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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
*Obecný úrad upozorňuje občanov na zmenu prevádzkových hodín
obecnej knižnice. Obecná knižnica v Mojmírovciach bude od 1. mája
2011 otvorená v pondelok a štvrtok v čase od 14,00 do 18,00 hodiny.
*Obecný úrad vyzýva občanov k spolupráci pri vytváraní fotoarchívu
obce. Občania, ktorí majú staré fotografie z obdobia 19.- 20. storočia,
týkajúce sa života našich obyvateľov, budov ale i rôznych slávností
(svadby, výročia, oslavy...), môžu doniesť fotografie na obecný úrad,
kde budú fotografie zoskenované a hneď a hneď vrátené. Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť na obecný úrad, môžu nahlásiť meno a adresu
pracovníkom OcÚ, ktorí vás radi navštívia a priamo u vás doma zoskenujú fotografie. Tieto fotografie budú použité na prezentáciu histórie
našej obce pri rôznych príležitostiach a posedeniach. Za spoluprácu už
vopred ďakujú pracovníci obecného úradu.
*Obecný úrad na základe uznesenie obecného zastupiteľstva vyzýva
občanov, aby v termíne do 31. 5. 2011 odstránili všetky pevné prekážky, ktoré uložili popri miestnych komunikáciách (kamene, betónové
a kovové predmety, skládky stavebného materiálu a pod.). V prípade
nerešpektovania uvedeného nariadenia zabezpečí odstránenie prekážok obecný úrad na náklady vlastníka priľahkej nehnuteľnosti.

Pozvánky

„MAMA, TO JE SLOVO KRÁSNE,
AŽ PRI TOM ČLOVEK ŽASNE.
VYSLOVUJEM HO KAŽDÝ DEŇ
A PRI TOM SA USMEJEM...“

Obec Mojmírovce pozýva mamičky, babičky a tetušky na Deň
matiek. Slávnosť sa uskutoční dňa 8. mája 2011 o 15,00 v kultúrnom
dome. V programe budú účinkovať deti z MŠ, žiaci zo ZŠ a ZUŠ Mojmírovce a súbor Senior.

Kam v Mojmírovciach za zábavou
Kaštieľ Mojmírovce prichádza v roku 2011 s novinkou, ktorú
ocení predovšetkým stredná generácia.
V priestoroch vínnej pivnice plánuje organizovať pravidelné klubové večery, pričom popri kvalitnej hudbe budú záujemcom ponúknuté
gastronomické špeciality a vína z kaštieľskej vinotéky. Hudobného
večera sa môže zúčastniť široká verejnosť.
Prvé podujatie sa uskutoční dňa 26. 5. 2011 o 19,00 hod. Do tanca
a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Continental Jazz Quartet
z Nitry.
Ďaľšie podujatia sú naplánované v nasledovných termínoch: 7. 7.
2011, 5. 8. 2011, 8. 9. 2011 a 27. 10. 2011.
Pre tých, ktorým sú priestory vinnej pivnice a vinotéky kaštieľa neznáme poznamenávame, že tieto sa nachádzajú pod kaštieľom
v 300-ročnej pivnici, pričom jej rekonštrukcia a revitalizácia v podaní
architekta Viktora Šabíka bola ocenená cenou Brick Award 2010 za
inovatívny vzhľad s použitím tehly, rovnako ako funkčnosť a ekologické parametre realizácie.
Spracoval: Ing. Cyril Šabo

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
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DSS Barlička oslavovala
Text: Alžbeta Zemanová
Foto: Renáta Hrivňáková

Dňa 17. 3. 2011 sa v DSS Barlička v Mojmírovciach oslavovalo
ako sa patrí. Pani Mária Verešová, ktorá v Barličke našla svoj domov a opateru, oslávila krásne životné jubileum, 80. rokov. Vedúca
Renatka Orlíčková v spolupráci s pani Hrivňákovou, Ferusovou a
Zemanovou sa postarali o zorganizovanie veľkolepej oslavy, o ktorej pani Mária vôbec netušila. Na oslave pani Verešovej skutočne nič
nechýbalo. Seniori z Barličky si pre ňu pripravili bohatý kultúrny
program. Nechýbalo na ňom pásmo básní a piesní venované oslávenkyni. Atmosféra bola veľmi veselá, zaspievali si, usmievali sa a pani
Verešová po celý čas žiarila šťastím. Tešíme sa, že oslava sa vydarila
a Barlička sršala dobrou a pozitívnou energiou.

Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk
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Obec sa musí
správať ako
podnikateľ
Zhovárala sa:

Daniela Kozáková
V máji dostane „svoje miesto“ v našej rubrike
Ing. Andrea Bakošová, ktorá pracuje v spoločnosti ATEA Slovakia, s.r.o. ako riaditeľka spoločnosti. Je rodená Mojmírovčanka a je jednou z
nových poslankýň obecného zastupiteľstva.
1. Pani inžinierka, rozhodla si
sa vstúpiť do verejného života,
kandidovať v komunálnych
voľbách 2010. Čo bolo tým
impulzom, že si súhlasila, aby
sa tvoje meno objavilo na kandidátke?
Jedinou motiváciou boli samotní
obyvatelia obce. Neustále mi
kládli otázky, na ktoré by som
sama ani nepomyslela, pretože
môj pohľad na problémy občanov
bol iný. Neustále zľahčovanie ich
problémov, nevypočuté požiadavky a absencia
akejkoľvek spätnej väzby ich prirodzene nútili
klásť otázky. Až vtedy som pochopila, že väčšina
obyvateľov žije pokorne so svojimi problémami
bez očakávania ich riešenia, ale s nádejou, že
možno raz príde rad aj na ich problémy, ktoré im
obec pomôže vyriešiť.
Možno je potrebné pozdvihnúť sebavedomie občana, pretože on je ten, kto platí dane a preto má
právo zapájať sa do vecí verejných. Mladá generácia obyvateľov obce je veľmi aktívna a vstupuje
do procesov riadenia obce. Horšie je to so staršou
generáciou, ktorá má problém s presadzovaním
svojich potrieb.
Dôvodom, pre ktorý som sa rozhodla kandidovať,
je snaha o systematizáciu riadenia obce, nastave-
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nie a inovovanie pravidiel a efektívnejšie
využívanie rozvojových dokumentov
obce. Uvedené kroky by mali priniesť
aj efektívnejšie riešenie problémov
obyvateľov.
Pevne verím, že budem schopná svoje
predsavzatia aplikovať a presadiť.

2. Obec Mojmírovce má za sebou niekoľko veľkých projektov, ktoré pomohli
skvalitniť život našich občanov. Vždy
tu bola snaha, aby práve naša obec bola
aspoň o krok pred ostatnými. Intenzívne využívala zdroje z predvstupových
fondov, štrukturálnych fondov, rôznych grantov aj dotácií. Prísun finančných prostriedkov
z podporných zdrojov bezprostredne súvisí s
rozpočtom obce.
A práve tu vidím vážny problém našej obce.
Rozvojové aktivity sú viazané výlučne na granty.
Chýba nám v rozpočte finančný priestor na iné
zdroje financovania rozvojových aktivít. Okrem iného je
v dnešnej dobe dosť naivné
spoliehať sa na štrukturálne
fondy, ktoré sú politicky
veľmi nestabilné. Ak Európska komisia schváli presun
prostriedkov z jednotlivých
operačných programov na
dostavbu diaľnic, je vysoko
pravdepodobné, že do obcí
sa už žiadne veľké investície
nedostanú.

3. Stala si sa predsedníčkou Komisie pre správu
majetku obce, financie, podporu podnikateľskej činnosti a štrukturálne fondy. Akým
smerom sa bude uberať činnosť tejto komisie,
keď chceme predísť stagnácii a pokračovať
v zlepšovaní kvality života našich občanov?
Obec sa musí správať ako podnikateľ, ktorý spravuje svoj majetok a hospodári na ňom tak, aby
dosahoval čo najvyššie profity. Okrem toho musí
obec reagovať na príležitosti smerujúce k rozvoju
obce a to v spojení s podnikateľmi, mimovládnymi organizáciami a občanmi. Žiaden podnikateľ
nepracuje bez zisku, sleduje svoje podnikateľské ciele a má konkrétnu víziu, ako svoje ciele
dosiahne. Rovnako by sa mala správať aj obec
- musí pracovať tak, aby nerobila dlhy, práve na-

opak, musí mať ciele a stratégie. Žiaľ mám pocit,
že toto je naša najslabšia stránka.
Isté však je, že naša obec je schopná profitovať a
to vtedy, ak:
- bude spravovať svoj majetok efektívne a hospodárne,
- bude rásť počet obyvateľov obce,
- budú rásť príjmy z podielových daní,
- bude v katastri obce veľa podnikateľských
subjektov, ktoré budú platiť dane do obecného
rozpočtu a vytvárať pracovné príležitosti.
Úlohou finančnej komisie je naplniť hore uvedené ciele pomenovaním konkrétnych návrhov
smerujúcich k ich naplneniu. Musíme nájsť cestu, ako zvýšiť podnikavosť obce, ako prilákať
nových obyvateľov a podnikateľov, ako vytvoriť
nové pracovné miesta priamo v obci a tým zlepšiť
životnú úroveň obyvateľov.
Finančná komisia je zložená z odborníkov na
ekonómiu, verejnú správu a legislatívu a preto
očakávam kvalitné výstupy práce tejto komisie.
4. Aké by mali byť teda hlavné priority a čo by
o štyri roky malo byť pre vás uspokojujúcim
výsledkom práce „tvojej“ komisie?
Ciele, ktoré sme si ako komisia zadefinovali, nie
sú malé. Ale bilancovať budeme až o niekoľko
rokov. Prioritou je zásadne zlepšiť príjmovú
stránku rozpočtu obce a to nie len z krátkodobého hľadiska, ale predovšetkým z hľadiska
dlhodobého. Zaujíma nás demografický vývoj
obyvateľstva v obci, zvýšenie zamestnanosti
priamo v obci a zatraktívnenie podnikateľského
prostredia v obci. Toto všetko je základom pre
zvýšenie príjmov obce. Zároveň by sme radi znížili i výdavkovú stránku rozpočtu obce, ale žiaľ
tu už veľký priestor nie je.
Ja osobne vidím pred sebou a kolegami z finančnej komisie veľa práce, možno viac, ako sme
schopní spraviť. Bolo by však zbabelé zutekať
z bojiska pred bitkou – vzdať sa vopred a tváriť
sa, že my nemôžeme za to, ako štát financuje
samosprávy. Samospráva je sama zodpovedná
za svoje financovanie, hospodárenie a rozvoj. Samospráva sa nesmie bezhlavo zadlžovať, nesmie
nehospodárne nakladať so svojim majetkom a
musí sa oň starať. Verím, že o niekoľko rokov mi
naši obyvatelia povedia, že cítia pozitívnu zmenu
a sú radi, že sú Mojmírovčania.

Deň narcisov
2011
Dagmar Mináriková ,
predsedníčka MS SČK

Tohtoročná verejná zbierka Deň narcisov, pod
záštitou miestnej organizácie SČK v spolupráci
so Základnou školou Mojmírovce, sa konala v
piatok 15. apríla 2011. Občania našej obce prispeli na tento humanitný čin čiastkou 474,99 €. Žiaci
ZŠ vyzbierali 268,0 €. Celkovo vyzbieraný obnos
zbierky 742,99 € znížený o zaplatené poštovné
(1,50 €) bol riadne odvedený na účet Ligy proti
rakovine Všetkým darcom úprimné poďakovanie.

Ďakujem za rozhovor a želám veľa
úspechov.
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Vernisáž
portugalského umelca
v Mojmírovciach
Spracovala: Ing.

Zuzana Árvayová

Čo môže človeka viac potešiť ako situácia, v
ktorej môže slobodne tvoriť. Veď pravá sloboda,
je tvorivá.
Prednedávnom sa v priestoroch žrebčína
kaštieľa konala vernisáž portugalského umelca
Sérgio Bacäo. Študoval na VŠVU v Bratislave v
rámci výmenného pobytu. Už počas štúdia sochy
u Jozefa Jankoviča sa zúčastňoval viacerých sochárskych výstav a sympózií. Po ukončení akadémie v Porte a návrate na Slovensko, čo bolo v roku
2004, sa začal venovať maľbe, kresbe a kolážam.
Tvorba tohto súčasného umelca je zúrivou túžbou

Degustácia vín
A. Filová
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci
s
Poľnohospodárskym
družstvom
Mojmírovce
pripravili XV. výstavu a
degustáciu vín.
Odborná degustácia
sa uskutočnila 1. apríla
v budove vinice Poľnohospodárskeho družstva
Mojmírovce a verejná degustácia sa uskutočnila 9.
apríla v Kultúrnom dome
v Mojmírovciach.
Pestovanie viniča a výroba dobrého vína
sú neodmysliteľnou súčasťou života obyvateľov Mojmíroviec a širokého okolia. Aj napriek
nepriaznivému počasiu v minulom roku, bolo
do súťaže prihlásených 99 vzoriek vín.
Najlepším domácim vystavovateľom sa
stal Ján Majerčík, ktorý získal zlatú medailu
za víno Zmes biela, ročník 2010. Šampión
výstavy a víťaz kategórie biele víno a tiež
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pochopenia dnešnej reality. Realitu chápe, ako
náš dnešný bežný život veľmi zraniteľný, pretože
je podrobený ekonomickému, sociálnemu a politickému systému a kapitalistickej demokracii.
Vo svojej tvorbe využíva kombinovanie
rôznorodých prvkov a vkladanie predmetov do
maľby, či vystrihovanie obrázkov z reklamných
obalov. Pre určité obdobie sa mu stal symbolom
veselý chlapček z kinder čokolády. Vo svojich
obrazoch sa Sérgio často zaoberá komerčnou
kultúrou, skôr ju však komentuje ako by priamo
kritizoval. Obrázky sú vtipnými narážkami a ironickými kombináciami materiálov a štýlov.
Niektoré diela sú však oveľa osobnejšie a
zobrazujú témy a udalosti z času stráveného na
Slovensku. Napr. na obraze Sedem rokov na Slovensku je slovenská vlajka podšitá portugalskou,
ktorá presvitá a cez ňu vidno Sérgiovu siluetu.
Symbolický obraz dvoch Sérgiových domovov.
Počas vernisáže vystúpili žiačky ZUŠ
Kristínka Subiová, Helenka Páleníková a Jarka
Šimková s hudobným doprovodom Mgr. Klaudii
Arpášovej.
zlatú medailu získalo víno Chardonnay, ročník
2010 - vystavovateľ Ing. Miroslav Belan. Víťaz
kategórie červené víno a zlatú medailu získalo
víno Merlot – vystavovateľ JUDr. Karol Pešl
(Nové Zámky) a víťaz kategórie ružové víno a
zlatú medailu získalo víno Rose, ročník 2010
- vystavovateľ Ing. Miroslav Belan. Diplomy
a ocenenia víťazom jednotlivých kategórií odovzdal starosta Imrich
Kováč počas verejnej
degustácii.

Všetkým
ešte raz srdečne
blahoželáme .

Heličky
2011
Text:

Jana Zákopčanová , KOS v Nitre
DFS Fatranček
Kultúrny dom v Mojmírovciach sa
5. apríla 2011 zaplnil krojmi, detskými
piesňami, vyčítankami, hádankami
a tancami. Počas regionálnej súťažnej
prehliadky Heličky 2011 sa tu predstavili deti z detských folklórnych súborov
Jelenček z Jelenca, Rabonka z Čeľadíc,
Fatranček z Nitry a Sílešánek z Vinodolu.
Deti, odbornú porotu i divákov privítal pán starosta Imrich Kováč a potom
už začala samotná súťaž, ktorú sledovali
členky odbornej poroty – Mgr. Katarína Babčáková, PhDr. Margita Jágerová
a PhDr. Andrea Jágerová. Počas rozborového seminára, na ktorom vedúci
súborov počúvali rady ako môžu svoje
programy vylepšiť, sa deťom predstavili
malí divadelníci z detského divadelného
súboru Ekožrútik a detského divadelného súboru MY z Mojmíroviec. Do krajského kola nakoniec do súťaže postúpil
DFS Fatranček a DFS Jelenček. Všetky
súbory si odniesli domov diplomy i malé
darčeky od Krajského osvetového strediska v Nitre, ktoré spolu s obcou Mojmírovce túto prehliadku organizovalo.
Pán starosta potešil súťažiach knižkou
DFS Silešánek
o
Mojmírovských
strašidielkach.
Za krásny deň
ďakujeme všetkým
účinkujúcim, organizátorom i divákom
a veríme, že sa
čoskoro stretneme pri
ďalšej takejto milej
príležitosti.

DFS Jelenček

DFS Rabonka
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Lenka Filipová
v Mojmírovciach
Text: Ing. Jozef Filo
Foto: Ing. Edita Hanzeliková
Po Jiřím Zmožkovi a Divadle Klauniky z Brna bola
speváčka a gitaristka Lenka
Filipová tretím umelcom
z Českej republiky, ktorý
v priebehu posledných rokov
vystúpil pre širokú verejnosť
v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Lenka Filipová
v sprievode gitaristu Mirka
Linharta a hráča na írskej harfe, klávesoch
a akordeóne Seana Barryho, zaspievala svoje
vlastné skladby, ktoré sa stali hitmi ako Věnování, Prý se tomu říká láska, Ať žije šou, Za
všechno může čas a mnohé ďalšie. Mojmírovčanov potešila tiež piesňou Zamilovaná, ktorej
časť zaspievala po francúzsky a časť česky, ale aj
keltskou baladou a nádhernou keltskou uspávankou zaspievanou v origináli. Piesňou Mosty si
spomenula na tragicky zosnulého speváka Karla
Zicha. Počas celého koncertu sme obdivovali
nielen spev Lenky Filipovej, ale aj jej fantastickú
hru na rôzne gitary. Sprievodné slovo dotváralo

Zo starého nové
B. Nitrianska

V sobotu, 9. apríla sa v jednom z mojmírovských dvorov uskutočnilo zaujímavé neformálne stretnutie pod názvom Zo starého
nové.
Jeho organizátori - občianske združenie
Jednou nohou pripravili pre rodičov s deťmi i
tvorivých jednotlivcov podujatie v duchu aktívneho využitia voľného času, počas ktorého
mal každý návštevník možnosť výtvarne si
„ pretvoriť“ prinesené nepotrebné predmety
ako stolíky, lavice či stoličky do novej podoby.
Nešlo pritom o prísne výtvarné štýly, skôr o
jednoduché využitie základných maliarskych
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príjemnú atmosféru. V závere vystúpenia sa spevom pripojili aj diváci, čo Lenku Filipovú veľmi
dojalo. Autogramiáda a fotenie po koncerte iba
umocnili veľmi dobrý dojem zo stretnutia so
známou českou umelkyňou.
Po koncerte sme si
dovolili položiť Lenke Filipovej niekoľko
otázok.
Pani Lenka, ako sa
vám pozdávala atmosféra na koncerte
v Mojmírovciach?
Bola fantastická, super, neviem ako inak
ju popísať. Cítila som
sa veľmi príjemne.
Poznali ste Mojmírovce už pred dnešným vystúpením?
Vedela som, že máte bohatú históriu, ale bližšie
som Mojmírovce nepoznala.
Mali ste dnes možnosť prezrieť si Mojmírovce
a ako sa vám naša obec páči?
Bohužiaľ, videla som iba kaštieľ a park v noci,
ale viem si predstaviť, že najmä v lete tu musí
byť krásne. Veľmi rada sa sem niekedy v lete
znovu vrátim.

Výstava Veľká noc
sa blíži...

Text: A. Filová
Foto: archív obce
V dňoch 19. – 21. apríla si mohli naši občania prezrieť výstavu pod názvom Veľká noc
sa blíži.., ktorá bola naaranžovaná v sobášnej
miestnosti obecného úradu.

K tomuto želaniu sa určite radi pripoja všetci,
ktorí mali možnosť okúsiť atmosféru na koncerte
Lenky Filipovej v Mojmírovciach.
techník, ktoré hravo zvládali deti aj dospelí.
I napriek typicky aprílovému, veternému počasiu vznikli počas tohto zaujímavého a aktívne
stráveného popoludnia veselé umelecké dielka,
ktoré svojim novým dizajnom nielen ozvláštnia
naše domovy, ale určite znovu a účelne poslúžia
ich tvorivým majiteľom.

ský, Milan Kišš, Milan Šurába a Ing, Jozef Filo
predviedli ukážky pletenia šibákov, štepenia
ovocných stromčekov ale i výrobu píšťaliek
a ozdobných paličiek z prútia, čo sa páčilo predovšetkým chlapcom. Pani Justína Tulipánová zas
učila deti pliesť košíky, ale i šibáky z trubičiek
zhotovených z papiera.
Na zrealizovaní výstavy sa podieľali:
OcÚ Mojmírovce, Mojmírovské kroky
- Klub tvorivosti v spolupráci s o. z.
Mojmírovské kroky, ZUŠ Mojmírovce,
OUI Mojmírovce, Šťastný život, n. o.
a krúžok šikovných rúk.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za
vytvorenie príjemnej veľkonočnej atmosféry, z ktorej si občania mohli načerpať
veľa inšpirácie pre skrášlenie svojich
príbytkov.

Počas výstavy sa deťom, ale aj dospelým
predviedli s majsterkou Jankou Adámekovou,
žiačky Mirka Jašíková a Lucia Kudriová z Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach s
ukážkami zdobenia veľkonočných medovníčkov,
čo sa veľmi páčilo najmä deťom, lebo si mohli aj
oni ozdobiť svoj medovníček. Páni Ing. Koloman
Líška, Ing. Miroslav Brada, Ľudovít Kvasňov-
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10 rokov

Mojmírovských krokov
V prvej polovici apríla sa uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia občianskeho
združenia (ObZ) Mojmírovské kroky, na ktorom sa hodnotili výsledky dosiahnuté v roku
2010, ale tiež za predchádzajúce desaťročné
obdobie. V tejto súvislosti som predsedníčke
združenia Mgr. Daniele Kozákovej položil
nasledovné otázky.

Mgr. Daniela Kozáková - predsedníčka
ObZ Mojmírovské kroky

Uvedomujem si, že do jedného rozhovoru
nemožno zahrnúť úplne rozsiahlu činnosť
združenia. Preto požiadam aspoň rámcove
informovať čitateľov nášho časopisu o tom
ako ste pred 10 rokmi začínali, aké ciele ste si
vytýčili a ako sa vyvíjala členská základňa?
Celkom na začiatku /asi okolo roku 2000/ bola
snaha rozšíriť ponuku aktivít našim občanom
a získavať aj finančné prostriedky z iných zdrojov, ako len z rozpočtu obce. Imrich Kováč, starosta obce, prišiel s nápadom založiť občianske
združenie. Keďže som s obecným úradom spolupracovala prakticky neustále, spoločne sme išli
„na skusy“ do Hurbanova, kde aktívne pracovalo
jedno občianske združenie. Ich aktivity a výsledky nás presvedčili. Oslovili sme zopár aktívnych
Mojmírovčanov a vzniklo ObZ Mojmírovské
kroky. Na prvej oficiálnej prezenčnej listine sú
zapísaní zakladajúci členovia:

Dotácia detských táborov

Záleží nám na všestrannom rozvoji osobnosti, na
podpore hendikepovaných, na ochrane životného
prostredia, na ochrane pamiatok,... Jednoducho
záleží nám na Mojmírovciach.
Ako získavate finančné prostriedky pre združenie (za 10 rokov činnosti to bola iste nemalá
suma) a ako ich využívate na aktivity v obci?
Viem, že získané zdroje môžu byť použité len na
vymedzené oblasti. Zároveň chcem požiadať o
uvedenie niektorých najvýznamnejších aktivít.

Rudolf Arpáš, Miroslav Belan, Alena
Bohunčáková, Jozef Filo, Imrich Kováč,
Daniela Kozáková, Róbert Žilík.
Prvé stanovy boli schválené na Ministerstve vnútra SR v máji 2001.
Ustanovujúca schôdza občianskeho
združenia bola 24. januára 2002 a vtedy
sme mali 10 členov. V súčasnosti ich
máme 52.
Čo sa týka cieľov je ich pomerne veľa.
Predmet činnosti a ciele sú stanovené,
tak aby sme mohli byť prospešní vo viacerých oblastiach života našej obce. Našou prioritou je človek – Mojmírovčan.
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Príspevok na rozšírenie knižničného
fondu v miestnej knižnici

V čase vzniku nášho združenia sa intenzívne hovorilo o podpore a rozvoji tretieho sektora /neziskových organizácií/. Jedným z nástrojov finančnej pomoci práve pre takéto subjekty bolo využitie jedného a neskôr 2 % zo zaplatených
daní.Teda hlavným zdrojom nášho
príjmu je časť zaplatených daní
a na bežnú činnosť dostávame
ročnú dotáciu od obce, tak
ako väčšina spoločenských
organizácií v obci.
Prvýkrát sme sa uchádzali
o 1 % zo zaplatenej dane
v roku 2002. Vtedy sme
získali 39 977,00 SKK
/1 327,00 EUR/. Veľmi sme
sa tej sume tešili. Finančné
prostriedky získané z daní je
nutné využiť účelovo v zmysle
Zákona o dani z príjmu v súlade
so stanovami združenia, čo je zakotvené v Notárskej zápisnici.
Počas doterajšej činnosti sa nám podarilo získať
aj drobné granty /Nadácia pre deti Slovenska
– Hodina deťom, Centrum pre filantropiu - Baumit, Nitriansky samosprávny kraj/.
Snažili sme sa pomáhať obci, iným organizáciám,
vzdelávacím inštitúciám. Vybrať najvýznamnejšie aktivity je veľmi ťažké. Pre mňa boli významné všetky, pretože to, čo sme získali sa vrátilo
späť ľuďom.

Spomeniem najväčšie: rekonštrukcia trávnika na
futbalovom ihrisku /2004/, oprava Kostola sv. Ladislava /2005, 2008/, Poznávame našich susedov
– projekt poznávania okolitých krajín / od roku
2009/, Park Mojmírovce – revitalizácia národnej
kultúrnej pamiatky I. etapa /2010/.
Ale pre mňa je zaujímavé napríklad
aj to, že z prvých získaných peňazí sme financovali malú bežeckú dráhu s doskočiskom
pre deti v ZŠ Mojmírovce,
že sme z grantu Hodina
deťom kúpili celkom prvé
počítače do miestnej knižnice, ktoré boli prístupné
deťom aj dospelým, že
sme zorganizovali zájazdy
pre našich občanov do Bratislavy na prvé dva ročníky
dostihov /Cena Mojmíroviec
– Urmína – spolu takmer 100
občanov/, že sme dali našim občanom príležitosť vidieť výstavu Stred Európy okolo roku 1000, vidieť Majstrovstvá psích
záprahov na Donovaloch,.. že sme boli pri podpore miestnych súborov a klubov /Senior, Lučina,
Hapy Day, Zurmina, Romale, Klub fotografie a
videa/. Podporovali sme poznávanie Slovenska
/Košice, Tokajská oblasť, Hrušov, Veľká javorina
- Stretnutie Slovákov a Čechov pri príležitosti 90.
výročia vzniku ČSR,...spolu pre viac ako 400 občanov zo všetkých vekových kategórií/.
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Podporovali sme deti v stacionári Šťastný život
aj v Odbornom učilišti Mojmírovce, umeleckú
tvorivosť detí v ZUŠ Mojmírovce aj činnosť detí
v MŠ.
V rámci nášho združenia začal v roku 2009 pracovať Klub tvorivosti, ktorý vedie naša členka
Ing. Tonka Zoborská. Bolo toho veľa.
Desať rokov je dlhá doba a my sme získali pre
našu obec 42 403,00 EUR/1 277 462,00 SKK/.
Som spokojná, že všetky získané finančné
prostriedky sa vrátili našim ľuďom a boli účelne
použité. A tu je priestor na veľké poďakovanie
všetkým, ktorí nám prispievajú 2 % -tami rok,
čo rok. Bez ich dobrej vôle by sme nemali čo
bilancovať.
Ďakujem za všetkých, pre ktorých sme finančné
prostriedky použili.
Na výročnom zasadnutí si prítomným členom
združenia v elektronickej podobe uviedla prierez
doterajšej činnosti. Prezentácia v PowerPoint
veľmi zaujala účastníkov schôdze. Zároveň si
predstavila nové logo, propagačné materiály
ObZ a odovzdala ďakovné listy zakladajúcim
členom.
Zaujímavé aktivity plánuje združenie aj v tomto
roku. Môžeš uviesť niektoré z nich?

mnou pracujú Rudolf Arpáš, Alena Bohunčáková, Imrich Kováč, Vladimír Martiška, Vladimír
Subi a Antónia Zoborská. Sú to všetko obetaví
ľudia, ktorí pracujú ako dobrovoľníci. Nikto
z nás nedostáva žiadnu odmenu. Za čo naozaj
patrí všetkým poďakovanie.
A otázka na záver. Kedy naposledy bol s tebou urobený
rozhovor?

Ďakovný list za humanitárnu pomoc pre
bulharskú Jakorudu
ktorí naše výročné zhromaždenie spestrili zaujímavým programom. A aj firmám PD Mojmírovce
a Tauris Nitria, s.r.o. za poskytnuté občerstvenie.
No a rok 2011? Príjem z 2 % z daní ovplyvnila
hospodárska kríza. Naše aktivity budú trošku
obmedzené. V tomto roku budeme pokračovať
v realizácii projektu Poznávame našich susedov
a po Rakúsku a Maďarsku navštívime Poľsko.
Pôjdeme do II. etapy revitalizácie parku, bude ďalej pracovať náš Klub tvorivosti, tradične pomôžeme
deťom v Odbornom učilišti
Mojmírovce a v Materskej
škole Mojmírovce.

Zvolila som elektronickú prezentáciu, pretože
správa o desaťročnej činnosti by bola veľmi dlhá
a pre poslucháčov náročná. Takto to bolo trošku
zaujímavejšie, ale musím povedať, že ani do prezentácie som nemohla dať úplne všetko. Bol by
z toho „celovečerný film“ ☺. Pri príležitosti 10.
výročia nám PaedDr. Edita Žilíková navrhla logo
bez nároku na honorár. Za
čo srdečne ďakujeme. Pani
Martišková nám zabezpečila výrobu propagačných
materiálov /tričká, perá,
šálky/.
Bolo mi cťou poďakovať
sa tým, ktorí združenie
zakladali a aj tým, ktorí
v ňom doteraz aktívne
pracujú. Som presvedčená,
že ľuďom treba ďakovať.
Podľa mňa je tragédiou
akéhokoľvek
spoločenstva, ktoré zabúda na svojich ľudí.
Kostol sv. Ladislava - príspevok na
Tiež chcem poďakovať
čistenie mramoru
manželom
Žilíkovcom,
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Aby sa darilo naplniť ciele
združenia, potrebuješ mať
okolo seba schopných a
najmä ochotných spolupracovníkov...
Je pravda, že nič nejde
automaticky. Za všetkým
sú ľudia, ich práca, dobrá
spolupráca a samozrejme
ochota. Som spokojná, že
v Rade združenia spolu so

Neviem, či niekedy bol.
Priznám sa, že toto neriešim, nemám na to čas. Ale
hovorí sa, že „obuvníkove
deti chodia bosé“, tak aj s
tými rozhovormi je to asi
podobne... ☺. Ja som osobne spokojná, že je za mnou
vidieť konkrétna práca. Teší
ma, keď idem napríklad do
nášho kostola a viem, že aj
my sme boli aspoň trochu
nápomocní tomu ako teraz
vyzerá. Alebo že sme mohli
byť pri začatí revitalizácie

parku, že sme pomohli mnohým rodinám, aby ich
deti prežili krásne prázdniny v denných táboroch
/v rokoch 2005-2008 spolu takmer 300 detí/, že
sme pomohli organizovať výstavy Plody mojmírovských záhrad /6 ročníkov/, že sme pomohli
zrevitalizovať
artézske
studne, Kaplnku sv. Urbana,
že sme pomohli mladým
futbalistom, stolnotenistom
....Tak ako si povedal, nedá
sa všetko vtesnať do jedného rozhovoru.
Je zrejmé, že mnohí ľudia
nevedia čomu sa venujeme
a aké sú naše aktivity. Ďakujem za príležitosť aspoň
trochu predstaviť našim
čitateľom občianske združenie Mojmírovské kroky.
Za odpovede sa poďakoval

Jaseň štíhli - odhadovaný
vek na 300 - 400 rokov

Prof. Ing.
Ivan Mojmír
Zoborský, CSc.
POSTREH

Empatia, ktorá mi pohladila dušu
Minulý piatok bol nitriansky „Prior“ preplnený. Nervózni ľudia strkali do seba
pred pokladňami, tvorili šomrajúci rad. Samozrejme, ja som stál v tom najpomalejšom a v duchu som to zazlieval pokladníčke. Nechápal som, prečo som sa práve ja
dostal do tohto radu.
Keď som konečne stál pred pokladňou, prihovorila sa mi. „Vy ste náš bývalý
opravár televízorov, ktorého sme sa nikdy nemohli dočkať. Pamätáte sa ako vám
mamička uvarila kávu z mlynčeka, v ktorom pred tým mlela čierne korenie? Vždy
sme spomínali, ako ste objavili v dedkovom televízore zabudnutú vkladnú knižku.
Boli ste u nás privilegovaný.“
Jej bezprostrednosť nakazila aj okolo stojacich. Mala toho za zmenu až-až. No
jej slová pohladili nie len moju dušu, ale aj okolo stojacich. Ľudia sa začali na
seba usmievať. Nikomu neprekážalo, že odišla niečo preveriť. Aj babička čo stála
za mnou prestala šomrať. Ani mne nevadilo, že malé ruky jej vnučky triedili obsah
môjho košíka.
Napočudovanie, ako pár milých slov dokázalo roztopiť ľadovec šomrania. Nevadilo nám ani to, že sme čakaním vystáli „dieru v podlahe“.
V duchu som si povedal: „Keby každý z nás dokázal denne potešiť iného aspoň
raz, svet by bol omnoho krajší a svet sa vám zapáči.“
Imro Takáč
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ZAZNAMENALI SME

Cieľom ERD 2011 je podnietiť a podporiť
vytvorenie priaznivých podmienok pre dobrovoľníctvo a zviditeľnenie dobrovoľníckych
činností.
Ciele európskeho roka sú:
1. Pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľníctvo – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť občianskej angažovanosti.
2. Uľahčovať dobrovoľnícke činnosti, podnecovať vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu.
3. Uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov,
podniky a organizácie podporujúce rozvoj
dobrovoľníctva.
4. Zvyšovať povedomie o hodnote a význame
dobrovoľníctva ako prejavu občianskej angažovanosti.
Čo je dobrovoľníctvo?
Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť
v prospech iných vykonávaná bez nároku na
odmenu. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je ten
človek, ktorý dáva zo svojho osobného času,
energie, vedomostí a schopností v prospech
činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu.
Získava však osobnostný a profesionálny rast,
dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné
skúsenosti. „Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate
všade. Môžeme pomôcť ľuďom vo svojom
okolí, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke,
upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má
schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil
určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na
tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom
vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám,
občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dobrovoľníctvo je možné rozdeliť
do niekoľkých kategórií:
● dobrovoľnícke aktivity: rôzne
nepravidelné aktivity ľudí pre
rôzne organizácie na základe
ústnej dohody,
● dobrovoľnícka služba: v zmysle
formalizovanej aktivity s jasným
časovým ohraničením, cieľom,
obsahom, úlohami, štruktúrou a
organizačným rámcom, osobnou
podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou
na základe ústnej alebo písomnej dohody
● dobrovoľná svojpomoc: vzájomná pomoc
medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a
záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na
báze vzájomnej dohody mimo organizácie
Dobrovoľnícke organizácie sú jedným z typov
neziskových organizácií. Prevažuje v nich podiel dobrovoľníckych činností, respektíve sú
založené na dobrovoľníckom princípe a svoju
činnosť by bez dobrovoľníkov nemohli realizovať. Neznamená to však, že nepracujú profesionálne. Mnohé dobrovoľnícke organizácie pracujú s dobrovoľníkmi na profesionálnej úrovni,
teda odborne a zároveň pod vedením platených
odborníkov, a to napr. školiteľov, konzultantov,
koordinátorov dobrovoľníkov a pod.
Dobrovoľnícke organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami dobrovoľníctva. Podľa cieľových
skupín je to napr. sociálna, kultúrna, ekologická oblasť a pod. Podľa regiónu realizujú dobrovoľnícke programy na lokálnej, regionálnej,
národnej, medzinárodnej úrovni a podľa dĺžky
dobrovoľníckej činnosti môže ísť o jednorazovú, pravidelnú dlhodobú alebo občasnú, resp.
nepravidelnú spoluprácu. Na základe svojej
cieľovej skupiny a oblasti práce potom vytvárajú podmienky a pravidlá pre prácu s dobrovoľníkmi, teda dobrovoľníkov organizujú alebo
manažujú.
V našej obci na princípe dobrovoľníctva pracuje 19 organizácií, spolkov a klubov v širokom
spektre aktivít. Svojou činnosťou pomáhajú
nielen v osobnostnom rozvoji svojich členov,
ale majú nezastupiteľné miesto vo verejnom
živote našej obce.
M.D.

Posledná rozlúčka
Dňa 12. 4. 2011 vo veku 66 rokov
navždy opustil naše rady dlhoročný
člen PD Mojmírovce pán Martin Andi.
Je ťažké nájsť v zármutku slová na rozlúčku, poďakovanie.
Na PD pracoval od roku 1965 ako traktorista. Bol živým dôkazom toho, ako sa dá aj tá najobyčajnejšia práca vykonávať dokonale
a majstrovsky, ak je pre niekoho aj koníčkom. Nadriadení v ňom
rýchlo objavili ambíciu neustále sa zlepšovať a využili jeho súťaživosť na reprezentovanie družstva.
Súťaží v orbe sa
zúčastňoval od roku
1973 a už v roku 1975
zvíťazil na krajských
majstrovstvách v orbe.
V roku 1976 sa stal majstrom ČSSR v orbe na
majstrovstvách, ktoré
sa konali v Nitre. Na základe týchto úspechov
sa dostal do reprezentácie ČSSR, s ktorou na
majstrovstvách RVHP
(Československo,
Maďarsko, Poľsko, Sovietsky zväz) v Poľsku
v roku 1977 obsadil 2.
miesto. Za svoje mimoriadne výsledky bol odmenený vyznamenaním
Za zásluhy o výstavbu
a rezortným vyznamenaním.
V roku 1995 dostal ako prvý na PD Mojmírovce vysokovýkonný, počítačom riadený traktor John Deere. Svojou starostlivosťou
a svedomitou údržbou dosiahol na ňom, aj so svojimi spolupracovníkmi, neuveriteľných 33 000 motohodín bez opráv. Svojou osobitnou zodpovednosťou pri plnení úloh bol pre spolupracovníkov
a kamarátov vzorom. Jeho práca a jeho výsledky ho oprávňovali
hrdo nosiť titul „majster svojho remesla“.
Majster odpočívaj v pokoji a nech ti je tá zem slovenská,
ktorú si vyše 40 rokov s láskou obrábal, ľahká.
Česť tvojej pamiatke.

Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske
a dobrote.
Kolektív spolupracovníkov z PD Mojmírovce

V apríli oslávili:
70 - te narodeniny
Aladár Knoll
65 - te narodeniny
Daniela Bakošová,
Alojz Vlček
Za chybne uverejnené
údaje v minulom čísle sa
ospravedlňujeme.

V máji oslavujú:
80 - te narodeniny
Mária Tóthová,
Ján Marton
75 - te narodeniny
Júlia Gulášová
65 - te narodeniny
Ján Žilík,
Jozef Hrivňák,
Viera Visolajská
60 - te narodeniny
Ján Kukla,
Marta Lidajová,
Božena Rajčániová,
Jozef Kincel,
Mária Dobrovodská
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Jakub a Matúš Lužákoví
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Jozef Kudry,
Jaroslav Bečka,
Rudolf Kuruc,
Martin Andi
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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NAŠA OBEC V ČASE

ZAZNAMENALI SME
dostala prsteň od cisára, aby
sa ním preukázala na hrade
v Budíne, spolu s dospelým
synom, aby Mateja mohli
povýšiť do urodzeného
stavu. Havran však prsteň
ukradol. Neskôr ho podľa
legendy zastrelili a prsteň sa
znovu našiel. Podľa havrana
(latinsky corvus) dostal Matej prímenie Corvin. Havran
s prsteňom sa stal hlavným
znakom v erbe Huňadyovcov, lebo aj kráľ Matej
pochádzal z tohto slávneho
sedmohradského rodu.

Huňadyho erb prehovoril
Autor: Viera Lázniková ,
členka RR
Foto: archív obce
Idúc z práce domov som si všimla na plošine
rebríka, opretého o čelnú stenu farského úradu
v Mojmírovciach, pracovať PaedDr. Róberta
Žilíka s pomocníčkou. Ozrejmil mi,
že ako pedagóg Strednej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch dohliada na svoju študentku
v rámci praktickej časti maturitnej
práce.
Nie práve najľahšou úlohou študentky je vyčistiť erb a sňať lukoprénovú formu. Z formy sa následne
odleje kópia erbu do sadry, prípadne
do umelého kameňa. Pravdu povediac,
denne chodím okolo fary, a nikdy som
si erb na čelnej stene nevšimla. Páni
majstri pri údržbe budovy erb zatreli
a tak splýval s bielou rímsou. PaedDr.
R. Žilík povedal, že ide o erb rodiny
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grófa Huňadyho, ktorá v 18. storočí žila v Urmíne (dnes Mojmírovce) a výrazne finančne
podporila výstavbu dodnes zachovaných historických budov (kaštieľ, kostol, fara). Erb bol
vysekaný z pieskovca z neznámeho lomu. Hlavným znakom huňadyovského erbu sa stal havran
s prsteňom, o čom sa zmieňuje aj legenda. Matej
Korvín bol podľa legendy nemanželský syn cisára Žigmunda Luxemburského. Matka Mateja

Milí čitatelia, uvedomila som si, že nie vždy je
potrebné hľadať bohatých
sponzorov, aby sme opravili
pamiatky našej obce. Žije medzi nami veľa nadaných, šikovných umelcov, ktorí by vedeli obohatiť a skrášliť našu obec. Samozrejme s finančnou
pomocou získanou z grantových programov.
Členovia komisie kultúry, ochrany historických
pamiatok, cestovného ruchu, integráciu a cezhraničnú spoluprácu, ktorej predsedkyňou je Ing.
Zuzana Árvayová, ochotne zahrnú vaše nápady
do projektov zameraných na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Pred čistením

Po čistení
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STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

MŠKST MOJMÍROVCE
v odvetnej časti súťažného ročníka
2010/2011 zaznamenal tieto výsledky:
4. liga skupina A
Mojmírovce – Lehota 13:5
body: Čanaky 4,5, Špánik 3,5, Bosák 2,5,
Andris R. 1,5, Daniš 1
Továrniky – Mojmírovce 12:6
body: Daniš 2, Bosák 2, Špánik 2
Mojmírovce - Nitra E 5:13
body: Čanaky 2,5, Bosák 1,5, Špánik 1
Nitra F – Mojmírovce 13:5
body: Čanaky 2, Bosák 2, Špánik 1
Mojmírovce – Topoľčany 12:6
body: Čanaky 3,5, Takách 3,5, Špánik 3, Bosák
1,5, Andris R. 0,5
V. Cetín – Mojmírovce 16:2
body: Čanaky 1, Andris R. 1
Mojmírovce - Kynek 12:6
body: Čanaky, Špánik, Bosák
po 3,5, Daniš 1, Andris R. 0,5
Mojmírovce – Ludanice 3:15
body: Čanaky, Špánik, Andris
R. po 1
Čab B - Mojmírovce 12:6
body: Špánik 2,5, Čanaky 1,5,
Andris R. 1,5, Bosák 0,5
Mojmírovce - Vráble C 6:12
body: Špánik 4, Daniš a Andris
R. po 1
Žirany - Mojmírovce 6:12
body: Čanaky a Špánik po 3,5,
Andris R. 2,5, Daniš 2, Bosák
0,5
Baráž o udržanie sa v súťaži:
Lehota - Mojmírovce 9:6
body: Špánik 4, Čanaky a Bosák po 1
Družstvo A vypadlo zo 4. ligy.
Úspešnosť jednotlivcov: Čanaky - 25. miesto, 52,46 %
úspešnosť, Špánik - 27. miesto,
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51,22 % úspešnosť, Bosák D. - 49. miesto, 21,79
% úspešnosť, Daniš - 50. miesto, 20 % úspešnosť,
Andris R. - 52. miesto, 18,18 % úspešnosť.

Majstrovstvo okresu, 2. trieda:
Mojmírovce B - Klasov 16:2
body: Špánik a Andris R. po 4,5, Gardian 4, Bosák D. 2,5, Rumanovský D. st. 0,5
Čab D - Mojmírovce 1:17
body: Rumanovský D., Špánik, Gardian po 4,5,
Šoky 3,5
Mojmírovce B - Čab E 15:3
body: Špánik a Gardian po 4,5, Šoky 3,5, Bosák
E. 2, Rumanovský D. 0,5
Mojmírovce - Žirany C 16:2
body: Rumanovský D. a Špánik po 4,5, Gardian

3,5, Šoky 2,5, Bosák E. 1
Domino NR – Mojmírovce 9:9
body: Rumanovský D. 3,5, Gardian a Šoky po 2,
Bosák E. 1, Špánik 0,5
Mojmírovce – Alekšince 14:4
body: Špánik 4,5, Rumanovský D. 3,5, Gardian 3,
Šoky 2, Chren M. 1
Lehota B – Mojmírovce 7:11
body: Špánik 4,5, Rumanovský D. 2,5, Bosák D.
a Andris R. po 1,5, Gardian 1
Mojmírovce - Ymca NR 15:3
body: Gardian, Šoky, Chren po 3,5, Bosák E. 2,
Špánik 2,5
Zbehy C – Mojmírovce 3:15
body: Špánik 4, Šoky 3,5, Gardian 2,5, Bosák E.
3, Chren 1
Mojmírovce - Vráble F 16:2
body: Bosák D. 4,5, Špánik 4, Andris R. 3,5, Gardian a Šoky po 2
Domino CH – Mojmírovce 4:14
body: Rumanovský D., Špánik a Gardian po 3,5,
Šoky 2,5, Chren 1
Mojmírovce – Výčapy 17:1
body: Rumanovský D., Špánik a Gardian po 4,5,
Šoky 3,5
Nitra 08 B – Mojmírovce 6:12

body: Špánik 4,5, Andris R., Gardian a Šoky po
2,5, Bosák D. 1
Družstvo Mojmírovce B postúpilo do MO 1.
triedy.
Úspešnosť jednotlivcov: Rumanovský D. - 4.
miesto, 94,52 % úspešnosť, Špánik - 5. miesto,
94,32 % úspešnosť, Šoky - 9. miesto, 77,03 %
úspešnosť, Gardian - 11. miesto, 75,86 % úspešnosť, Bosák D. - 26. miesto, 60,87 % úspešnosť,
Chren - 27. miesto, 60 % úspešnosť, Bosák E.
- 28. miesto, 52,63 % úspešnosť.
Družstvo mladších žiakov obsadilo 4. miesto
krajov Nitra - Trenčín v zložení: Špánik, Slaténi,
Taškár. V jednotlivcoch sa Tibor Špánik umiestnil na 1. mieste, Peter Slaténi na 21. mieste, Marek Taškár na 42. mieste.
Tibor Špánik sa prebojoval na majstrovstvá Slovenska mladších žiakov zo 14. miesta v slovenskom rebríčku.
Spracoval:

Ing. Stanislav Andris

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy

ŠTEFAN ANIÁN JEDLÍK
- konštruktér prvého elektromotora

Jedlíkov model
elektrického auta
*11.1.1800 Zemné - † 13.12.1895 Györ, MĽR
V roku 1829 skonštruoval prvý model elektromotora, ktorý pracoval na elektromagnetickom
princípe. Na jeho automatický pohon zostrojil „jednopólový induktor elektriny“, prostredníctvom
ktorého došiel k princípu elektrického dynama. Jeho jediným patentovaným vynálezom je prístroj
na výrobu sódovej vody, založil prvú výrobňu sódy v Uhorsku.

Prevzaté a upravené
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Plastové»Hliníkové»OKNÁ a DVERE
Jednotka na trhu okno Salamander bluEvolution

Najlepšie ceny
okien a dverí
čakajú na vás!
INFOLINKA
0948 467 501
0948 467 502
Mostná 3, Nitra
www.dem-ter.eu

Kompletný sortiment
doplnkov a služieb
100 000 spokojných
zákazníkov od roku 1997

Využite
zĐavu až do

45%

www.autoskolapanter.sk
Facebook PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER
ZĽAVA pre obyvateľov
obce MOJMÍROVCE
na osobný automobil sk. B
Golianova 83 Nitra - Čermáň

INFOLINKA: 0905 554 888
FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce

sa
ste 594
á
l
Nah 3 715
090

Príďte sa zabaviť, ale aj oddýchnúť !

AKCIA
Výhodná

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍME

