníkov a rôznych chutných koláčikov. 12. decembra bola celá materská škola prevoňaná medovníkmi. Od rána
sa do práce pustili všetci zamestnanci a deti materskej školy.
Miesenie, vykrajovanie a zdobenie nemalo konca kraja. Zručné
detské rúčky premieňali kusy cesta na milé srdiečka, stromčeky,
zvončeky či snehuliakov. Zručná „medovnikárka“ názorne predviedla zdobenie medovníčkov. Zvedavosť deti nenechala na seba
dlho čakať a svoju
zručnosť pri zdobení si vyskúšali
tiež. Preto, milé
mamičky, nechajte
piecť svoje deti
medovníčky. I keď
cesta bude všade
dosť, doprajte to
svojim deťom pre
radosť.
Verím, že na medovníkoch si pochutnajú rodičia
na
vianočnom
večierku, na ktorý
sa pripravujeme.
MH
Príprava medovníkov v MŠ

Súčasný školský rok 2013/14 sme otvorili s počtom 126 žiakov (80 žiakov navštevuje
ŠKD) a 14 pedagógov. Privítali sme 13 nových prvákov, ktorým sa už v škole darí
a mohli sa zúčastniť našich podujatí – púšťanie šarkanov, projektu Záložka do knihy
spája školy, Dňa knižníc, výstavy exotických plazov, súťaže Výrobky z jesenných plodov, výstavy vianočných vencov a adventných kalendárov. Najväčší zážitok však mali
z príchodu Mikuláša (pozri webové sídlo školy). Pre starších žiakov bola zorganizovaná
beseda s p. Mgr. Petrom Uhlíkom – čestným predsedom Spoločnosti M.R.Štefánika,
ktorý im priblížil významnú osobnosť našich dejín. V najbližšej budúcnosti nás čaká
vianočná besiedka (tentokrát len v škole), rodičovský ples, lyžiarsky kurz a prebiehajú
školské kolá predmetových olympiád, z ktorých víťazi postúpia do okresných kôl. Žiaci
majú možnosť navštevovať krúžky: florbalový, futbalový, strelecký, Mladý záchranár,
literárno-dramatický, pohybové hry, výtvarný, zdravotnícko-športový. Pedagógovia sa
zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania a nedávno absolvovali seminár Intuitívna pedagogika - ako učiť hrou cez zážitkové vyučovanie. Aj takto sa snažíme spestriť a oživiť
vyučovanie vo všetkých ročníkoch.
Okrem toho každá trieda bude od januára vybavená počítačom a čiastočne bude
vymenená aj technika v PC učebni. Toto sa uskutoční vďaka finančnej pomoci Rady
rodičov pri ZŠ Nitrianska Blatnica, ktorá prispela aj na vybavenie školskej jedálne.
Vďaka výbornej spolupráci školy a rodičov sa nám podarilo získať financie cez Nadáciu Volkswagen Slovakia, zamestnanecký program „Vaša cesta“, na ďalšiu interaktívnu tabuľu a hľadáme sponzora na dofinancovanie dataprojektoru v učebni nemeckého jazyka. Pri tomto zamestnaneckom projekte nám pomohol p. Stanislav Gálik,
ktorému patrí veľká vďaka. Dúfame, že aj vy podporíte našu školu účasťou na našom
rodičovskom plese 1.februára 2014, a tým pomôžete získať financie pre naše deti.
Mgr. Daniela Páleníková

4

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Po Veľkonočných sviatkoch zmŕtvychvstania Pána, ktoré sú najväčšími sviatkami celého roka, sa odohrali v našej
farnosti významné udalosti. Už tradične
sa štvrtá veľkonočná nedeľa nazýva
nedeľou Dobrého pastiera, počas ktorej sa
modlíme zvlášť za nové kňazské a rehoľné
povolania. Pri tejto príležitosti prijali pozvanie na návštevu našej farnosti predstavení a bohoslovci Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre, v ktorom sa štúdiom
a formáciou pripravujú budúci kňazi
Nitrianskej diecézy. Ich návšteva začala
účasťou na sv. omši vo Vozokanoch, kam
prišla približne polovica bohoslovcov na
čele so špirituálom Róbertom Dormanom.
Druhá polovica prišla na sv. omši do
Krtoviec pod vedením rektora seminára
Pavla Zahatlana. Nakoniec sa celý seminár
stretol na hlavnej sv. omši vo farskom kostole v Nitrianskej Blatnici. Pán špirituál vo
svojom príhovore podčiarkol hlavný cieľ
ich návštevy, prosiť Pána žatvy o nových
robotníkov, aby Boh vzbudil nové kňazské
povolania aj v srdci mladých ľudí našej
farnosti. Slávnostný charakter slávenia
umocnilo aj vystúpenie Scholy cantorum,
čiže speváckeho zboru kňazské seminára.
Na záver sv. omše jeden z bohoslovcov
predstavil vnútornú štruktúru seminára
a opísal nám ako vyzerá štúdium a život
bohoslovca pripravujúceho sa na kňazské
poslanie. Po sv. omši absolvovali bohoslovci obed v jednotlivých rodinách,
ktoré boli ochotné prijať hostí k svojmu
stolu. Bola to vzácna príležitosť osobne
sa porozprávať s bohoslovcami na zaujímavé témy zo seminárskeho prostredia.
Ďakujem všetkým rodinám, ktoré takýmto spôsobom pomohli pri zabezpečení
návštevy bohoslovcov. Po výbornom obede, ktorý si všetci bohoslovci chválili, sme
sa stretli opäť v kostole, aby sme adoráciou
prosili Dobrého pastiera o nových kňazov
či rehoľníkov pre naše farnosti na Slovensku. Súčasťou popoludňajšieho programu
bol futbalový zápas medzi miništrantmi
a bohoslovcami. Družstvo miništrantov
po slušnom výkone a celkom vyrovnanom
zápase nakoniec prehralo so cťou proti
objektívne lepšiemu súperovi. Hlavným
zámerom aj tak bolo zabaviť sa a s chuťou
si zahrať futbal proti netradičnému súperovi.
Ďakujem predstaveným a bohoslovcom
kňazského seminára, že prijali pozvanie
a prežili nedeľu Dobrého pastiera práve
v našej farnosti. Zároveň vyjadrujem veľkú
nádej, že aj ich prítomnosť medzi nami
prispeje k tomu, aby sa aj naša farnosť
v blízkej budúcnosti mohla tešiť z dobrého
kňaza či rehoľníka, ktorý bude pochádzať
z našich radov.
V nedeľu 19. mája sa uskutočnila
slávnosť Prvého sv. prijímania. Po prvýkrát
v živote prijalo Eucharistiu sedemnásť
detí, desať z Nitrianskej Blatnice, päť

z Krtoviec a dve z Vozokán. Na tento
okamih sa deti pripravovali počas celého
školského roka na hodinách Náboženskej
výchovy a rodičia detí sa zúčastňovali na
katechézach vo farskom úrade. Okrem
toho deti mali možnosť prežiť jeden deň
a noc na fare, kde boli pre ne pripravené
hry, súťaže, film a samozrejme sv. omša
a modlitby. Tri týždne po slávnosti sa vo
farskom dvore uskutočnila opekačka pre
rodiny prvoprijímajúcich detí.
Ďalej treba spomenúť požehnanie
zreštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu
30. júna po sv. omši. Sv. Ján Nepomucký
je mučeníkom 14. storočia, ktorý bol
umučený a následne hodený do rieky
Vltava v Prahe na príkaz českého kráľa
Václava IV. Je uctievaný ako mučeník
spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach (vďaka
spôsobu jeho smrti). Socha zobrazuje
kňaza v rochete, s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo nej, v ruke drží kríž.
Hviezdy zastupujú legendu, podľa ktorej
vltavskí rybári našli po smrti Jánove telo,
prípadne päť rán Kristových či písmená
latinského tacui (mlčal som). Hviezdy
okolo hlavy sú atribút medzi svätcami
veľmi zvláštny, pretože s hviezdami okolo
hlavy je zobrazovaná iba Panna Mária.
V Európe sa nachádza okolo 30 tisíc pamiatok na tohto muža. Najznámejšia je
jeho socha na Karlovom Moste a hrobka
v katedrále sv. Víta. Pamiatky na neho
nájdeme v rovnakej miere aj v Strednej
či Južnej Amerike, Indii, na
Filipínach i v Číne. Príbeh sv.
Jána Nepomuckého ukazuje aj
zaujímavé paralely a všeobecné
problémy ľudského života,
pretrvávajúce až do dnešných
dní. Vnímame ho ako staviteľa
mostov medzi ľuďmi, človeka
dialógu, strážcu vernosti a tajomstva.
V rokoch 1969-1993 spravovali našu farnosť kňazi
z Kongregácie Najsvätejšieho
Vykupiteľa, ktorých poznáme
pod názvom Redemptoristi.
Počas svojho pôsobenia vyorali hlbokú brázdu, na ktorú
sa nedá zabudnúť. Preto som
rád, že sme mohli počas hodovej sv. omše 15. septembra
privítať medzi nami pátra
Martina Zanovita, CSsR. Spolu
s ním sme si pripomenuli 20.
výročie od ukončenia činnosti
Redemptoristov medzi nami.
Zároveň sme ďakovali za ich
plodnú prácu a páter Martin si
pripomenul aj okamihy svojej
kňazskej vysviacky, ktorú prijal 5.7.1991 v našom farskom
kostole. Bol to skutočne krásny

deň plný spomienok a radosti.
V nedeľu Krista Kráľa 24. novembra
zavítali do našej farnosti dvaja členovia
komunity Cenacolo, aby nám povedali
svedectvo o vlastnom živote a o sile Božej
lásky. Komunita pomáha tým, ktorí padli
aby vstali a znovu našli seba samých, našli
lásku, priateľstvo a zmysel života. Comunita Cenacolo vznikla v Taliansku r. 1983
a založila ju rehoľná sestra Elvíra. Matka
Elvíra s Božou pomocou vybudovala
veľkolepé dielo - komunitu Cenacolo,
ktorá zachránila veľa mladých životov
a vrátila ich do normálneho života. Komunita pomáha narkomanom, alkoholikom,
gemblerom, strateným mladým ľuďom,
ktorí chcú nájsť sami seba, radosť a zmysel života. Úspešnosť liečby narkomanov
Kristoterapiou je mimoriadne vysoká, pohybuje sa medzi 70-80 %. Comunita Cenacolo pôsobí v rôznych krajinách sveta.
Na Slovensku sa dom komunity nachádza
v Kráľovej pri Senci. Vďaka terapii, ktorá
spočíva iba v dvoch veciach – modlitba
a práca – veľa mladých ľudí našlo zmysel
života a vrátilo sa do normálneho života
bez drog, alkoholu a iných závislosti.
Viac o komunite Cenacolo sa dozviete na
www.cenacolo.sk.
Chlapci z komunity sa zúčastnili na sv.
omšiach, kde rozprávali o svojich životoch
a popoludní mali stretnutie s birmovancami. Počas nedele sa konala materiálna
zbierka pre ich dom na Slovensku. Chcem
sa úprimne poďakovať všetkým, ktorý
priniesli milodary na podporu komunity.

Požehnanie zreštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého
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Rozpis bohoslužieb
na Vianoce 2013
22.12. – 4. adventná nedeľa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Polnočná sv. omša:
utorok 24.12.
Nitrianska Blatnica – 24.00 hod.
Streda 25.12. – Narodenie Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Štvrtok 26.12.
Sviatok sv. Štefana
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 29.12.
Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Silvester 31.12.
Poďakovanie Pánu Bohu za
dobrodenia uplynulého roka
Nitrianska Blatnica – 16.00 hod.
Streda 1.1.
Slávnosť
Panny
Márie
Bohorodičky
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Pondelok 6.1.
Zjavenie Pána (Troch Kráľov)
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľa 12.1. – Krst Krista Pána
Vozokany – 7.45 hod.
Krtovce – 9.00 hod.
Nitrianska Blatnica – 10.30 hod
Nedeľou Krstu Krista Pána sa
končí Vianočné obdobie

Vianočné zamyslenie
Filozof jedného dňa prišiel ku svojim
študentom, vybral zo skrinky nádobu
a naplnil ju až po vrch kameňmi. Potom sa
spýtal študentov, či si myslia, že je nádoba
plná. Študenti s ním súhlasili, že je. Vybral
krabičku s kamienkami a vysypal ich do
nádoby s kameňmi, pohrkal nádobou
a samozrejme, že kamienky popadali medzi
kamene, a spýtal sa znovu: „Je táto nádoba
teraz plná?“ Študenti sa pousmiali a súhlasili,
že je. No filozof vybral krabičku s veľmi
jemným pieskom a vysypal ho do nádoby.
Samozrejme piesok vyplnil aj tie najmenšie
medzierky medzi kameňmi. Tentoraz už bola
nádoba naozaj plná. Potom povedal: „Touto
ukážkou som chcel znázorniť, že život je ako
táto nádoba. Kamene znázorňujú dôležité
veci vo vašom živote ako vaša rodina, partner,
zdravie, deti, viera.., všetko, čo je dôležité, že
keby ste to stratili, bolo by to veľmi zničujúce.
Kamienky znázorňujú ostatné, menej dôležité
veci, napríklad vaše zamestnanie, dom, auto...
A piesok je všetko ostatné, drobnosti. Keď dáte
piesok alebo kamienky do nádoby ako prvé
nezostane vám žiadne miesto pre kamene.
To isté platí v živote. Keď budete strácať čas
a energiu na drobnosti, materiálne veci, nikdy
nebudete mať čas na veci, ktoré dávajú šťastie,
ktoré sú skutočne dôležité.
Možno práve schopnosť vytrvať v šťastí je
umenie, ktoré sme stratili. Dieťa narodené
v maštali v Betleheme je zdrojom tohto
nášho šťastia. Múdrosť sveta sa nás snaží
presvedčiť, že šťastie k nám prichádza spolu
s úspechom alebo s dosiahnutím výnimočnosti
v našom odbore, s bohatstvom získaným
podnikavosťou alebo v lotérii, prípadne
s dosiahnutím statusu celebrity, hoci aj
v podobe prchavej slávy. Hovorí nám, že šťastie
spočíva v tom, ako nás vníma spoločnosť. No
v našom vnútri vieme, že to tak nie je, že naše
šťastie je omnoho bližšie k nášmu domovu:
v stabilných vzťahoch priateľstva a lásky:
v našich rodinách a spoločenstvách. Ak sa
vydáme touto cestou, privedie nás k omnoho
hlbšiemu pochopeniu šťastia. Postupne sa
naučíme, kde majú byť naše priority, ak chceme
túto našu túžbu po pravom šťastí naplniť.
Maštaľ v Betleheme vyžaruje toto ponaučenie
ako jasná hviezda, ktorá presvecuje chladný
nočný vzduch. Je to naozaj ľudská rodina
Mária, Jozef a dieťa Ježiš – milujúca dvojica
odhodlaná spoločne zdieľať nepriazeň okolia
aj okamih radosti. Toto je prvý zdroj šťastia:
verná, trvalá láska, ktorá prináša ovocie
v podobe sebaobetovania. A potom je tu dieťa.
Ono je v srdci tohto zjavenia, v srdci nášho
šťastia, lebo v každom jeho slove a čine zjavuje
pravdu, nielen o Bohu, ale aj o nás, ľuďoch.
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Ono stojí v centre týchto osláv, je to Jeho
narodenie, ktoré slávime, a Jeho posolstvo,
ktoré znovu a znovu ohlasujeme. Ale je tu ešte
niečo, čo potrebujeme pochopiť pri pohľade
na Dieťa, ktoré jediné dokáže odomknúť
dvere k pravému šťastiu: Ono je, vo svojej
osobe, pravým Bohom aj pravým človekom.
To je kľúč. Bez pevného uchopenia tejto
pravdy stratíme najväčší zo všetkých darov.
Bez tejto pravdy nepochopíme skutočný
význam tohto posolstva. Ak by bol Ježiš
skutočný Boh, ale nebol by plne človekom –
čiže akýmsi „Bohom v prestrojení“ – potom
by posolstvo milujúceho a odpúšťajúceho
Boha bolo vskutku očarujúce, avšak pre
nás nedosiahnuteľné. Ak by nebol vskutku
človekom, nenašiel by domov v našom
tele. Ak by bol Ježiš skutočne jedným z nás,
pravým človekom, ale nie pravým Bohom,
jeho posolstvo pokoja a odpustenia by
mohlo byť ľudsky inšpirujúce, avšak chýbala
by mu sila meniť naše životy. To dokáže iba
Boh. Len ak pochopíme, že Ježiš je pravý
Boh a pravý človek, priepasť medzi nami
a Bohom sa preklenie, a potom už nebudeme
ponechaní sami na seba. To je dôvod, prečo
nebesá plesajú a anjeli spievajú pri Ježišovom
narodení! To dieťa je vskutku jedinečné
a jeho príchod je premieňajúcim okamihom.
Toto je Boh s nami, Boh v našom tele, a jeho
posolstvo je pravdivé a silné zároveň. Je tu pre
nás a môže naozaj zmeniť náš život. Toto dieťa,
Ježiš, musí rásť. Rovnako ako jeho posolstvo
v nás, v našom svete. Vyzýva každého z nás,
aby sme postupne dozrievali a rástli, od
detskej viery až k zrelému odhodlaniu stať
sa – tak ako Mária – nástrojom nie našich
vlastných ambícií, ale nástrojom Božej vôle.
Hoci túžime po pokoji, vo vnútri, v našich
srdciach aj v našom svete, pretrváva konflikt.
Konflikty zapĺňajú stránky novín a spôsobujú
zranenia aj smrť tých, ktorí bojujú. Hoci
túžime po úprimnosti, stále je v nás a v našej
spoločnosti mnoho podvodu a pokrytectva.
Hoci túžime po uzmierení, stále koluje v našej
krvi priveľa zatrpknutosti. No i tak, navzdory
všetkému, ten dar je tu pre nás: dar Kristovej
lásky a odpustenia, ktorý čaká, aby sme ho
prijali, lebo ak ho prijmeme, môžeme opäť
rásť. V tomto raste spočíva naše pravé šťastie:
Šťastie z úprimnej služby druhým, šťastie
z oslavy spoločných snažení a radostných
okamihov, šťastie zo schopnosti odpustenie
ponúkať aj prijať, šťastie trvalej lásky, ktorá
sa nebojí sebaobetovania. Je to šťastie, ktoré
sa nám otvára uprostred tejto tmavej noci.
Radujme sa z tohto daru, prijmime ho nanovo
a s vďakou, a zaželajme si navzájom naozaj
šťastné a požehnané Vianoce.

100-ročné jubileum p. Emílie Kúdelovej
Sú v živote chvíle, ktoré sú výnimočné.
Takouto výnimočnou udalosťou bezpochyby je aj oslava 100-ročného jubilea. Dňa 31.
októbra 2013 v kruhu svojich najbližších
oslávila krásne 100. narodeniny naša
spoluobčianka p. Emília Kúdelová, rodená
Aschengeschvandtnerová.
Oslávenkyni prišli pri tejto príležitosti
zagratulovať starosta obce Mgr. Michal Toman a zástupca starostu obce Michal Socha,
ktorí potvrdili, že počas výkonu ich funkcií
je to ich prvá gratulácia k 100-ročnému
jubileu. Potom, ako oslávenkyňa poskytla
rozhovor televízii, nasledoval podpis do
Pamätnej knihy.

Vzácna naša jubilantka!
Dovoľte nám vyjadriť Vám úprimné
poďakovanie za Vašu celoživotnú prácu
a za všetko, čo ste urobili pre svoju obec,
pre najkrajší kút na zemi, kde ste zanechali svoje zreteľné stopy a ktorý nazývame
domovom. Do ďalších rokov Vám prajeme,

aby ste boli vlastníkom najvzácnejšieho
pokladu - dobrého zdravia, aby ste si
v pokoji užívali život v kruhu svojich
najbližších.
Nech sú dni Vášho zrelého veku preplnené vďačnosťou nás všetkých. Prajeme
Vám veľa krásnych dní, celú hromadu zdravia a to najdôležitejšie v živote veriaceho
človeka - Božie požehnanie.
Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky...
A zrazu tak divno je Ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Mnohé chvíle v prešlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.
Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.

Miloš Hermann
Helena Horváthová
František Miho
Roman Močko
Peter Páleník
Iveta Vadrnová

MÁJ - DECEMBER
Vitajte medzi nami
Lucia Michalovičová
Ema Turčanová
Boris Hudeček
Nina Vasiová
Peter Suja
Lucia Ondrejková

Opustili nás
Rozália Guliková
Michal Štefík
Amália Poluchová
Juraj Fuksík
Jozef Pupák
Pavel Stanček

Blahoželáme
50 rokov
Alena Adamovičová
Ján Domin
Kvetoslava Dunková
Pavol Herák

60 rokov
Ivan Babulic
Margita Bednárová
Milada Ferancová
Stanislav Horváth
Emília Ladická
Ján Ondrejka
Jozef Ondrejka
Emília Proková
Vlasta Rusková
Oľga Tomanová
Ľuboš Valter

70 rokov
Eva Bollová
Ferdinand Chromý
Jozefína Dunková
Pavol Janík
Mária Lisáková
Elena Sumerová
Mgr. Ondrej Turan

80 rokov
EPavel Brišiak
Anton Grznár
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Helena Grznárová
Valéria Kluková
Helena Mihová
Otília Mrázová

Viac ako 80 rokov
81 rokov: Helena Funtová
82 rokov: Emília Hertelová, Karol
Hlohovský, Helena Jančovičová, Helena
Michalíková, Jozef Miho
83 rokov: Helena Adamovičová,
Mária Bačkádyová, Aurélia Dorocáková,
Zlatica Ficeľová, Mária Hopjaková
84 rokov: Ľudovít Bednár,
Paulína Fialová, Mária Holcbarová,
Brigita Machová
85 rokov: Irena Rybanská

86 rokov: Margita Kašná, Mária
Oravcová
87 rokov: Jozef Rybánsky
88 rokov: Emília Minarovičová,
Magdaléna Šišková
89 rokov: Justína Mráziková
90 rokov: Zuzana Bačkádyová,
Anton Kúdela, Zlatica Tomanová
91 rokov: Vojtech Daňo, Anna
Kubáňová
100 rokov: Emília Kúdelová

Za Paľkom Stančekom
Lúčenie je vždy bolestné, obzvlášť však bolí
rozlúčenie navždy. Dňa 4. decembra sme sa rozlúčili
s Pavlom Stančekom s človekom, ktorý prežil tu
s nami nejednoduchý, neraz ťažký, ale aj radostný život
a zanecháva po sebe výraznú stopu vykonanej práce
na rozvoji obce. Svoj život dožil vo veku 88 rokov
a nemôže k nemu nič pridať, nemôže na ňom nič zmeniť.
Pravda, ak musíme povedať posledné zbohom
človeku, ktorí nám bol po veľa rokov blízky ako človek,
spoluobčan i priateľ, potom je to mimoriadne ťažké.
Počas tých desiatok rokov, čo pán Pavol Stanček
pôsobil v orgánoch miestneho národného výboru ako
predseda, tajomník a poslanec, ale i na zaslúženom
odpočinku ako kronikár obce a dopisovateľ obecných
novín mnohí využívali jeho pomoc a rady. Bol skoro
živá inštitúcia. Kto by sa ho nepýtal na radu, alebo
sa mu aspoň nezveril so svojimi problémami? Pre
každého mal otvorené dvere, vždy vedel poradiť
i prakticky pomôcť. Vedel počúvať – v tom bola jeho sila.
Aký rýchly a neúprosný je beh času… Náhlime sa

a v životnom zhone často objavíme hodnoty človeka, až keď
sa pominie. Ani sme si nestačili uvedomiť, že bol pri nás,
správal sa ako jednoduchý, skromný človek, ktorý zdieľal
naše osudy. Dokázal smútiť s tými, čo si bolesť či krivdu
liečili smútkom, smiať sa s tými, čo smiechom smútok
porážali. Obdivovali sme jeho životnú vitalitu i jeho ochotu
pomáhať všade tam, kde bolo treba, a každému, kto ho
o to požiadal. Bol studnicou nevyčerpateľných skúseností
a rád, s ktorými sa rád podelil s nami ostatnými.
Vo svojom smútočnom príhovore starosta obce okrem
iného povedal: „Je nad moje sily vyjadriť slovami žiaľ
a smútok, ktorý prechovávajú v srdciach jeho najbližší.
Pripadla mi dnes veľmi ťažká úloha navždy sa rozlúčiť
v mene samosprávy obce s pánom Pavlom Stančekom,
uzavrieť kapitolu jeho pozemskej púte, jeho života.
Života jedného skromného, ale zásadového človeka,
manžela, otca, deda, priateľa, dlhoročného funkcionára.
Smrť vykonala svoje. Udrela tvrdú pečať, ukončila život,
doplnila obecnú kroniku našich dní touto smutnou
udalosťou. Človek dokáže vzdorovať búrkam, byť

pripravený na najťažšie
rany
a
vyrovnane
očakávať aj chvíle, keď sa
musí dielo uzavrieť. Jeho
najbližší – dcéry Mária,
Viera a synovia Vladimír,
Milan a Pavol s rodinami
zostali veľmi smutní. Veď
hlavná vetva rodinného
stromu sa odlomila, a ten
okyptený zostal sám, pripravený čeliť ďalším skúškam,
ktoré prináša ľudský život.“
Po ceste stretneš tisíc ľudí, a tisícku z nich nevnímaš.
Pán Pavol Stanček k nim však nepatril. Bol to človek,
ktorého si každý z nás, chtiac-nechtiac musel pustiť do
svojho srdca, a práve preto jeho odchod tak bolí.
Človek odíde, no všetko to, čo vykonal pre svojich
najbližších i pre obec a nás ostatných zostáva. To nikto
nevymaže z našich sŕdc a pamäti.
Česť jeho svetlej pamiatke!

Dostaneme sa z futbalovej krízy?
Po ukončení predošlého, pomerne úspešného futbalového
ročníka, hlavne z pohľadu A – mužstva, čakalo na výbor OFK
veľa práce. V prvom rade bolo potrebné doplniť a sfunkčniť
samotný výbor, doriešiť kádre jednotlivých mužstiev. Pretože
všetci dovtedajší tréneri ukončili pri jednotlivých družstvách
svoju činnosť bolo treba vyriešiť aj obsadenie jednotlivých
trénerských postov.
Do súťažného ročníka 2013 – 2014 bolo prihlásené A
– mužstvo, dorast a družstvo žiakov. Nebola prihlásená
prípravka pre nízky počet hráčov. Trénerom A mužstva
sa stal Ing. Podmajerský, ktorý v minulosti dres Blatnice
obliekal a patril k oporám mužstva. Dorastencov prevzal
Andrej Toman a žiakov prevzal tiež Ing. Podmajerský. Počas
letnej prestávky na prípravu veľa času nezostalo a tak naše
A mužstvo odohralo jeden turnaj v Orešanoch, ktorý vyhralo.
Vstup do súťaže nám však nevyšiel, hráčov bolo málo,
náhradníci na lavičke chýbali. V Nemčiciach mužstvo do
zápasu nastúpilo len s desiatimi hráčmi a pre zranenie hráča
v zápase sme nakoniec dohrávali o dvoch hráčov v poli menej.
Po tomto zápase došlo k výmene trénera, keď mužstvo prevzal
Pavol Stanček a Ing. Podmajetrský zostal pri žiakoch. Káder
A – mužstva sa rozšíril a aj keď sme už nezaznamenali také
vysoké prehry ako zo začiatku súťaže, hra bola aj tak slabá a za

celú jeseň sme získali iba dva body. Zimujeme na poslednom
mieste a takýto bodový zisk za pol súťaže história blatnického
futbalu nepamätá.
Dorastenecké družstvo si udržuje svoj štandard. Chlapci
tvoria veľmi dobrú partiu a účasť na tréningoch je na patričnej
úrovni. Tréner A. Toman vie udržať disciplínu nielen na
tréningoch, ale aj v zápasoch. Aj napriek zakolísaniu výkonov
v niektorých zápasoch s umiestnením, herným prejavom
a nasadením v samotných zápasoch vládne spokojnosť.
Účinkovanie žiackeho družstva v súťaži je veľmi slabé.
V tabuľke sú bez bodu na poslednom mieste s hrozivým skóre.
Kolektív tvoria väčšinou hráči vekom patriaci do prípravky.
Súperi sú fyzicky a telesne vyspelejší a prejavuje sa to aj na
ihrisku. Zostáva len veriť, že v ďalšom ročníku sa súperom
vyrovnáme fyzicky a aj výsledky budú priaznivejšie.
Z uvedeného vyplýva, že náš futbal sa nachádza v hlbokej
kríze a popravde ,nie je to len v tomto ročníku, teraz sa prejavila
ale najvypuklejšie. Je potrebné aby všetci ,čo máme Blatnický
futbal radi a záleží nám na ňom, urýchlene sa stretnúť ,bez
ohľadu na vek ,zmobilizovať sa a nájsť účinné opatrenia na
zlepšenie tohto nepriaznivého stavu. Iniciatíva ale musí prísť
zo súčasného vedenia OFK.
(RJ)

Šachový turnaj
Obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých priaznivcov
kráľovskej hry na Štefanský šachový turnaj, ktorý sa
uskutoční dňa 26. 12. 2013 o 14:00 v budove hasičskej
zbrojnice. Tešíme sa na Vašu účasť!
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