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Vianoce
Po roku k nám prišli zas,
Vianoce i lásky čas.
Sniežik nám už vonku padá,
k štedrovečernému stolu rodina si sadá.
Nielen darček, veci hmotné, majú
skutočnú cenu.
Zdravie, láska, rodina, to je to, čo je
k nezaplateniu.
Nech vianočný čas obdarí vás tým, čo
vaše srdce si žiada,
nech príbytky vám láskou naplní,
a úsmevy na tvárach vyčarí.
Alžbeta Zemanová
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OZNÁMENIE OBCE
MOJMÍROVCE

● Obecný úrad oznamuje občanom, že v zberovom dvore pri Žigobare bola umiestnená zberová nádoba na zber použitého jedlého
oleja z domácností.
● Oznamujeme občanom, že v súlade s doplnkom č. 3 VZN Obce
Mojmírovce 1/2005, schváleným na 44. zasadnutí obecného zastupiteľstva sa mení suma za doručenie časopisu Mojmírovčan od
1.1.2011 na 2,- €.
● Obecný úrad v Mojmírovciach upozorňuje občanov, ktorí v roku
2010 zdedili, kúpili alebo inak nadobudli byt, stavbu alebo pozemok
(nehnuteľnosť), aby si do 31. januára 2011 podali daňové priznanie
na daň z nehnuteľnosti.
Bližšie podrobnosti o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ich výpočet, spôsob
platby, oslobodenie od platieb, zníženie dane a poplatku rieši všeobecne záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 1/2011.

Pozvánky
10. december – predvianočný koncert APERTA TRIO - Kaštieľ
Mojmírovce, veľká sála o 19,00 hod.
14. december – Vianočný koncert ZUŠ Mojmírovce – Kaštieľ
Mojmírovce – veľká sála o 17,00 hod.
18. december – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Kaštieľ Mojmírovce - veľká sála o 16,30 hod.
19. december – Už nám zvonia Vianoce - kultúrny program
k vianočným sviatkom - Kaštieľ Mojmírovce - Koniareň o 14, 00
hod.
26. december – Memoriál Vojtecha Kincla – 7. ročník v telocvični ZŠ Mojmírovce
14. január 2011 – XVII. Obecný ples – kultúrny dom od 20,00
hod., hrá skupina Brilax. Vstupné 20 € - v cene je večera, káva, víno
a nealko. Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť
od 6. 12. 2010 do 10. 1. 2011 v pokladni počas úradných hodín
na obecnom úrade, alebo v Obecnej knižnici Mojmírovce utorok
a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
4. február 2011 – XII. ples športovcov – kultúrny dom od 20,00
hod., hrá skupina Brilax. Vstupné 20 € - v cene je večera, káva, víno
a nealko. Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť
od 10. 1. 2011 do 1. 2. 2011 v Obecnej knižnici Mojmírovce utorok
a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.

Ďakujeme všetkým našim čitateľom aj
prispievateľom a želáme úspešný rok 2011.
Redakčná rada
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
konaných dňa 27. novembra 2010, v obci Mojmírovce
Peter Foltín s manželkou

Volebné miestnosti v troch okrskoch boli voličom sprístupnené od
7,00 – 20,00 hod.. Z celkového počtu
oprávnených voličov 2 290, hlasovalo
za kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach
a kandidátov na starostu obce Mojmírovce 892 voličov, čo predstavuje
38,95%-tnú účasť voličov na voľbách.
Pre voľby do obecného zastupiteľstva
bolo odovzdaných 879 platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu
obce bolo odovzdaných 843 platných
hlasovacích lístkov.
Z 30-tich kandidátov pre voľby
do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov, podľa získaných
hlasov v tomto poradí:

P.č. Meno a priezvisko
kandidáta
1. Eva Ďurčanská, MUDr.
2. Miroslav Belan, Ing.

Slovenská národná strana

Počet platných
hlasov

438

SMER-sociálna demokracia

328

3. Oľga Slaténiová

Slovenská národná strana

303

4. Róbert Čanaky

Kresťanskodemokratické hnutie

291

5. Marián Keleši,PharmDr.

Kresťanskodemokratické hnutie

279

6. Emil Hlinka

Kresťanskodemokratické hnutie

275

7. Zuzana Árvayová, Ing.

Slovenská národná strana

273

8. Andrea Bakošová,Ing.

Slovenská národná strana

272

SMER-sociálna demokracia

272

9. Jaroslav Kukan, Ing.
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Politická strana, politické hnutie, ktorá
kandidáta navrhla, alebo nez. kandidát

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných platných hlasov:

P.č. Meno a priezvisko
kandidáta
1. Martin Palka, Mgr.

Politická strana, politické hnutie, ktorá
kandidáta navrhla, nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

Nezávislý kandidát

270

Slovenská národná strana

261

3. Daniela Kozáková, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

244

4. Peter Schultz, Ing.

Kresťanskodemokratiské hnutie

209

5. Ľubomír Kvasňovský

2. Vladimír Hičák, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

204

6. Michal Bohunčák, Ing.

Slovenská národná strana

200

7. Pavel Rác

Slovenská národná strana

194

8. Drahoslav Rumanovský
9. Ivan M. Zoborský,Ing.,CSc.
10. Ján Arpáš, Ing.
11. Dana Bandryová
12. Tatiana Oravcová,Ing.

SMER- sociálna demokracia

182

Slovenská národná strana

156

SMER-sociálna demokracia

141

Nezávislý kandidát

130

Kresťanskodemokratické hnutie

126

13. Peter Foltín

SMER-sociálna demokracia

125

14. Mário Šušek

Strana občianskej solidarity

122

15. Roman Sabo

Kresťanskodemokratické hnutie

120

16. Anton Illéš, Ing.

Strana demokratickej ľavice

114

17. František Visolajský, Ing.

SMER-sociálna demokracia

111

18. Vladimír Martiška

Kresťanskodemokratické hnutie

109

19. Ivan Belák, Ing.

SMER-sociálna demokracia

98

20. Ján Košina,Ing.

SMER-sociálna demokracia

79

Slovenská národná strana

67

21. Ondrej Debrecéni, prof.,Ing.

Na post starostu obce boli zaregistrovaní dvaja kandidáti. Kandidáti podľa poradia na hlasovacom
lístku získali nasledovný počet platných hlasov:

P.č. Meno a priezvisko
kandidáta

Politická strana, politické hnutie, ktorá
kandidáta navrhla, alebo nez. kandidát

Počet platných
hlasov

1. Imrich Kováč

Kresťanskodemokratické hnutie

640

2. Mário Šušek

Strana občianskej solidarity

203

Za starostu obce Mojmírovce bol zvolený Imrich Kováč, kandidát za KDH. Staronovému starostovi obce Mojmírovce Imrichovi Kováčovi a poslancom obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach
blahoželáme a prajeme veľa síl pri napĺňaní svojich predvolebných vyhlásení.

Autor: Ing. Viera Lázniková, členka RR
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce
Foto: Archív obce
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Poslanci OZ ďalej prerokovali a schválili
materiály, ktoré predložili riaditelia ZŠ, ZUŠ
a MŠ v zmysle zákona, pričom uložili úlohu
riaditeľovi ZŠ predložiť chýbajúci materiál na
najbližšom zasadnutí OZ.
Prednosta OcÚ Ing. Jozef Filo predložil OZ tieto
návrhy VZN:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
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Hlavný kontrolór obce, ako aj predseda
finančnej komisie, predložili stanoviská
k Návrhu viacročného programového
rozpočtu na roky 2012 – 2013 a k Návrhu
programového rozpočtu obce Mojmírovce
na rok 2011 (ďalej len „rozpočet“). OZ
zobralo predložené stanoviská na vedomie
a pristúpilo k prerokovaniu návrhu rozpočtu, ktorý predložil OcÚ. Predložený návrh
rozpočtu pripomienkoval riaditeľ ZUŠ
Mojmírovce, ktorý navrhoval zvýšenie
finančných prostriedkov určených pre
ZUŠ. OZ tento návrh zamietlo. Vzhľadom na predloženú správu o hospodárení
vodohospodárskej spoločnosti Cedron
- Mikroregión s.r.o., z ktorej vyplynulo,
že spoločnosť nie je schopná vrátiť pôžičku obci
ani v budúcom roku, poslanci navrhli upraviť
príjmovú časť rozpočtu tak, aby sa navýšila
suma príjmov získaných z finančných operácií
o sumu plánovanú ako príjem z navrátenia pôžičky vodohospodárskej spoločnosti. Po tejto
úprave OZ schválilo rozpočet na budúci rok.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Divadelné
predstavenie

Cesta do divadla

Mrázik
Alžbeta Zemanová

Dňa 7. novembra o 15.00 hod. sa deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z obce Mojmírovce, spolu s niektorými rodičmi za sprievodu
sociálnych pracovníčok, zúčastnili na divadelnom predstavení Mrázik v Bratislave. Niektoré
z detí boli po prvýkrát v divadle. Bol to pre nich
veľký zážitok a zároveň niečo nové, čo ich očarilo. Mrázik je slávna rozprávka pre malých i veľkých, ktorí sa radi smejú. Príjemná atmosféra

V Mojmírovciach
vyrastie elektráreň

počas cesty i v divadle, úsmevy na tvárach detí
z Mojmíroviec boli očividné a úprimné. Vďaka
patrí Medzinárodnému klubu žien, ktorý sídli v
Bratislave a túto myšlienku bez váhania podporil. Bolo nám potešením premeniť ju na reálnu,
splniť deťom jeden z ich detských snov a dopriať
im krásny deň plný nových zážitkov.
sledne v II. etape bude na ploche umiestnených
rovnaké množstvo FV panelov s inštalovaným

Ing. Viera Lázniková , členka RR

Foto: Archív obce

Za areálom Poľovníckeho združenia
v Mojmírovciach občania zaregistrovali
novú výstavbu. Ide o výstavbu moderného
zariadenia na výrobu elektrickej energie,
prostredníctvom solárnych fotovolatických
systémov. Systémy pracujú na princípe fotoelektrického javu - priamej premeny svetla
na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok,
vyrobený na báze kremíka, produkuje elektrický
prúd. Fotovoltaické články sú integrované do tzv.
modulov s napätím 6 - 12 V, elektricky prepojené
moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac. Stavba je dočasná, jej
predpokladaná životnosť je 30 rokov. Celá stavba
bude realizovaná v dvoch etapách výstavby. Kapacita stavby je daná predovšetkým výkonom 2
x 500 kWp. V I. etape bude osadených cca 2380
ks FV panelov s inštalovaným výkonom cca 500
kWp, počet mechanických blokov 595 ks. Ná-

výkonom cca 500 kWp s počtom mechanických
blokov 595 ks. Pole fotovoltaických panelov
bude osadené v nosných rámoch, ktoré budú
inštalované na betónových pätkách so sklonom
300 južným smerom. Celková plocha k dispozícii
na výstavbu FVE Mojmírovce je 28 153 m2.
Výstavbu, ako aj prevádzku elektrárne zabezpečuje súkromná spoločnosť, ktorá si od obce
prenajala pozemok.
Bližšie informácie o tomto type elektrární
môžu občania získať na internetovej stránke:
www.revolt-solar.com.
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MIESTO PRE ...

... nášho rodáka
Daniela Kozáková ,
predseda RR

Obec Mojmírovce je známa úžasným ľudským potenciálom, ktorý sa tu od nepamäti rozvíja. Historické pramene nás zavedú k mnohým
osobnostiam, ktoré obec dôstojne reprezentovali
na významných postoch politiky, kultúry, cirkvi,
umenia, športu, vzdelania,... Nemusíme zachádzať ani do tak dávnej minulosti a zistíme, že
tu žili a ešte žijú mnohí výnimoční ľudia – naši
predchodcovia, ktorí udávali rytmus rozvoja
a pokroku.

Prvé obdobie som prežíval v spoločenstve obce
ako obyvateľ, poslanec a vyznačovalo sa obavami
ľudí z budúcnosti. Išli sme akoby do neznáma, čo
si vyžadovalo veľa rozprávania a vysvetľovania.
Výsledkom tohto zásadného prelomového obdobia
bola demokracia, ktorú si každý z nás vysvetľoval
po svojom a väčšinou bez dielu zodpovednosti pre
seba a s väčším dielom zodpovednosti pre svoje
okolie. Napriek všetkým týmto negatívam obec
nastúpila zdravým trenom dopredu.
Celé spomínané obdobie vcelku pozitívne, prišlo

Posledné Miesto pre... v roku 2010 venujeme
človeku, ktorý sa tu narodil, vychodil ZŠ, pôsobil
na miestnom PD, stále pôsobí v agrosektore, bol
aktívny v komunálnej politike na lokálnej úrovni,
neskôr regionálnej úrovni, v nedávnom období
pôsobil ako štátny tajomník MP SR.

Ing. Marián Radošovský,
poslanec NR SR za KDH
1. Keď sa pozriem na úvod nášho rozhovoru,
dalo by sa povedať ideálny vývoj a postup. Žijeme 20 rokov po nežnej revolúcii. Ako ty vnímaš
toto obdobie? Čo tebe tieto roky dali, resp. vzali
– ľudsky, profesionálne, politicky?
Z môjho pohľadu toto 20 ročné obdobie treba
určite rozdeliť na niekoľko významných medzníkov:
- november 1989
- osamostatnenie krajiny 1993
- obdobie od roku 1998
- vstup do Európskej únie 2004
- po roku 2004
Tu musím spomenúť môjho nebohého otca, ktorému vďačím za veľa aj za to, že som 20 rokov
v politike. Je to jeho zásluha, pri ňom som sa
naučil, že veci verejné sú aj naše - moje, tvoje,
vaše. A naučil ma to najpodstatnejšie – politika je
o službe verejnosti.
Každé obdobie sa vyznačuje prvostupňovou
eufóriou, ale aj následným spoznaním reality.
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množstvo zmien a nových príležitostí.
Spomeniem Obecné slávnosti, ktoré od roku
1994 začali písať tradíciu významných obecných
podujatí a mali sa podieľať na budovaní zdravého
lokálpatriotizmu, návratu k tradíciám,... Taktiež
sa k nim postupne pridružovali ďalšie kultúrne
aktivity, návštevy významných súborov, osobností,...

MIESTO PRE ...
Občas mi je smutno, keď vidím, že s odstupom
času, akoby sa niektoré aktivity strácali, alebo
strácali tú podstatnú myšlienku.
Veľmi dôležitým medzníkom boli príprava a
vstup do EÚ. Toto som zažil v pozícii človeka,
ktorý mal konkrétny podiel zodpovednosti. Tá
práca ma nadchla a pohltila natoľko, že zanechala aj trvalé zdravotné následky vďaka dlhodobej pracovnej preťaženosti. Možnosti, ktoré
sa ukázali pre Slovensko ako priam nekonečné
sme využívali, bohužiaľ, správnym smerom len
relatívne krátku dobu. Očakával som, že sa na
Slovensku zjednotíme a zadefinujeme si národné
priority, ktoré budú všeobecne akceptované bez
rozdielu politickej príslušnosti.
Naša obec výhody tohto obdobia pocítila dosť
výrazne a ja mám nemilý pocit, že zostali nedocenené. Vzhľad a vybavenosť obcí v rámci Slovenska svedčí o tom, že trend, ktorý sme po roku
1989 nastúpili v Mojmírovciach, nebol celkom
samozrejmosťou.
No a čo mi tieto roky dali? Možnosť vyrásť
ľudsky, profesionálne aj politicky. Tým, že som
mal možnosť 16 rokov sa podieľať na komunálnej
politike v Mojmírovciach, 6 rokov na komunálnej
úrovni VÚC a teraz v NR SR, som mal príležitosť
veľa vecí sa naučiť, pracovať v rozličných tímoch,
učiť sa od mojich predchodcov i súputníkov,
osobnostne dozrieť a všetko postupne zúročiť.
Na druhej strane čo mi vzalo? Jednoznačne voľný
čas. Žil som život s rodinou „na diaľku.“ Najviac
ma mrzí, že v najkrajšom veku mojich detí som
bol často mimo.
Vždy to však bolo pre prospech spoločenstva a to
je to, čo dáva hodnotu, ktorou sa aspoň čiastočne dá eliminovať absencia chvíľ nestrávených s
rodinou. A toto všetko mi bolo umožnené vďaka
mojej skvelej manželke, ktorá to potiahla aj za
mňa.
2. Nie je každodennou udalosťou, že by sme
v obci mali poslanca NR SR. Väčšina z nás má
pocit, že človeka zvolia za poslanca, sedí v parlamente, hlasuje, ale obyčajný volič má z toho
akosi málo. Toto asi nebude ten správny pohľad
na tvoju prácu.
Dá sa na takomto malom priestore v kocke popísať, ako vyzerá bežný pracovný deň poslanca
NR SR? Ako ty chceš plniť svoje úlohy a ako
môžeš byť osožný bežným ľuďom?
Život poslanca sa delí na dve časti, teda práca

súvisiaca priamo so zasadaním parlamentu,
ktorá sa do istej miery podobá práci poslanca v
iných zastupiteľských zboroch, ale s inou mierou
dosahu. Tiež sú vytvorené špecializované tímy výbory, tak ako sú komisie pri zastupiteľstvách.
Tiež treba rozlišovať zákonodarnú a výkonnú
moc. Ja som súčasťou tej zákonodarnej a pracujem vo Výbore pre verejnú správu, samosprávu a
regionálny rozvoj.
Obdobie medzi rokovaniami je zase naplnené
prácou v teréne, stretávaním sa s ľuďmi a riešením konkrétnych podnetov ľudí aj samospráv.
Tieto podnety vyúsťujú do špecifikácie postojov pri prijímaní rozhodnutí (hlasovaní), ktoré
majú priamy dopad na život celej spoločnosti.
Obdobie medzi rokovaniami teda nie je voľným
časom poslanca. Je naplnené prípravou na ďalšie
zasadnutia v zmysle jasných programov, zadaní
návrhov nových zákonov a rokovaní s vládnymi
úradníkmi za účelom vyjasnenia a doplnenia
predkladaných návrhov.
Na záver chcem povedať, že práca v NR vyzerá
celkom inak, ako na televíznej obrazovke, alebo v
novinových článkoch. Často je táto práca znevažovaná novinármi, ktorí hľadajú senzácie aj tam,
kde nie sú a na serióznu analýzu alebo komentár
nemajú čas a ani objednávku.
3. Viem o tebe, že žiješ veľmi hektickým spôsobom života. Blížia sa Vianoce, sviatky plné
pokoja, rodinnej pohody, mieru a lásky. Čo pre
teba znamenajú Vianoce a ako ich prežiješ?
Vianoce v posledných rokoch prežívam menej
kvalitne. Naši predkovia vymysleli po náročných
sezónnych prácach prípravu na Vianoce - Advent.
Žiaľ tlak a hektika v ktorej žijeme, zdegradovali
význam Adventu a teda nemôžeme byť pripravení na Vianoce tak, ako by sme chceli.
Veľmi by som si želal, aby sa Vianoce stali pekným obdobím, kedy prežívame spolupatričnosť v
kruhu rodiny a priateľov, keď sa dokážeme tešiť
z jednoduchých vecí a čistých ľudských vzťahov
a aby neboli časom na dospávanie, prejedanie a
nadmerné sledovanie televízie.
Všetkým Mojmírovčanom želám, aby sa im podarilo v dobrom zdraví naplniť vianočné túžby o
pokoji a spokojnosti.

V mene našich čitateľov a občanov ďakujem za rozhovor a želám všetko dobré
v ďalšom období.
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Šarkaniáda
Alena Filová

Foto: Archív obce
V sobotu 23. októbra sa na Pažiti konala Šarkaniáda.
Počasie nám celkom prialo a tak svoju zručnosť v púšťaní šarkanov si mohli vyskúšať deti s
pomocou svojich rodičov. Pred samotným púšťaním šarkanov si deti trošku zasúťažili v skákaní
a hádaní hádaniek. Potom už nasledovalo samot-

né púšťanie šarkanov. Deti sa veľmi tešili, lebo
niektoré šarkany vyleteli naozaj poriadne vysoko.
Smiech a radostné výkriky sa ozývali po celej
Pažiti. Na záver boli detičky odmenené sladkosťami. Napokon sme sa všetci rozišli unavení, ale
spokojní s úsmevom na tvárach.
Ďakujem všetkým rodičom aj starým rodičom, ktorí nezostali doma, našli si čas pre svoje
deti a vnúčatá a strávili spoločne príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu.

Návšteva jubilantov
Alena Filová
Foto: Rudolf Arpáš
V dňoch 25. - 28. októbra navštívil starosta
obce Imrich Kováč 80-ročných, 90-ročných
a najstaršiu občianku Mojmíroviec. Pri tejto
príležitosti im osobne zablahoželal k významnému životnému jubileu a odovzdal im malý
darček. Na návštevách ho sprevádzali zo Zboru pre občianske záležitosti Margita Tatranská,
Rudolf Arpáš a prednosta OcÚ Ing. Jozef Filo.
V tomto roku sa dožíva 80 rokov 15 občanov, 90 rokov 4 občania. Najstaršou občiankou
Mojmíroviec je 95 ročná Margita Taškárová (na fotografii so starostom I. Kováčom).
Oslávencom aj touto cestou srdečne blahoželáme.
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Rekonštrukcia
Supermarketu
COOP Jednota
SD Nitra
v Mojmírovciach
Ľudovít Kvasňovský,

predseda Dozorného výboru COOP Jednota SD,
členská základňa Mojmírovce.
Foto: Archív obce

Dňa 30. augusta tohto roku sa dvere najväčšej
predajne v obci dočasne zatvorili. Dôvodom bola
plánovaná rekonštrukcia celej budovy.
Rekonštrukcia bola zameraná na 1. nákupné podlažie – prízemie. Suterén a 2. nákupné
podlažie zostalo nezmenené. Na pôvodnej stavbe
Nákupného strediska z roku 1970 v rámci rekonštrukcie prišlo k výmene všetkých okien za plastové a k zatepleniu celej fasády. Úpravou okolia
budovy sa zlepšil prístup do predajne a vytvorilo
sa aj niekoľko nových parkovacích miest, žiaľ na
úkor zelene. Dispozícia predajne na prízemí sa
rozšírila – bola doplnená o chýbajúce priestory,
aby zodpovedala technickým a hygienickým
podmienkam. Predajná plocha sa tým
zväčšila z pôvodných
228 m² na 347 m²,
čiže o 119 m². Sortiment tovaru sa oproti
minulosti zväčšil na
9 700 druhov tovaru,
čo zákazníkov určite
uspokojuje,
čomu
prispieva aj ochota
našich pracovníčok.
Rekonštrukčné
práce boli ukončené
a zároveň budova
bola skolaudovaná
28. októbra 2010.
Predajňa znovu otvorila dvere pre svojich
zákazníkov dňa 11.
novembra 2010.

Sme veľmi radi, že po viacročnej požiadavke
nášho dozorného výboru a členskej základne
z výročných schôdzí o túto prestavbu, vedenie
a predstavenstvo COOP Jednota SD Nitra požiadavke vyhovelo. Náš dozorný výbor a spotrebiteľská verejnosť touto cestou ďakuje predsedovi
COOP Jednota Slovensko a predsedovi predstavenstva COOP Jednota SD Nitra Ing. Gabrielovi
Csollárovi, Generálnemu riaditeľovi COOP
Jednota SD Nitra Ing. Milošovi Benkovičovi,
riaditeľovi technického úseku Emilovi Čentéšovi
a obchodnému riaditeľovi Petrovi Šipčiakovi.
Tiež patrí poďakovanie stavebnej firme BOMIF
s.r.o. & JUMA s.r.o. Nitra, ktorá na počudovanie
našich občanov tak rýchlo uskutočnila túto prestavbu. Poďakovanie patrí i ďalším dodávateľom
a všetkým našim pracovníčkam predajne, ktoré
sa svojou usilovnou prácou pri napĺňaní regálov
tovarom pričinili o urýchlenie znovuotvorenia
predajne.
Predajňu už viac rokov vedie Mária Korpášová so zástupkyňou Emíliou Tóthovou v spolupráci a s ďalšími 9 pracovníčkami, ktoré doposiaľ
plnili plány MOO. Veríme, že naši zákazníci sú
a budú s touto predajňou spokojní.
Touto cestou by som chcel poprosiť našich
ctených zákazníkov, aby si počas nákupov všímali aj takých zákazníkov, ktorí si tovar z regálov zoberú, ale pri pokladni zaň zabudnú zaplatiť,
čím poškodzujú naše predavačky, ktoré to musia
potom uhradiť.
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Budujeme partnerstvá
Spoznávanie spoločných
kultúrno - historických koreňov
našich predkov
Ing. Viera Lázniková
Prvým októbrom 2010 sa začal realizovať
projekt s názvom Spoznávanie spoločných
kultúrno - historických koreňov našich predkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika 20072013, financovaný z fondu ERDF, kód projektu
HUSK/0901/1.7.1/0030.
Projekt je založený na spolupráci vedúceho
partnera - obec Mojmírovce s cezhraničným
partnerom Furmicska Néptánc Egyesület – ľudová tanečná skupina z družobnej obce Csömör
z Maďarska. Projekt rieši problematiku prehlbovania poznatkov a hľadania nových historických
faktov spoločnej maďarskej a slovenskej histórie
u našich mladších obyvateľov – detí a mládeže.
Obec Mojmírovce, ako vedúci partner, je zodpovedná za realizáciu aktivít ako sú Tradičný
detský tábor v Mojmírovciach – 7 dňový pobyt
detí z obce Csömör, zameraný na históriu, folklór, tanec, spev. Historický workshop – výroba
dobových odevov významných osobností obcí
Mojmírovce a Csömör (odev grófa Imricha
Huňadyho, uhorský korunovačný odev Márie
Terézie, odev grófa Grasalkoviča ), Kultúrno
historický deň – aktivita osláv pri príležitosti
osláv narodenia Antona Grasalkoviča. Maďarský
partner zabezpečí v rámci projektu 7- dňový Tradičný detský letný tábor v Csömöri, zameraný na
zoznámenie sa detí z Mojmíroviec s obcou, kultúrou, s významnými historickými pamiatkami

» Spoločný nácvik horehronského
tanca detí ZUŠ a ZŠ v Mojmírovciach
s deťmi z Csömöru
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» Csömörské deti s dospelým
doprovodom počas Tradičného
detského tábora v Mojmírovciach
v blízkom okolí obce Csömör, pocestuje za históriou pre hľadanie pôvodu obyvateľstva Csömöru,
ľudového kroja, piesní a tancov na Slovensku v
rámci pracovných ciest do 3 slovenských regiónov (Nitriansky, Banskobystrický a Košický).
Financovanie aktivít pre cieľové skupiny oboch
partnerov bolo plánovaných v celkovej výške
60 493,00 EUR, schválené oprávnené nenávratné
finančné prostriedky v rámci projektu vo výške
50 291,31 EUR. Koncom októbra 2010 maďarský partner navštívil na Slovensku obce Horná
Mičiná, Dolná Mičiná, Žiar nad Hronom, Žilinu,
v rámci aktivity Cestujeme za históriou. Začiatkom novembra 2010 sa v Kaštieli Mojmírovce
uskutočnil 7dňový pobyt maďarských detí z
Csömöru v rámci aktivity Tradičný detský tábor
v Mojmírovciach. V spolupráci so zamestnankyňou Kaštieľa Mojmírovce Mgr. Evou Kozárovou
pripravila obec Mojmírovce deťom z Maďarska
a deťom zo ZŠ Mojmírovce a ZUŠ Mojmírovce
nezabudnuteľné zážitky pri výučbe horehronského tanca lektorom z folklórneho súboru Hron zo
Žiaru nad Hronom a pri výučbe hry na fujare pod
odborným dozorom Milana Korísteka z fujarovej
školy. V rámci voľnočasových aktivít si zašantili
v relax centre v kaštieli. Maďarské deti sa počas

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
pobytu oboznámili s históriou Mojmíroviec,
navštívili kultúrne pamiatky v Mojmírovciach
(rodný dom A. Grasalkoviča, Kostol sv. Ladislava, kaplnku, faru). Deti sa oboznámili s históriou

Nitry a obcí v jej blízkom okolí. V Nitre navštívili hrad, Vazulovu vežu, Piaristický kostol, pešiu
zónu. V detských očiach bol vidieť smútok pri
odchode domov.

Európska únia

Európsky fond
regionálneho rozvoja

MOJMÍROVSKÉ KROKY INFORMUJÚ

Realizácia
projektu v parku
Mgr. Daniela Kozáková ,
predseda združenia

Rok 2010 sa chýli
ku koncu a to je okrem
iného aj čas bilancií a
rekapitulácií.
Občianske združenie Mojmírovské kroky
aj v tomto roku hospodárilo s finančnými
prostriedkami získanými z 2 % z daní. Polovicu nášho rozpočtu sme
si vyčlenili na realizáciu
projektu
Poznávame
našich susedov a v roku
Pohľad do
2010 sme navštívili susedné Maďarsko.
zamilovanej uličky
Ďalej sme podporovali
dnes
činnosť žien v našom
Klube tvorivosti. Pri
príležitosti 100. výročia narodenia Vojtecha
Kincla sa budeme podieľať na zabezpečení
stolnotenisového Memoriálu Vojtecha Kincla.
Mladým futbalistom sme prispeli na nové dresy.
Pomohli sme materiálne zabezpečiť Cyklistický
deň starých rodičov a vnukov. Zakúpili sme hudobné nástroje pre deti v ZUŠ. Podieľali sme na
organizácii zájazdu detí z MŠ do ZOO Lešna.
Podporili sme niekoľko aktivít pre zdravotne
postihnutú mládež v Odbornom učilišti Mojmírovce.
Podieľali sme sa na organizovaní osvetových a
preventívnych aktivít MS Slovenského červe-

ného kríža.
Zakúpili sme dva vysúšače/odvhčovače a zapožičali sme ich obci Veľká Maňa, ktorá bola v
našom regióne postihnutá júnovými povodňami.
V poslednom štvrťroku sme podali projekt v
rámci Mikroregiónu okolo Cedronu na ativitu
Obnova obcí - úprava verejných priestranstiev,
vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón. V rámci projektu Park Mojmírovce
– záchrana vzácnej dreviny a revitalizácia
parku I. etapa zabezpečíme vyčistenie
„zamilovanej uličky“, okolie najstaršieho
stromu v parku, zabezpečíme jeho odborné
ošetrenie a vybudovanie mobiliáru s lavičkou, smetnou nádobou a informačnou tabuľou. Do tohto projektu sme povinní prispieť
5 % - tným spolufinancovaním. Teda časť
2 % z daní v tomto roku pôjde aj na začatie
obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Park
Mojmírovce, čo ma nesmierne teší.
V závere roka chcem veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorí nám každý rok
poukazujú 2 % z daní. Taktiež ďakujem
obecnému úradu za dotáciu na bežné výdavky združenia, všetkým organizáciám a
jednotlivcom, ktorí s nami spolupracujú a
v neposlednom rade členom Rady ObZ za
aktívnu spoluprácu v roku 2010.
Pre našich prípadných darcov uvádzame naše
identifikačné údaje:
Názov: Mojmírovske kroky. Právna forma:
Združenie. Sídlo: Námestie sv. Ladsilava 931/7,
951 15 Mojmirovce. IČO: 37859439. Bankové
spojenie: 0231773705/0900.
Vopred ďakujeme.
Všetkým spoločne želám pokojné Vianoce
v kruhu svojich najbližších a rok 2011 prežitý v
zdraví a spokojnosti.
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ZAUJALO NÁS

Naša obec reprezentovaná na medzinárodnej
konferencii v Nórskom Stavangeri
Bc. Soňa Mladá
V dňoch 23. – 27. augusta 2010 sa v Nórskom Stavangeri pod patronátom Nórskeho
kráľa Haralda V. konala medzinárodná konferencia, týkajúca sa ropného priemyslu. Mojmírovčanka Mgr. Eva Mladá, spoločne so svojím
tímom, reprezentovala nielen firmu, pre ktorú
pracuje, ale aj našu obec.

firmu a svoje názory na budúcnosť ropného
priemyslu. V rámci nominácie im bola pridelená
téma „Technológia a inovácie“. Svoju prezentáciu
zamerali na otázku „Energie pre viac ľudí“. Poukázali na to, ako technológie prispievajú k zlepšovaniu získavania zdrojov ropy a zemného plynu. Tím sa nebál vyzvať veľké ropné spoločnosti,
aby nemali konzervatívne myslenie, aby otvorili
možnosti podnikateľského sektora a tým umož-

Stavanger
je
mestom, ktoré je
už od roku 1974
celosvetovým
lídrom v organizovaní podujatí, ktoré
zoskupujú ľudí pracujúcich v odvetví
ropného priemyslu
a energií. Špecifickým
znakom
konferencie ONS,
ktorá sa každoročne
v Stavangeri koná je
fakt, že toto týždeň
trvajúce podujatie
zahŕňa
výstavu,
veľtrh, konferenciu
Eva Mladá (v pravo) počas prezentácie
a vrcholí súťažou
Mladých Profesionálov (The Young
nili inovácie, ktoré budú znamenať energetické
Professional Company Award).
zdroje pre viac ľudí.
V roku 2010 sa konferencie zúčastnilo
Je mi veľkou cťou napísať, že spoločnosť
takmer 50 tisíc návštevníkov, predstavilo sa na
Rystad Energy, ktorá súťažila s tímami veľkých
nej 1 351 firiem zastupujúcich 91 národov sveta,
firiem ako Exxon Mobil alebo Statoil, sa stala víprítomných bolo 290 medzinárodných novinárov.
ťazom súťaže Mladých Profesionálov. Znamenalo
Konferencie sa zúčastnil so svojím vystúpením
to obrovský úspech pre firmu, pre tím, ale aj pre
taktiež známy Hollywoodsky herec Kevin Costobec Mojmírovce, ktorá bola v rámci konferencie
ner, ktorý prezentoval svoje myšlienky na zabráodprezentovaná ako bydlisko Evy Mladej.
nenie ropných havárií, akej sme boli svedkami aj
v tomto roku v Mexickom zálive.
Prezentácia firmy Rystad Energy je k naNórska firma Rystad Energy, pôsobiaca
hliadnutiu:
v Oslo, sa rozhodla prihlásiť do súťaže Mladých
h t t p : / / c o n v e n t o r. e a s y m e e t i n g . n e t /
Profesionálov na konferencii v Stavangeri. Tím
mediasite/Viewer/?peid=5dea8318267f447890
zamestnancov firmy zložený z troch Nórov,
d9caa1657921bf
Portugalčana, Poliaka a Slovenky z Mojmíroviec
Mgr. Evy Mladej, mali možnosť reprezentovať
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ZAZNAMENALI SME
Súbor SENIOR v roku 2000

Desať
rokov...
Vincent Belan,

predseda ZO-JDS Mojmírovce

„...je veľa alebo málo?“, i takúto otázku si
kladú členovia speváckeho súboru SENIOR pri
Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Mojmírovciach.
Práve v novembri 2010 uplynulo
10 rokov od založenia speváckeho
súboru, ktorý od začiatku umelecky
vedie Rudolf Arpáš, riaditeľ ZUŠ
v Mojmírovciach a zároveň súbor
i hudobne doprevádza na akordeóne – harmonike a elektronickom
klavíri. Organizačným vedúcim od
založenia súboru je Vincent Belan,
predseda ZO-JDS Mojmírovce.
V súbore účinkuje 13 žien a 8 mužov.
Ženy: Mária Andrušková, Ľudmila Belanová, Mária Čanakyová,
Magdaléna Farkašová, Edita Filová,
Gertrúda Holčíková, Zlatica Knézlová, Anežka Kvasňovská, Anežka
Líšková, Jarmila Macáková, Dáša Mináriková,
Irena Rutičová, Magdaléna Šebestianová.
Muži: Vincent Belan, Michal Doleš, Ing. Jozef
Filo st., Ing. Koloman Líška, Ľudovít Mičina,
Ľudovít Kvasňovský, Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc., Jozef Žeby.

V súbore v minulosti v speváckej zložke
účinkovali aj Jozefína Líšková, Jozef Vašš a v hudobnom sprievode Jozef Janiš.
Spočiatku si členovia súboru spievali len
tak pre svoje potešenie. Neskôr táto činnosť
prerástla do účinkovania na rôznych obecných
slávnostiach v Mojmírovciach a v susedných obciach v regióne Cedron. Zúčastnili sa viacerých
okresných prehliadok seniorských speváckych
súborov. Vystupovali v zahraničí – v Maďarsku.
V posledných štyroch rokoch sa zúčastňujú prehliadky seniorských súborov v meste Ružomberok – Ružomberskej lýry. V repertoári súboru
nájdeme slovenské ľudové piesne ako i piesne

Súbor SENIOR v roku 2004

z regiónu Cedroň, piesne svojich predkov. V posledných rokoch je ich repertoár obohatený o hudobno-tanečné scenáre zo života nášho prostého
slovenského ľudu, jeho tradícií a zvyklostí.
Nedá mi nespomenúť, že pri zrode a neskoršom
účinkovaní súboru, nám podali pomocnú ruku,
hlavne pri materiálnom zabezpečení odevu a kro-
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ZAZNAMENALI SME
Súbor SENIOR v roku 2006

jov, doprave, poskytovania priestorov na nácvik
a rôznej inej pomoci, Obecný úrad Mojmírovce,
PD Mojmírovce, Tauris Nitria, a Občianske združenie Mojmírovské kroky. Všetkým menovaným
patrí nesmierna vďaka celého súboru SENIOR.
Tak ako iné organizácie v tomto ťažkom ob-

dobí i seniori majú rôzne problémy, nevyhli sa im
a napriek vyššiemu veku odolávajú, s chuťou sa
púšťajú do ďalšieho života svojho obdobia a tým
si spríjemňujú svoj život v dôchodkovom veku.
Nech im ďalšie dni spríjemňuje ich život v rodinnom a spoločenskom žití.

REPORTÁŽ

Návšteva po rokoch

Po poľovačke

PaedDr. Helena Eliášová
Vrátiť sa na miesto, kde ste pred 20 rokmi
zažili úžasnú pohostinnosť a objavili ľudí
takých blízkych vášmu naturelu, ktorí dodnes
zachovávajú náš spoločný rodný jazyk a tradície, je veľmi silný zážitok. To miesto je Selenča
– slovenská dedina, vzdialená asi 500 km a nachádzajúca sa v srbskej Vojvodine.
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Mnohým obyvateľom Mojmíroviec je táto
dedinka známa z doby, kedy DFS Zbojník pod
vedením nezabudnuteľného pána učiteľa Jožka
Janiša s najlepšími tanečníkmi, spevákmi a recitátormi zo ZŠ v Mojmírovciach, hosťovali v roku
1990 niekoľko dní v selenčských rodinách a vymieňali si svoje skúsenosti na javiskách aj o rok
neskôr u nás v Mojmrovciach. Vtedy týmito
návštevami žili celé Mojmírovce a spádové obce

ZAZNAMENALI SME
pacitou 500 osôb je Etno centrum. Ide o
So starostom obce Selenča veľkú expozíciu národných tradícií,
krojov, rôznych predmetov, artefaktov
miestnych umelcov, ktoré sústredila za
pomoci obyvateľov obce učiteľka slovenského jazyka Viera Strehárska.
Zásluhu na tom, že Selenča sa počíta
za najmodernejšiu Slovákmi osídlenú
lokalitu vo Vojvodine, má hlavne firma
Slovan – Progres Selenča. Zamestnáva
350 prevažne miestnych ľudí a venuje sa
stavebníctvu, podporuje rozvoj kultúry
a cestovného ruchu, realizuje ekologické
hospodárenie na 7 hektároch ornej pôdy.
Z produktov fabrika Zdravo - Organic
vyrába ekologické zeleninové pretlaky,
šťavy, ovocné kompóty, marmelády
a džemy a má na spracovanie bioproVeľká Dolina, Poľný Kesov a Svätoplukovo. Teduktov všetky certifikáty na vývoz do
raz to bola návšteva 2 v 1. Preto to nepovažujeme
krajín EÚ.
len za súkromnú návštevu, ale chceme touto cesSelenčania sú od nepamäti poľnohospodári,
tou odovzdať Mojmírovciam srdečné pozdravy
pestujú rôzne plodiny, prevažne sóju a cirok, ktood obyvateľov Selenče.
rý sa stal základom manufaktúrnej výroby metiel
Na prvý novembrový víkend
dostal Ing. Vladimír Eliáš, vysoEtnocentrum Selenča
koškolský pedagóg na SPU v Nitre,
pozvanie na poľovačku od miestneho poľovníckeho spolku Jarebica Selenča, ktorého členom je aj jeho študent zo Selenče, Juraj Krížov. Revír
selenčského chotára obhospodarujú
tri, približne 20 členné skupiny poľovníkov. Rozprestiera sa v povodí
Dunaja, preto prevládajúcou zverou
je malá srstnatá a pernatá, spolu so
srnčou zverou. Pokles množstva
hlavných poľovných druhov sa rovnako ako v celej Európe prejavuje aj
v Selenči, čo sa odráža aj na zníženom úlovku. Preto sa ich poľovačka
riadi pravidlom, koľko zúčastnených
taký počet ulovených kusov. Keďže
manžel poľoval v skupine so starosv mnohých rodinách. Tá prerástla do veľkovýrotom, JUDr. Jurajom Grňom, mali sme príležitosť
by a v súčasnosti je tam najviac výrobcov metiel
odovzdať mu pozdravy z Mojmíroviec.
celého Srbska, možno aj celej Európy. Ročne
Dedinka Selenča sa za posledných desať rovyrobí až päť miliónov metiel. Najväčší záujem
kov rozrástla na moderné mestečko akoby ju roky
o selenčské metly je v Taliansku a Španielsku.
vojny nepoznačili. Má 2 990 obyvateľov, ktorí
Z návštevy slovenskej obce Selenča sme mali
žijú plnohodnotným národným životom. Slovenveľmi dobrý pocit a opäť sme sa presvedčili, že
skosť je tu všadeprítomná: ulice pomenované po
cestovaním sa ľudia nielen lepšie spoznávajú, ale
najvýznamnejších Slovákoch, slovenská škola,
že objavujú mnohé hodnoty, navzájom sa obohačasopis, spolky, súbory, futbalový klub s názvom
cujú a inšpirujú.
Kriváň Selenča... V novom kultúrnom dome s ka-
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KRÁTKE SPRÁVY

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V decembri
oslavujú:
95 – te narodeniny
Margita Taškárová
90 – te narodeniny
Helena Kreškóczyová
80 – te narodeniny
Štefan Kolenčík,
Hedviga Beláková
70 – te narodeniny
Tatiana Bugárová
65 – te narodeniny
Štefan Kvasňovský
60 – te narodeniny
Eva Lámiová,
Prof. Ing. Ondrej
Debrecéni, CSc.,
Jozef Rajčáni,
Mária Kiššová,
Magdaléna Beláková

Opravy komunikácií
V mesiaci novembri 2010 boli v našej obci realizované čiastočné rekonštrukčné práce na poškodených komunikáciách. Opravovali sa cesty pokryté jednou asfaltovou vrstvou (Poľná ul., Ulica
Na rybníku, Štvrtý rad, Ulica A. Hlinku – Funduše III., Hasičská
ul., Sedliacka ul. - časť). Keď bude obec disponovať dostatočnými finančnými zdrojmi, budú riešené ďalšie opravy komunikácií
v súlade s projektovou dokumentáciou, t.j. dobudujú sa betónové
obruby, vyriešia sa vstupy do dvorov s následným uložením druhej
vrstvy asfaltu.

Ulica Andreja Hlinku

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Adam Černek,
Tomáš Laky,
Karolína Beláková,
Barbora Bačová,
Dajana Kuchařová,
Roderic Bužík
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Rekonštrukcia
zdravotného
strediska

Opustili nás:
Ján Filip,
Ján Plenta,
Gabriela Kováčová

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Od 15.11.2010 došlo k presťahovaniu lekárov do budovy Združených služieb na Hlavnej ulici. V týchto priestoroch budú pre
občanov poskytované zdravotnícke služby (obvodný lekár, detský
lekár, stomatológ) až do ukončenia rekonštrukčných prác.

ZAZNAMENALI SME

Jesenný ART
Tábor - Šaľa -Veča
lodenica
Text a foto:

Alžbeta Zemanová
Občianske združenie Minibodka v dňoch od
29. 10. do 2. 11. 2010 odrekreovalo v priestoroch
lodenice v časti Šaľa- Veča 10 detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia obce Mojmírovce.
Sprievodom a zároveň zodpovednými vedúcimi oddielu boli lokálne sociálne pracovníčky
z obce. Okrem detí z Mojmíroviec sa táboru
zúčastnili i deti z krízového centra v Lučenci,
ktoré sú bez rodičov, iné s ťažkými životnými
osudmi, s bytovou problematikou a nepriaznivou sociálnou situáciou. Najmladší člen tábora
mal len 2 roky a bol naším slniečkom, ktoré
nás tešilo svojím úsmevom. Každý deň sa deti
v tábore zapájali do ateliérov, ktoré sa vytvorili.
Prví ateliér sa venoval výtvarnej tvorbe, druhý
tanečným choreografiám a tretí dramatizácii.
Každé ráno sme si vypočuli jeden príbeh,
ktorého pointou (napr. „nezáleží ako vyzeráš
navonok, ale aký si vo vnútri“) sme sa riadili

počas celého dňa. Touto hlavnou myšlienkou
sa každý oddiel riadil pri vytváraní výtvarných
tvorieb, tanečných nácvikov a samozrejme i pri
tvorivých divadelných scénkach. Ako šibnutím
prútika začali deti v sebe objavovať hercov,
maliarov i úžasných tanečníkov, ktorý svojim
tancom prekvapovali každým dňom viac a viac.
Navštevovali sme i Boží chrám, v ktorom sme
sa spoločne modlili za zdravie a lásku všetkých
ľudí, za deti bez rodičov, aby mali veľa síl a našli
spriaznenú dušu, ktorá nebude váhať a podá im
pomocnú ruku v pravý čas. Deti nahlas vyslovovali vďaku Pánu Bohu a bolo zážitkom počúvať
s akou láskou prosili o to, aby všetci ľudia na
zemi žili ako jedna veľká rodina a konali dobro i
dobré skutky. Bolo vidieť že tí, ktorí mali problém s komunikáciou a prezentovaním svojich
pocitov i tu pokročili o krok vpred.
Tento ART Tábor dal deťom veľmi veľa nových poznatkov, širší rozhľad vedomostí, zručností i nové kamarátstva. Nebyť však Milana
Daniela, ktorý je riaditeľom občianskeho združenia Minibodka a zároveň človekom s nesmierne veľkým srdcom, bol by problém tento tábor
absolvovať
kvôli financi« Výtvarný výrobok detí
ám. Práve on
bol tým, kto
neváhal a nerozmýšľal nad
tým, či máme
financie alebo
nie a jednoducho
len
povedal, citujem: „Príďte
a
priveďte
deti!“.
Ako
hrdé členky
občianskeho
združenia Minibodka sme
tento rozkaz splnili a
deťom pripravili krásne prežitie jesenných
prázdnin s úsmevom
na tvári.

« Výstava
výtvarných prác
detí
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ŠPORT - FUTBAL

Spomienky
na Vojtecha Kincla
(1910 – 2010)
Doc. PhDr. Štefan Kukan,

CSc. Kandidát pedagogických vied

V príspevku nepôjde o súhrnný životopis,
lebo nemám k nemu potrebný dokladový materiál. Ide v ňom len o osobné spomienky na
môjho učiteľa a riaditeľa školy.
Vojtech Kincel prežil v učiteľskom povolaní
rozličné peripetie, o ktorých by bolo možné
napísať osobitný príspevok. Patril medzi prvých Urmínčanov, ktorí v tom čase nadobudli
vyššie vzdelanie a stal sa učiteľom v odbore:
slovenský jazyk – dejepis – občianska náuka.
V tejto oblasti bol naozaj skutočným majstrom
a svojim žiakom poskytol nielen kvalitné vedomosti, ale aj výchovne pôsobil na rozvoj ich
osobnosti. Po vzniku Slovenského štátu (marec
1939), po odchode českého riaditeľa Havlíčka,
sa stal on riaditeľom Štátnej meštianskej školy
v Urmíne. Túto funkciu vykonával až do socialistickej školskej reformy (1948). Keď zanikla
meštianska škola a vtedy aj cirkevné školy, celé
školstvo bolo zoštátnené. Vo funkcii riaditeľa
bol pedantný, k učiteľom kolegiálny a do praxe
uvádzal aj niektoré prvky tzv. zlínskej školy, t.
j. aby vyučovanie prírodovedných predmetov
bolo čo najviac blízke k reálnemu životu. Ešte
v bývalej hlavnej budove meštianskej školy (t. č.
v nej sídli DSS Barlička), na priľahlom pozemku okolo školy zriadil ovocnú škôlku, na ktorej
sme sa v rámci ručných prác učili základom
ovocinárstva – od zasiatia semena až do vypestovania mladého stromčeka. V nej sa postupne
vypestovalo toľko ovocných stromkov – jabloní,
hrušiek, sliviek či orechov a i., že každý žiak po
absolvovaní jednoročného kurzu, teda štvrtého
ročníka meštianky (tak sa ľudovo nazýval tento
typ školy), dostal ovocný stromček, aby si ho na
pamiatku zasadil do svojej záhrady. No nielen
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v ovocinárstve bol Vojtech Kincel odborníkom,
ale doma sa zaoberal i chovom včiel.
V mimoškolskej činnosti podporoval medzi
mladými v obci rozvoj telesnej výchovy a športu, najmä stolnému tenisu a volejbalu. Za jeho
účinkovania dosiahli urmínski stolní tenisti
a volejbalisti najvyššie méty po linke TJ Sokol
( v ňom boli sústredené v tom čase dedinské
športové organizácie) v rámci vtedajšej ČSR.
Podobne tak bolo aj vo volejbale. On a MVDr.
Pavol Hájek boli medzinárodnými rozhodcami
v stolnom tenise a často riadili medzinárodné
stretnutia doma i v zahraničí.
Pre svoj priateľský vzťah k mládeži bol
veľmi obľúbený nielen medzi mladými, ale aj
staršími občanmi rodnej obce. Po pozbavení
z funkcie riaditeľa dochádzal začas ako učiteľ
na ZŠ do Poľného Kesova, potom mu Okresný
odbor školstva v Nitre dal súhlas vrátiť sa do
Mojmíroviec, odkiaľ ako učiteľ odišiel do dôchodku.

Toto sú len kusé osobné spomienky na tohto
kvalitného učiteľa a dobrého človeka-rodoľuba,
ktorý ma v čase „riaditeľovania“ usmernil na
učiteľskú dráhu a v nej som sa dopracoval až na
vysokoškolského učiteľa-docenta.

REKLAMA

Spoločnosť ATEA Slovakia,s.r.o. v septembri 2010 ukončila realizáciu projektu s názvom „Rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti
ATEA Slovakia, s.r.o.“ v rámci operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa realizoval v Mojmírovciach v
školiacich priestoroch kaštieľa v období od apríla 2009 do septembra 2010.
Základným cieľom projektu bolo zlepšiť odborné kapacity zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít špecificky orientovaných na aktuálne potreby trhu práce. Spoločnosť vďaka projektu
vytvorila 6 nových pracovných miest pre občanov Mojmíroviec.
Prostredníctvom vzdelávania sme chceli zlepšiť postavenie pracovníkov i firmy na trhu práce a zároveň zvýšiť investície do vzdelávania našich odborníkov, čo sa nám i podarilo.
Zamestnanci sa vzdelávali v oblasti cudzích jazykov, v ekonomike
a práve, v oblasti psychologických tréningov a v neposlednom
rade i v oblasti manažmentu.
Projekt bol podporený Európskym sociálnym fondom v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Naša
spoločnosť získala 127.571,06 Eur na realizáciu vzdelávania pre
všetkých našich zamestnancov.
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ŠPORT - DOSTIHY

Cena Mojmíroviec
- Urmína a Cena grófa Jozefa Huňadyho
Alena Filová
V nedeľu 31. októbra sa na bratislavskej dostihovej dráhe v Starom háji konali dostihy záverečného mítingu sezóny
2010 pod názvom Cena Mojmíroviec
– Urmína (18. odvetná cena – rovina I.
kategórie na 1 800 m pre 2-ročné kone)
a Cena grófa Jozefa Huňadyho (rovina
II. kategórie na 1 700 m pre 3-ročné
a staršie kone).
Víťazom Ceny Mojmíroviec – Urmína sa stal 2-ročný hnedák Lenz, majiteľa
slovenskej stajne Vimar – Dvorníky
Pavla Vigaša a trénera Ing. Jána Cagáňa
s džokejom Václavom Janáčkom.
Víťazom Ceny grófa Jozefa Huňadyho sa stal 3-ročný hnedák Briton Track
majiteľa slovenskej stajne OMS, trénerky Ing. Zuzany Kubovičovej s džokejom
Zdenkom Šmidom.

Čestné ceny odovzdal víťazom starosta obce
Mojmírovce Imrich Kováč a poslanec NR SR
Ing. Marián Radošovský.

Slovenskí umelci žijúci v Budapešti vystavovali v kaštieli
Ing. Zuzana Árvayová
manažérka vzdelávania VIC

Slovensko-maďarské vzťahy nepochybne
majú osobitný, často niekedy až prehnane
senzitívny charakter. Naše vzájomné relácie,
mám na mysli vzťahy nášho kaštieľa a aj našej
obce, sú ovplyvňované dobrými skúsenosťami
a množstvom pozitívnych príkladov zo vzájomnej spolupráce na serióznej a pragmatickej
báze.
A takým bola aj vernisáž slovenských umelcov žijúcich v Budapešti, ktorá sa konala 22.10.
v Žrebčíne mojmírovského kaštieľa. Pripravili
ju spoločne Kaštieľ Mojmírovce v spolupráci
so Slovenskou samosprávou Budapešť a Maďarským osvetovým ústavom Budapešť. Hosťami
vernisáže boli Zuzana Hollósyová - predsedníčka Slovenskej samosprávy v Budapešti, Erika
Borbát - riaditeľka Maďarského osvetového
ústavu, Mária Lukáčová - vedúca národnost-
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ného oddelenia Maďarského osvetového ústavu,
Eva Patayová - šéfredaktorka časopisu Budapeštiansky Slovák a poslanci Budapeštianskej
samosprávy.
Všetci pozvaní mohli oceniť umenie vystavujúcich umelcov - Františka Zelmana, Juraja
Ezusta, Zoltána Ezusta, Jany Melicherovej,
Michala Zsolnai, Evy Koncošovej.
V programe sa predstavila Beáta Sutyinszki,
hrou na flautu, ktorá v súčasnosti pôsobí ako
učiteľka na Konzervatóriu v Budapešti.
Príjemným spestrením večera boli slovenské piesne v podaní Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru pod taktovkou Marty
Palmayovej, ktorá v ten večer oslávila svoje
narodeniny.
Skutočná partnerská spolupráca – to je
hľadanie spoločného projektu. Nám sa to darí
a spomínaný októbrový večer bol jednou z ciest,
príležitosťou, ako sme sa podelili o výsledky
našich vzájomných slovensko - maďarských
dialógov.

ZĽAVA pre obyvateľov
obce MOJMÍROVCE

INZERCIA
Autoškola PANTER

facebook: Panteráci Nitra

Autoškola PANTER
Vodičák pod stromček !
Golianova 83
Nitra - Čermáň
» platby na splátky!
» vlastný autotrenažér
» kurz prvej pomoci

Nahláste sa na infolinke:

0905 554 888

STRECHA - OKNÁ
- DVERE
DODÁVKA A MONTAŽ
betónových, plecových a pálených krytín,
plastových okien a dverí, tepelných izolácii,
šindĐov, schodov, dverí
a odkvapových systémov podĐa výberu
klienta

litne lo!
Kva a rých
Ing. Ivan Bystrický
0905 822 991

Maliar, natierač, tapetár,
stierkovanie, protipožiarne
nátery, nátery pre potravinárske
účely, liate tvrdé podlahy,
XYPEX, náter proti tlaku
spodným vodám, všetkých
ropných látok a kyselinám,
oprava verejného osvetlenia,
práce s vysokozdvižnou plošinou.
Firma REBRO, Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.: 0905 323 969
e-mail: ﬁrmarebro@centrum.sk

CHCETE MAŤ ISTOTU?
1PJT͖PWBDöBHFOUJ
1PSBEFOTUWPWQPJT͖PWOöDUWF
3é[VTPWB /JUSB
 
NBJM
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Autoškola
PANTER
pozýva širokú verejnosĢ na odbornú
prednášku pre vodiþov osobných
automobilov
Autoškola PANTER - Golianova 83 Nitra - ýermáĖ
nahlásenie:
5€/osoba Záväzné
3x45min
0905 554 888
autoskolapanter@panter-pmd.sk

0911 777 125

PREDAJ
NÁHRADNÝCH
DIELOV

P N E U S E RV I S
RÝ C H L O S E RV I S

JK - Rýchloservis, Levická 3 Nitra
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Betlehem pri rodinnom dome J. Majerčíka

(z básnickej zbierky Milana Rúfusa
Nové modlitbičky)

A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.

V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.

Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam...

Vianočná koleda

