Redakcia časopisu želá všetkým
čitateľom pokojné Vianoce.

Pastírové stávajte,
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Panna syna porodila,
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leží milé pacholátko na zime.
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Pokladňa obecného úradu bude z technických príčin v novom roku
otvorená až od 12. januára 2015.
Zber komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015 bude nasledovný:
- zber komunálneho odpadu bude v intervale raz za dva týždne, a to
nepárny týždeň
- modré nálepky z roku 2014 budú platiť počas celého januára 2015.
Nálepky na príslušný rok si môžu občania vyzdvihnúť po zaplatení
prvej splátky
- lístky na objemový a stavebný odpad občania môžu použiť do konca
tohto roka. Lístky na rok 2015 budú farebne odlíšené. Domácnosti ich
dostanú za rovnakých podmienok ako v roku 2014, t. j. za každú zaplatenú osobu jeden lístok na objemový a jeden lístok na stavebný odpad
- zber skla budú zamestnanci obce vykonávať každú prvú stredu v
mesiaci
- zberový dvor bude od 15.12.2014 - 16.1.2015 z technických príčin
zatvorený
- biologický odpad je možné naďalej ukladať na miesto vyhradené pri
čističke odpadových vôd, zároveň žiadame o jeho vytriedenie na pevné
časti – konáre, ktoré sa budú drviť a mäkké časti - tráva, listy. Iný odpad sem nepatrí!
- Každý občan má možnosť požiadať o pristavenie vlečky na odvoz
biologicky rozložiteľného odpadu za sumu 3,30 €.
Ďakujeme všetkým občanom ktorí pochopili, že len separovaním odpadu sa obci znížia náklady na odvoz komunálneho odpadu.
Obecný úrad upozorňuje, že v prípade ak u daňovníka nastali v priebehu roku 2014 zmeny skutočností rozhodujúce na vyrúbenie dane
z nehnuteľnosti, je potrebné v súlade s §19 ods.1 zákona 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach podať Priznanie do 31. januára 2015. Tlačivá
si môžete stiahnuť na stránke obce: www.mojmirovce.sk. Žiadame, aby
ste prihlásili aj všetky prístavby, garáže a zastrešené bazény.
Upozorňujeme občanov, ktorí sa prisťahovali do našej obce, žijú v našej
obci a nemajú u nás trvalý ani prechodný pobyt, aby zlegalizovali svoj
pobyt. My Mojmírovčania nie sme ochotní platiť za komunálny odpad
a iné poplatky aj za nich.
Občania, ktorí odoberajú časopis Mojmírovčan dostanú prvé vydanie
bez úhrady.
Doručovanie ďalších vydaní si môžu občania zaplatiť vo februári.

Titulka:
Zima
Koledu na titulnej strane
spievala Margitka Pilčíková
z Veľkej Doliny
(zaznamenal Robert Žilík v r.
1989)

Voľné pracovné miesta
Obec Mojmírovce hľadá pracovníka na miesto:
1. pracovník úseku údržby majetku a verejnej zelene. Podmienkou
je vodičský preukaz skupiny „T“, zručnosť v manuálnej práci.
2. administratívny pracovník miesta prvého kontaktu (len znevýhodnený občan v súlade s § 8 zákona č. 5/2004.
Bližšie informácie získate na internetovej stránke obce, alebo tel.:
7798268 kl. 101
V. Špániková
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Vážení spoluobčania,
s príchodom decembra, nám čas jasne dáva
najavo, že sa rok blíži ku koncu, no prichádza
k nám obdobie vianočných sviatkov a oslava
nového roku - dni pokoja a radosti v kruhu
svojich najbližších.
Spomínam si na obdobie, keď som bol malý,
moja mama ma vo vianočný deň zobrala k starým rodičom hneď vedľa a keď som sa vrátil,
v izbe už bol vianočný stromček aj s darčekmi.
Vždy ma to veľmi prekvapilo a bol som zvedavý odkiaľ sa to
vzalo, no rodičia mi to neprezradili. Toto milé čaro Vianoc zostalo až do času, kým som nevyrástol. Skutočná hodnota Vianoc
má však hlbší zmysel.
Želám vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veselý príchod nového roku.

Imrich Kováč,

starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
*Futbalový klub Mojmírovce pozýva na XVI. ples športovcov, ktorý sa uskutoční v piatok 30. januára 2015 od 20,00 hod. v Kultúrnom
dome v Mojmírovciach. Do tanca hrá hudobná skupina BRILAX.
Vstupné 20 €. V cene je večera, káva, víno a nealko. Vstupenky sú
zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť od 7. 1. 2015 v Obecnej
knižnici v pondelok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
Zima v Urmíne zo zbierky PaedDr. R. Žilíka

Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
0905 554 888,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach Uznesením 522/36/2014 zo dňa 4.11.
2014 vyhlásilo v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov
deň konania

voľby hlavného kontrolóra obce
Mojmírovce na

20. januára 2015

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Výsledky volieb
Ako sme volili vo voľbách do orgánov samosprávy obcí našej obci, konaných dňa 15. 11. 2014
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
2339
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
1135
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1099
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
1126
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu do obecného zastupiteľstva.
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení prví deviati kandidáti.

Požadované údaje a prílohy prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Mojmírovce, musí zaslať poštou alebo
odovzdať osobne svoju písomnú prihlášku najneskôr dňa 5. januára 2015 do 12,00
hod do podateľne obecného úradu v zapečatenej obálke označenej „Prihláška na voľbu
do funkcie hlavného kontrolóra Obce Mojmírovce.“
Súčasťou prihlášky je:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefón,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach.
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.
Výhodou je:
- prax v oblasti ekonomiky, vo verejnej správe, prípadne v kontrolnej činnosti,
- znalosť práce s PC.
Pracovné podmienky: výkon práce v obci Mojmírovce - 50% úväzok.
Deň nástupu do pracovného pomeru je 1. február 2015.
Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie OZ, ktoré sa
uskutoční v budove obecného úradu, na Námestí sv. Ladislava č. 931/7 v Mojmírovciach,
dňa 20. januára 2015 v čase od 17,00 hod. Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci OZ
tajným hlasovaním. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Mojmírovciach.
Bližšie informácie poskytne:
Viera Špániková, telefonicky na čísle: 037/7798101,
príp. emailom: mzdy@mojmirovce.sk.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce podľa poradia
na hlasovacom lístku:
1. Imrich Kováč, Kresťanskodemokratické hnutie
385 platných hlasov
2. Martin Palka, Mgr., nezávislý kandidát
736 platných hlasov
3. Mário Šušek sa vzdal kandidatúry, preto sa na získaný počet platných hlasov neprihliadalo.
Za starostu obce bol zvolený Martin Palka, Mgr. nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 736.
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 36. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ) vyberáme nasledovné:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Na základe predloženej správy hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ zrušilo svoje uznesenia č. 25/3/
2011, č. 67/4/2011, č. 58/4/2011, č. 132/8/2011 a
časť uznesenia 44/3/2011 – týkajúcu sa projektovej dokumentácie cez Výhonský cintorín.
2. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo žiadosť riaditeľstva Základnej
školy Mojmírovce o naavýšenie
výšenie rozpočtu pre
Školskú jedáleň pri ZŠ o sumu
mu 3140 € z dôvodu
zakúpenia umývačky riiadu,
adu,
u, nakoľko
akoľko súčasná
sú
umývačka je v havarijnoom
m stave.
e. Poslan
Pos
Poslanci
ci žiadosti vyhoveli.
OZ prerokovalo žiadosťť Eduarda
d Horáčk
Horáčkaa o
jednorazovú finančnú výýpomocc za účelom
č
zabezpečenia rehabilitačnéého
hoo pobytu
bytu
u je
jeho dcéry.
céry
Poslanci schválili finanččnú
nú
ú výpomoc
výpomo
pomoc
oc vo
v výške
300 €.
OZ prerokovalo žiadosťť Martiny
Mart
M
rtin
tiny
ny B
Bujačkovej
Bu
ujaačkovej
o prenájom pozemku naa ulici
licii na Ry
Rybníku
ybn
ník
ku za
účelom prevádzkovania minimarketu
m mark – več
vvečierky.
ierrkyy.
Poslanci tejto žiadosti nev
vyhoveli.
yhoveli.
3. Predložené správy
Riaditelia ZŠ, ZUŠ a MŠ v Mojmírovciach
Mojmírovciaach pred
Mojmírov
preddložili nasledovné materiály:
• Správu o výchovno-vzdeláva
ávacej
vacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl
kôl
ôl a školských
zariadení v školskom roku 2013/2014,
14
4
• Informáciu o pedagogicko-organizačnom
čnom
om a
materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
• Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja
školy, školského zariadenia za školský rok 2013/
2014.
Prednosta obecného úradu predložil:
• Správu nezávislého audítora,
• Výročnú správu obce za rok 2013.
Poslanci predložené správy schválili bez výhrad.
4. Návrhy všeobecne záväzných nariadení
obce
Starosta obce predložil návrhy:
• VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na pre-
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vádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mojmírovce,
• VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Mojmírovce.
Na vydaní predložených VZN sa OZ uznieslo
hlasovaním všetkých prítomných poslancov.
5. Rozpočet obce
Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na
rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu obce na
roky 2015–2017. K návrhu rozpočtu predložili
svoje odborné stanoviská hlavný kontrolór obce
a predseda finančnej komisie. Poslanci schválili
rozpočet obce podľa ppredloženého návrhu.
6. Voľba
Voľb hlavného
avn
koontrolóra obce
k
OZ prerokovalo
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rolóra obce
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by taj
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tajným hlasovaním a poverilo
starostu
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bce
cee zverejn
zv
z vere
rejniť vyhlásenie voľby najnesskôr
skô
kôrr 400 ddní
ní ppre
pred dňom
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tabuli
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ce, na intern
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oob
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eccnom
om
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ča
č
Mo
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7.
Pridelenie
del
e en nájomný
nájomných bytov
Za účasti
Za
ú asti
st žiadateľov
žži
sppĺňajúcich kritéria na pridelenie
le
enie nájomných
náj
ájom
m
byto
ov postavených s podporou
bolo losovaním
sovaním stan
stano
novené poradie pre pridelenie
uvoľnených nájom
uvoľn
nájomn
mných bytov v bytovom dome
na ulici Pod vinoh
vino
nohradmi. Na základe výsledkov
losovania
sovania bytov
byto
tová komisia navrhla pridelenie nájomných
ch byt
bytov
by
nasledovne:
• 3 – izbový
iizb
byt Márii Krajčíkovej
• 2 – izbový byt Ing. Petrovi Ivaničovi
OZ schválilo pridelenie bytov bez výhrad.
8. Kúpa nehnuteľnosti
OZ prerokovalo a schválilo:
• kúpu časti nehnuteľnosti (prvé nadzemné
podlažie a suterén polyfunkčnej budovy na
Hlavnej ulici v Mojmírovciach (bývalé združené služby) do vlastníctva obce. Kúpna cena je
217 825 €.
• investičný zámer - kúpu 12 bytových jednotiek
v polyfunkčnej budove. Spôsob financovania
kúpy nájomných bytov bude prostredníctvom
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 35 % a 65 % úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prípadné
dofinancovanie z vlastných zdrojov obce. Celkové náklady budú cca 555 324 €.
9. Prenájom majetku obce

ZAZNAMENALI SME
OZ schválilo v počte 7 z celkového počtu 9 poslancov prenájom majetku obce - časť parcely
č. 204/1 pri budove Telovýchovnej jednoty (TJ)
vo výmere 151,81 m2 Michalovi Švelanovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podmienkou
prenájmu je, že budúci nájomca na svoje náklady
zrealizuje prístavbu budovy TJ a rekonštrukciu
ostatných priestorov budovy TJ v súlade s právoplatným stavebným povolením.

Rozpočet obce
na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na
36. zasadnutí dňa 4. 11. 2014 schválilo rozpočet obce na rok 2015. Niektoré údaje súvisiace
s rozpočtom obce prinášame čitateľom nášho
časopisu.
Rozpočet obce na rok 2015 sa predpokladá
vo výške 4 722 459 €. Je to najvyšší rozpočet
v novodobej histórii obce aj vďaka schváleným
financiám na rekonštrukciu národnej kultúrnej
pamiatky Kúria s areálom (Malý kaštieľ). Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný. Z rekapitulácie jednotlivých zložiek rozpočtu obce vyplýva
nasledovné:

Rozpočtové príjmy
a) V rozpočte sa na tento rok počíta s bežnými
príjmami vo výške 1 872 459 €, čiže presne
s rovnakou sumou ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Podstatnú časť týchto príjmov
tvoria príjmy od štátu a štátnych inštitúcií.
Príjmy z podielových daní sa predpokladajú vo
výške 675 000 € a transfery na prenesený výkon
štátnej správy (školstvo, matrika, stavebný úrad,
životné prostredie a podobne) vo výške 740 000
€. Vzhľadom na skutočnosť, že miestne dane
a poplatky sa ani v tomto roku nezvyšujú, príjmy
z daní z nehnuteľnosti sa predpokladajú v rovnakej výške ako vlani, čiže 275 000 €. Príjem obce
z daní a poplatkov za špecifické služby (daň za
psa, za ubytovanie, poplatky za odpad) by mali
byť v objeme 66 000 € a nedaňové príjmy sa
predpokladajú vo výške 51 000 €. Z administratívnych a iných poplatkov očakávame príjem vo
výške 53 700 €.
b) Kapitálové príjmy vo výške 2 630 000 €
z prostriedkov EÚ sú určené na už spomínanú
rekonštrukciu malého kaštieľa (2 280 000 €), na

10. Uvoľnenie z funkcie člena redakčnej rady
Na základe podanej žiadosti MUDr. Evy Ďurčanskej OZ schválilo jej uvoľnenie z funkcie
člena redakčnej rady obecného časopisu Mojmírovčan.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

vybudovanie Komunitného centra pri ZŠ Mojmírovce (140 000 €) a na rozšírenie kapacity MŠ
Mojmírovce (210 000 €).
c) Príjmy finančných operácií predstavujú sumu
220 000 € a obec ich získa zo ŠFRB na odkúpenie 12 bytových jednotiek v polyfunkčnej budove (bývalé združené služby).

Rozpočtové výdavky
a) Bežné výdavky obce sa plánujú v objeme
730 800 €. Medzi najväčšie položky bežných
výdavkov patria výdavky na administratívny
chod obce vo výške 363 000 €, na správu obce
a obecného majetku 157 200 €, na materskú školu 102 120 €, na odpadové hospodárstvo 63 000
€. Objem financií na kultúru, šport, spoločenské
služby a bývanie celkom predstavujú sumu
60 000 €. Výdavky rozpočtových organizácií
zriadených obcou sú vo výške 687 346 € pre ZŠ
a 142 126 € pre ZUŠ.
b) Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej
výške 3 123 194 €. Na realizáciu projektov financovaných z prostriedkov EÚ je plánovaných až
2 630 000 €, spolufinancovanie týchto projektov
obcou je vo výške 166 000 €, na odkúpenie nových nájomných bytov je vyčlenených 322 194 €
a na budúcoročnú splátku nového auta 5 000 €.
c) Výdavky finančných operácií v roku 2015 sú
plánované v celkovej sume 39 000 €. Ich podstatnú časť tvorí splácanie prijatých úverov zo ŠFRB
na výstavbu nájomných bytov. Tieto splátky sú
uhrádzané z nájomného za byty.
V súvislosti s rozpočtom boli schválené aj
všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré riešia
výšku daní, poplatkov, ako aj príspevkov obce.
Schválené dokumenty môžete nájsť na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk, alebo sú
k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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Práca mi dáva
duševnú slobodu
Žije v Mojmírovciach. Má
38 rokov. Je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre (UKF), učiteľstvo biológie a ekológie. Absolvoval
internú formu doktorandského
štúdia. Krátko pôsobil ako
stredoškolský učiteľ, ale už
12 rokov pôsobí na Katedre
ekológie a environmentalistiky (KEE) UKF v Nitre. Bol
člen Akademického senátu UKF, člen a predseda
Edičnej komisie, do júla tohto roku bol prodekanom pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Fakulte
prírodných vied UKF v Nitre. Okrem toho je aj
tajomníkom Slovenskej zoologickej spoločnosti
SAV. Je členom ďalších vedeckých spoločností, je
v databáze expertov na posudzovanie vedeckých
projektov. Je členom redakčnej rady vedeckého
časopisu Folia faunistica Slovaca. Okrem toho má
za sebou bohatú publikačnú činnosť. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých projektov.
Ide o nášho mladého rodáka doc. Mgr. Ivana
Baláža, PhD., ktorý od júla 2014 zastáva významný post - prorektora pre rozvoj a informatizáciu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Keď som si pozerala prehľad jeho činností,
bol to úctyhodný zoznam. Niekto si možno povie,
nič neobvyklé, ale mňa zaujal pomer vek a výsledky. Tak som si dohodla rozhovor.
Pán prorektor, čo pre vás znamená byť súčasťou akademického života?
Akademické prostredie predstavuje kombináciu
pedagogickej a vedeckej práce, poskytuje priestor
pre sebarealizáciu a je nositeľom akademickej
slobody. Je málo povolaní, ktoré poskytujú
túto rôznorodosť činností a kontakt s mladými
ľuďmi. Svoje pôsobenie na univerzite hodnotím
a vnímam z dvoch hľadísk, a to ako vedecko-pedagogický pracovník katedry a ako funkcionár na
najvyšších postoch fakulty a univerzity. Často je
veľmi náročné spojiť tieto dve pozície, napriek
tomu je to zaujímavé a obohacujúce.
Je niekto, kto bol na začiatku vašej kariéry, kto
vám ukázal smer, kedy ste si povedali: „... tak
toto by som chcel robiť?“
Od malička som chcel byť učiteľ, toto povolanie
som vždy veľmi obdivoval, túto myšlienku vo
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mne od malička podporovala moja matka. Na
vysokej škole som sa však viac začal obzerať
po výskumnej práci. Na začiatku mojej vedeckej
kariéry boli traja ľudia, ktorých si veľmi vážim
– RNDr. Michal Ambros, prof. Alexander Dudich
a RNDr. Andrej Stollmann. Úspechy v manažérskej oblasti (funkčný postup) majú na
svedomí prof. Milan Ružička a prof. Ľubomír
Zelenický.
Vrátim sa k tomu rozsiahlemu zoznamu
vašej činnosti, vašich projektov a aktivít,
ktoré niekto nestihne za celý život. Ako to
všetko stíhate? Ako spájate profesiu a rodinný život?
Niekedy je to veľmi ťažké, práci venujem naozaj veľa času. Pokiaľ chce človek dosiahnuť
úspech v akejkoľvek profesii, musí jej venovať
dostatok času a veľa osobného voľna. Na šťastie
mám nesmierne chápavú manželku Želku, ktorá
vytvára priaznivé rodinné zázemie. Nie je to pre
ňu jednoduché, pretože aj manželka pôsobí ako
vedúca katedry na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite. Veľkou oporou sú pre nás naši rodičia
(z oboch strán), ktorí nám pomáhajú pri výchove
syna Alexa a prácach okolo nášho domu. Sme im
nesmierne vďační. Čo sa týka mojej vedeckej
práce, tu ešte mám nedosiahnuté méty a stále veľa
nezodpovedaných otázok.
Čo si najviac ceníte vo vašej práci?
Duševnú slobodu. Každej výskumnej úlohe a následne každému publikačnému výstupu sa snažím venovať maximálnu možnú pozornosť s čím
je spojená aj vysoká časová náročnosť. Napriek
tomu by som ako zrkadlo môjho snaženia vyzdvihol vedecké projekty Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktoré mi umožnili práve
takýto vedecký rozlet.
Aké sú vaše záľuby a ako trávite svoj voľný
čas (ak nejaký máte)? Ako trávite napríklad
Vianoce?
Vo svojom voľnom čase veľmi rád relaxujem
v záhrade, ako biológ mám veľmi pozitívny vzťah
k okrasným rastlinám a tiež k zvieratám. Od malička som vždy niečo choval, od papagájov, cez
pávy, bažanty, až k myšiam a vždy sme mali psa.
Moja práca si vyžaduje časté cestovanie a kontakt
s ľuďmi, preto som počas Vianoc veľmi rád v domácom prostredí, v kruhu svojej rodiny. Želám
aj čitateľom časopisu pokojné Vianoce v kruhu
najbližších.

ZAZNAMENALI SME

Vidiecka žena roka
- Líderka 2014
Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a
lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť
počiatočnými ťažkosťami, dočká sa
ovocia svojho konania. Dôležitá je
voľba. Prvý krok, akou cestou sa
vydáme. Myšlienka Svetového dňa
vidieckych žien sa zrodila v roku
1995 počas Pekingskej konferencie
venovanej problematike žien. Organizácia spojených národov (OSN)
následne vyhlásila 15. október za
Svetový deň vidieckych žien (World
Rural Womens Day).
Na Slovensku sa v rámci Svetového dňa vidieckych žien konal 13. ročník súťaže Vidiecka
žena roka – Líderka 2014, v tomto roku pod záštitou europoslankýň, Jany Žitňanskej a Moniky
Smolkovej v spolupráci s partnermi súťaže. V
tomto roku bol súčasťou programu prvého dňa
VIII. fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku,
konaného 17. - 18. októbra 2014 v Krupine.
Nominované boli ženy, ktoré pôsobia a žijú
na vidieku, svoj voľný čas venujú aktivitám v
rôznych oblastiach verejného života vo svojej
komunite, obci, časti obce, mikroregióne, verejno-súkromnom partnerstve (VSP) apod., sú uzná-

vanými osobnosťami, „líderkami“, šíria ľudové
remeslo pre súčasné a budúce generácie, snažia
sa, aby slovenský vidiek prežil.

V tomto ročníku boli vyhodnotené:
žena - aktivistka:
Mgr. Daniela Kozáková, Mojmírovce
(na snímke druhá zprava)
žena - politička:
PhDr. Anna Badínová, Belá - Dulice
žena - farmárka: Oľga Apoleníková, Visolaje
žena - remeselníčka:
Ľubica Rumpliová, Modrý Kameň
žena - podnikateľka:
Editta Baranyaiová, Banská Štiavnica
Text: Bc. Mária Behanovská , predseda VP
Foto: Archív Vidiecky parlament na Slovensku
(skrátená tlačová správa Vidieckeho parlamentu
na Slovensku)

Občanom v Mojmírovciach na
Šalgovskej ulici pribudla nová
autobusová zastávka. Obec Mojmírovce prispela aj v tejto časti
k starostlivosti o svojich občanov
čakajúcich v neprijaznivých poveternostných podmienkach na
autobusové spoje.

Ďakujem za rozhovor a želám ešte veľa úspechov v osobnom živote aj v práci.

Text:dk
Foto: tt

Zhovárala sa Daniela Kozáková
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25 rokov po Nežnej..,

alebo dvadsiatepiate
slobodné Vianoce

17. november bol v minulosti Medzinárodný
deň študentstva. Od roku 1989 je to Deň boja za
slobodu a demokraciu. Prišlo k zásadným politickým a spoločenským zmenám. Analytikmi je
obdobie novembra 1989 hodnotené ako výnimočné hlavne preto, že tu prišlo k porážke socialistického impéria bez krviprelievania a bez strát
na životoch. Námestiami namiesto zbraní zneli
piesne: „..ať mír dál zůstává s touto krajinou..“
alebo „..sľúbili sme si nový deň..“
Čo nám dal november 1989?
- slobodu prejavu
- slobodu vierovyznania
- demokratické voľby
- možnosť slobodne a bez strachu cestovať po
celom svete
- učiť sa cudzie jazyky podľa vlastnej voľby

Sviatky pokoja
a lásky
Vianoce. Čo znamenajú? Mnohí, veriaci i neveriaci zhodne odpovedajú: sú to sviatky pokoja a lásky. Každý má však iné predstavy
o týchto daroch. Vlastne ide iba o
jeden Dar, ktorý obsahuje všetko,
čo potrebuje ľudstvo, alebo jednotlivec. Ten Dar
má meno. Je to Osoba. Ježiš Kristus.
Tento Dar prišiel od dobrotivého Boha na
Vianoce. Narodil sa v Betleheme (Dom chleba).
On je náš Pokoj, On je Láska. Dokázal to často:
liečil chorých, sýtil hladných, kriesil mŕtvych...
kade chodil, všade dobre robil.
Skôr, než sa rozbehneme po obchodoch, aby
sme kúpili darčeky pre svojich najdrahších, zamyslime sa: Čo keby sme sa stali darom svojim
drahým my sami ?
Tak, ako Ježiš bol, je a bude darom pre
ľudí. On je Darom pre každého...
Máme o Neho záujem? Ak chceme žiť v
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- študovať podľa vlastného výberu bez ohľadu
na vierovyznanie a rodinný pôvod
- možnosť podnikať a veľa ďalších slobôd
V tomto roku to budú dvadsiatepiate slobodné Vianoce, kedy sa už nemusíme so strachom
obzerať, keď pôjdeme na polnočnú, či na nás
niekto nenapíše anonym, že sme boli v kostole.
Nemusíme sa obávať zriadiť si živnosť, aby nás
niekto nevyhlásil za protištátny živel, môžeme si
podať prihlášku aj na tri vysoké školy bez ohľadu na farbu pleti, či vierovyznanie, ale aj bez
toho, aby nám niekto vypisoval posudok, či sme
„morálne“ vhodní, alebo nevhodní na štúdium,...
Môžeme si bez obáv vymieňať korešpondenciu
s príbuznými a priateľmi žijúcimi v západnej
Európe. Môžeme bez obáv cestovať po svete bez
toho, aby sme sa obávali dôsledkov, ktoré môžu
zničiť celé rodiny.
Sme slobodní 25 rokov.
Jednoducho otvorilo sa nám neuveriteľné
množstvo slobôd a možností a je len na nás, ako
s týmito cennými darmi budeme zaobchádzať
v prospech seba aj v prospech celej spoločnosti
a verme, že ich využívame správne.
Daniela Kozáková
láske a pokoji, inej cesty niet, iba prijať Ježiša
do svojho srdca. On sám chce žiť v nás. On, plný
dobroty a láskavosti...
Stane sa tak vtedy, ak mu odovzdáme svoje
hriechy v dobrej spovedi. Hriechy, ktoré spôsobujú slepotu ducha a nepokoj srdca.
Buďme darom jeden pre druhého. Majme
voči sebe navzájom úctu a porozumenie. Dokážeme to iba vtedy, ak bude v našom srdci Dar z
neba - Ježiš Kristus. On je zárukou nášho života
v pokoji a láske.
Biblický príbeh o kráľovi Šalamúnovi hovorí: „modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil
som a vošiel do mňa duch múdrosti.“
Môžeme si želať niečo potrebnejšie, ako
múdrosť a rozum? To sú dary božieho Ducha. Ak budeme s týmito darmi spolupracovať,
budeme sami žiť v pokoji a láske a budeme zaiste
tým najcennejším darom pre každého blízkeho,
či blížneho.
Potom máme nádej - ako hovorí pieseň možno raz každý deň budú Vianoce...
Želám požehnané Vianoce, plné pokoja a
lásky pre každého.

Mgr. Peter Mlynka ,

miestny kňaz
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ČAS RADOSTI,
VESELOSTI

Jasličky od J. Hadnaďa

O Vianociach
v „Urmínskom kraji“
V „Urmínskom kraji“ (Mojmírovce a okolité obce – Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová, bývalé urmínske majere - Guncov,
Károly, Čikoš pereš, Bačala, Šivavec, Bagár,
Jozefmajír...) prichádzal Advent na Ondreja
30. novembra.
Na Mikuláša chodili chlapci preoblečení
(aby ich nepoznali) po domoch. Kázali deťom,
aby sa modlili a potom im niečo darovali, napríklad jabĺčko. Nechýbali ani čerti s vrecom, do
ktorého „brali zlé deti“. Na Luciu chodili maškary v bielej plachte s krídlom a ometali všetkých
od zlých síl - mlčali.
Čas radosti, veselosti vrcholil príchodom
Štedrého dňa. Gazda bol vyobliekaný už od rána
– dobytok (lichvu) kŕmil v zástere, tzv. kuchárke,
okolo stromov viazal províslá (slamené snopky).
Slama spolu s reťazou sa dávali pod stôl v izbe.
Na Štedrý večer sa rodina zišla pri sviatočnom stole. Gazda spoza stola delil ostatným cesnak, jabĺčko, oblátky, med, orechy a z nich hodil
do každého kúta, aby sa o rok všetci stretli. Pod
obrus dal z jačmeňa, žita, kukurice skutočné Božie dary. Rozkrojené jabĺčko s jaderníkom v tvare hviezdy znamenalo šťastie. Šesťcípa hviezda
je starobylý znak šťastia, prosperity, slama
symbolizuje hojnosť, železo pevnosť, zdravie,
horiaci plameň sviečky životnú esenciu – azda
preto bolo znamením, keď sa plameň sviece nakláňal k človeku.
K slávnostnej večeri patrili tradičné jedlá
ako sladká šošovičná polievka, alebo kyslá so
sušenými slivkami, makové pupáčky, koláče
– calta.
K stolu patrili aj koledy. U nás z tých najznámejších: Hopsasa rasasa, Naroďev sa Kristus
Pán, Stávajťe pastíri, Pásli ovce pasťíri, Čas radosťi veselosťi, Pasťírové stávajťe.
Deti sa tešili najviac z darčekov. Každý rok
grófka Margeréta Huňadi pripravila pre chudob-

né deti štrikované oblečenia (čiapky, rukavice,
vesty). František Keleši vedel vytvoriť deťom
drevený záprah koní s vozíkom, pukál a iné
hračky.
Na Doline sa vyskytovali betlehemské figúrky z hliny oblepené vatou. Súčasťou zvykov bola
aj obchôdzka kanása po domoch. Ten trikrát zatrúbil a pod oknom zaspieval, zavinšoval, podal
žene zväzok prútov, jeden z nich vytiahol a koľko pukov na prúte – toľko prasiatok v novom
roku. Gazdiná kanása pošibala pod nohy a on
vyskakoval (Veľká Dolina). Vo Svätoplukove
kanás vinšoval: „Jenno kura aj to ňech sa ňevichová, ale jeden chlív a sto svíň...“ Bolo dosť
štedrosti aj pre žobrákov – Joža Bídu z Urmína,
Pepka Žebráka z Močenku, Teofila z Bábu.
Skutočným divadelným klenotom Vianoc
bola betlehemská hra. Fragmenty hry nachádzame v Cabaji-Čápore, ale aj vo Veľkej Doline
v podaní manželov Margitky a Jána Pilčíkovcov.
Zanikli majere, stratili sa piesne aj zvyky
tejto starej roľníckej a pastierskej kultúry. Život
plynie v neustálej zmene. Namiesto klopkania
konských kopýt vrčia na uliciach automobily.
Stali sme sa majetnejšími od našich predkov. Ale
zostáva túžba po láske, radosti, pokoji – nádej,
že sme schopní spoznávať veľké mystériá života
našich predkov. A preto, vážme si tradície, dedičstvo, naše „rodinné striebro“.
Šťastlivé vianočné sviatky!
PaedDr. Robert Žilík, DROPiK, o. z.
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Nové pracovné miesta

Vianočné peč enie

V našej obci boli od novembra 2014 vytvorené nové pracovné miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných rómskych skupín.

Vianočný koláč
- Štedrák
Tento koláč sa stal v našej domácnosti tradičnou vianočnou pochúťkou (recept si moja mama
vypýtala od svojej nebohej krstnej mamy Albíny
Jurigovej, keď som bola malá, spomínam si, že
nám z neho vždy priniesla a už vtedy sme si tento
koláč všetci obľúbili), vždy sa s ním v rodine podelíme, pretože chutí naozaj každému. Chuťovo
neopakovateľný, pri správnom skladovaní je výborný aj po niekoľkých dňoch.
Na cesto potrebujeme:
500g hrubá múka, 3 žĺtky, 0,3 dcl mlieka, 0,20 g
kvasnice, 120g masla, 100g cukru, soľ, 1 kávová
lyžička citrónovej kôry
Z týchto surovín si pripravíme klasické kysnuté cesto, ktoré rozdelíme na 5 častí. Jednu časť
si ponecháme na vrchné mriežky a z ostatných
4-och častí vyvaľkáme tenké pláty na veľkosť
plechu. Plech vymastíme a pomúčime. Položíme
prvý plát, na ktorý dáme slivkový lekvár. Na
to položíme druhý plát a na ten dáme orechovú
plnku, položíme tretí plát a dáme makovú plnku,
položíme štvrtý plát a dáme tvarohovú plnku.
Nakoniec si z piatej časti cesta vyšúľame šúľance

Lipa malolistá
– Tilia cordata
Pre svoj veľkolepý zjav sa lipa stala symbolom Slovanov. Lipové drevo sa v latinčine
označuje ako „lignum sanctum“, čo v preklade
znamená „sväté drevo“. Sú z neho vyrezané
mnohé slávne oltáre. V čase kvetu je to nádherný
strom, ktorého prenikavá vôňa nás upúta už zďaleka. Lipový kvet patrí medzi najpopulárnejšie
rastlinné lieky. Môžeme si ho šetrným spôsobom
priamo zo stromu nazberať alebo kúpiť, zvlášť
v zimnom období by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Úplne rovnaké použitie majú aj kvety
lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos), niekedy je
ťažké oba druhy od seba odlíšiť. Bez lipy si ťažko môžeme predstaviť liečbu nachladnutia alebo
chrípky, lebo je to tradičný prostriedok proti
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podľa miery plechu a ukladáme na vrch v tvare
mriežky.
Plnky:
1. slivkový lekvár 200 g
2. orechová – 180 g mletých orechov, 30 g strúhanky, 80 g práškový cukor, 1,5 dcl mlieka, 1
vanilkový cukor, citrónová kôra (premiešame a
dáme spolu variť)
3. maková – 200 g mletého maku, 120 g kryštálového cukru, 10 g masla, 1,5 dcl mlieka, 1 vanilkový cukor, citrónová kôra (premiešame a dáme
spolu variť)
4. tvarohová – 300 g tvarohu, 80 g práškový
cukor, 100 g masla, 20 g hrozienok, 2 žĺtky, vyšľahaný sneh z 2-och bielkov, 1 vanilkový cukor,
citrónová kôra (len premiešame)
Pečieme pri teplote 180° C. Koláč sa pečie
dlhšie, aby sa dobre prepiekol (je lepšie naň dozerať). Želám chutné vianočné koláčovanie ☺☺☺
text : tt
foto : internet
týmto
chorobám.
Lipový čaj vyvoláva
potenie, znižuje horúčku a lieči priedušky. Pritom zrieďuje
krv, čím preventívne
pôsobí proti angine
pectoris,
infarktu
a zápalom žíl. Lipový čaj nemáme piť
iba niekoľko dní pri
chrípke, ale preventívne čo najčastejšie,
lebo pôsobí pomaly,
jeho všestranné dobré
účinky sa najlepšie prejavia po dlhšom užívaní.
zdroj: Dionýz Dugas, 500 najlepších receptov
ľudovej medicíny
foto: internet

Na oddelenie údržby majetku a verejnej zelene Obecného úradu v Mojmírovciach pribudli
dvaja pracovníci z marginalizovanej rómskej
komunity. Ich práca sa zameria na pomoc pri
triedení odpadu na zbernom mieste pri Žigobare, na skládke drevného a zeleného odpadu pri
čističke odpadových vôd, udržiavanie verejnej
zelene a čistoty verejných priestorov ako aj iné
pomocné práce spojené s údržbou majetku obce.
Na obecnom úrade pribudne od januára 2015 ako
novinka miesto prvého kontaktu, s vytvorením
nového pracovného miesta, obsadené uchádzačom na základe výberového konania zo skupiny
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Novovytvorené pracovné miesta sú podporené
z projektu s názvom Pracovné príležitosti pre
nás. Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti
obyvateľov obce Mojmírovce z radov marginalizovaných komunít a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

Oznam

OUI Mojmírovce oznamuje občanom, že
v termíne od 24. 11. 2014 do 17. 12. 2014 v čase
od 8,00 hod. – do 14,00 hod. bude ponúkať na

v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, výzva OP ZaSI – FSR
– 2012/2.2/01, Opatrenie: 2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce
a podpora integrácie znevýhodnených skupín
na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 346/2014-IZ-4.O/V, uzatvorenej medzi Obcou
Mojmírovce a Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom, zodpovedný za plnenie
úloh riadiaceho orgánu (SORO) webová stránka
www.iazasi@gov.sk.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú maximálnu sumu 25 369,45 €, nenávratný
finančný príspevok predstavuje 95% z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít maximálne do výšky 24 100,98 €, vlastné zdroje
obce predstavujú 5% z celkových oprávnených
výdavkov. Aktivity projektu končia 31.12. 2015.
Ing. Viera Lázniková

predaj vianočné dekorácie a dekoračné darčeky,
ktoré ručne vytvorili žiaci OUI. Všetci záujemcovia sa môžu prísť pozrieť a dekorácie zakúpiť
v obuvníckej a knihárskej dielni v priestoroch
OUI Mojmírovce.
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Zo ZŠ Mojmírovce

Nočný pobyt
v škole
Na našej základnej škole sme si vytvorili
jesennú tradíciu - deti strávia jednu noc v škole.
Nie len takú obyčajnú, ako doma: navečerať,
umyť zuby a spať! Ale noc magickú, noc strašidelnú. Aj tento rok sme pre deti pripravili bohatý
program s dávkou adrenalínu a dobrodružstva,
so skúškou a výzvou pre deti, ako si poradiť
bez rodičov. S istotou môžeme konštatovať, že
v tomto smere si aj prváčikovia – nováčikovia
počínali na jednotku.
Všetko začalo v piatok popoludní. Najskôr
sme premieňali dolné triedy na spálne. Po tejto
fuške na všetkých čakala výborná pizzová večera.
Nasledovalo strašidelné putovanie po hornom poschodí školy, kde večer prebývajú rytieri, bosorky, horrorové bábiky, prízraky, duchovia, školskí
škriatkovia a stará veštica. Deti ani netušili, že
to všetko majú na svedomí ich starší spolužiaci.
Prebytočnú energiu míňali deti diskotékovým jašením, večernou prechádzkou okolo školy. Chodníček osvetľovali rozsvietené tekvičiaky. Upokojenie prinieslo pozeranie rozprávok a nakoniec
rozprávanie rozprávky na dobrú noc v každej
spálni. Ráno na deti čakalo prekvapenie: chodby
v škole boli vyzdobené ako z nejakého strašidelného domu: všade pavučiny a veľké pavúky, duchovia, netopiere a sovy, to všetko stihli pripraviť
pani vychovávateľky za noc popri zakrývaní detí
dekami, aby sa im predsa len spinkalo tak dobre
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

ŠKOLSKÉ OKIENKO

ako doma. Po skorom vstávaní sa deti občerstvili
chutnými raňajkami. Napokon ešte maľovanie
strašidielok, výstavka na chodbe. Domov odchádzali deti plné zážitkov a so šibalskou iskričkou
v očiach, pretože už sa tešili na ďalšie žartíky
v školskom klube detí.
Ďakujeme pani vychovávateľkám Pšenkovej,
Ďuricovej, Poledníkovej, pani učiteľkám Franclovej a Velebnej, pánovi učiteľovi Horňákovi,
žiakom z vyšších ročníkov a sponzorom ( firma
Tauris Mojmírovce, K &T mäso s.r.o, pán Peter
Rácz) za skvelú vzájomnú spoluprácu pri organizovaní „Nočného pobytu v škole“ , ktorého sa
tento rok zúčastnilo 72 detí z ŠKD.
Mgr. Monika Poledníková

torkou podujatia bola Ing. Drahomíra Mrázeková,
v spolupráci s majsterkami odborného výcviku.
Na výchovných koncertoch získavajú žiaci nové
poznatky zážitkovým učením, súčasne nadobúdajú kultúrne kompetencie.

Z OUI Mojmírovce

Bibliotéka
7. 11. 2014 navštívili žiaci OUI Mojmírovce
najväčší knižný veľtrh na Slovensku – Bibliotéku
2014. Exkurziu ako súčasť projektu č. 2 Šanca budúcnosti zorganizovala pani Helena Poledníková,
vedúca majsterka odborného výcviku učebného
odboru Polygrafická výroba – knihár, kartonáž.
V našom hlavnom meste sa zišlo 150 vystavovateľov, ktorí prezentovali knižné novinky. Žiaci
mohli uvidieť súčasných spisovateľov, aktívne sa
zúčastniť spoločenských hier, i literárno–výtvarných súťaží. Sprevádzajúcich pedagógov zaujali
najmä nové odborné publikácie zo psychológie,
didaktiky, odborné pedagogické práce i rôznorodé učebné pomôcky a materiály. V neposlednom
rade nás upútali exkluzívne limitované edície,
najmä úžasná kniha Genezis.

Bohaté sprievodné akcie dotvárali jedinečnú
atmosféru podujatia nielen pre milovníkov kníh.
V jesenný piatok si z bratislavskej Incheby každý
z nás odniesol zakúpený knižný darček, kalendár
alebo DVD.
Exkurzia na Bibliotéke bola hlbokým edukatívnym zážitkom pre nás všetkých.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová

Černošský tanec,
černošská hudba
V stredu, 5. novembra, sa v kultúrnom dome
v Mojmírovciach uskutočnil výchovný koncert
pre žiakov OUI Mojmírovce s názvom Černošská
hudba, černošský tanec. Vystúpil tu kubánsky
spevák Lazaro de Jesus Hodelin Thomas so
svojou tanečnou a životnou partnerkou Katkou.
Koncert moderoval Miroslav Fančovič. Organizá-

Okrem vypočutia si rytmických kubánskych
piesní sa žiaci a učitelia dozvedeli mnoho informácií o Kube, jej obyvateľoch, histórií, kultúre,
tradíciách a jedle. Spevák známy najmä z televízneho programu Let´s dance, potešil publikum
svojou tanečnou a gospelovou hudbou. Zazneli
piesne známe aj menej známe. Lazarova partnerka
Katka predviedla tance ako salsa, merenge alebo
čača a žiaci si ich neskôr sami skúsili zatancovať.
Lazarove piesne striedalo rozprávanie o Kube.
Dozvedeli sme sa napríklad, že let z Európy trvá
12 hodín, že Kubánci sú dobrosrdeční ľudia a
ich najobľúbenejším jedlom je ryža s fazuľou.
Z ovocia sa v krajine najviac pestujú pomaranče,
grapefuity, ananás a mango. Oboznámili sme sa
aj s históriou krajiny.
Bc. Iveta Sušková
Foto Ing. Ingrid Dojčánová
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15. výročie rozlúčky
s pánom farárom Jánom Šnajderom
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra t.r. uplynie pätnásť
rokov odo dňa, kedy nás predišiel do večnosti
veľadôstojný pán farár Ján Šnajder. Pri tomto
výročí jeho odchodu, pri ktorom do poslednej
chvíle zastával úrad mojmírovského farára
a školského dekana si pripomeňme jeho životný odkaz a pôsobenie v našej farnosti.
Ján Šnajder sa narodil 10.10. 1956 v jednoduchej zbožnej rodine v Krupine, odkiaľ sa presťahovala jeho rodina do Hontianskych Nemiec,
kde pocítil aj povolanie ku kňazskej službe.
V rokoch svojho detstva prekonal ťažkú infekčnú žltačku, ktorá mu zanechala ťažké následky
na pečeni. Po štúdiu na gymnáziu sa prihlásil
na Bohosloveckú fakultu v Bratislave, kam
však nebol prijatý. Vo vtedajšom jedinom seminári na Slovensku bol počet študentov prísne
limitovaný (tzv. numera clausa) a študenti boli
prijímaní nie podľa osobnostných a študijných
predpokladov, ale podľa toho, či boli náchylní
k spolupráci s totalitným režimom. Napokon sa
po opakovaných pokusoch podarilo Jánovi nastúpiť do seminára a v roku 1983 bol z rúk biskupa Dr. Júliusa Gábriša (niekdajšieho kaplána
v Mojmírovciach – 1950) vysvätený za kňaza.
Jeho kňazská činnosť po vysviacke začala
na kaplánskom mieste v Hlohovci. Po piatich
rokoch bol preložený do Jacoviec. Odtiaľ
bol v roku 1989 preložený za administrátora
farnosti Banská Belá, odkiaľ spravoval aj
Podhorie a Banský Studenec. Tu dobudoval aj
rozostavaný filiálny kostol. Odtiaľto bol od
roku 1995 preložený za administrátora farnosti
Mojmírovce.
V Mojmírovciach bol jeho príchod sprevádzaný všeobecnou nevôľou veriacich. Na
počiatku ho veriaci neustále porovnávali s predchodcom a nevedeli si zvyknúť na jeho štýl
pastorácie a mravné zásady, ktorým bol oddaný
celým svojím životom. Podujal sa spočiatku
opraviť strechu na fare, vymeniť okná na kosto-
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le, zriadiť v kostolných skladových priestoroch
sociálne zariadenie, vydávať farský časopis
„Radostná zvesť“ a napokon vybudovať filiálny
kostol na Veľkej Doline. Toto enormné úsilie ho
veľmi vyčerpávalo a čoraz viac sa u neho prejavovala slabosť z choroby, ktorej následky z detstva sa u neho rozvíjali. Napriek tomu 23.9.1996
prijal funkciu školského dekana a túto plnil až
do svojej smrti. Na jeseň roku 1999 sa ešte dožil
posviacky Chrámu sv. Petra a Pavla na Veľkej
Doline. Vyzýval pri nej „chlapov“ z Doliny, aby
dodržali svoj sľub a začali chodiť do kostola,
ako mu vraveli „keď bude postavený“. O pár
týždňov ho prebdené noci, obrovské úsilie
a námaha, spojená s nesprávnou životosprávou
doviedli k hospitalizácii na internom oddelení
vo Fakultnej nemocnici v Nitre.
V predvečer jeho smrti ho navštívil posledný z farníkov na smrteľnej posteli a prijal od
neho požehnanie. V skorých ranných hodinách
dňa 8.12.1999, na sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, ktorej bol oddaným ctiteľom, zomrel za prítomnosti svojej gazdinej
Paulíny Vavrincovej a sr. Jozefy z rádu urbaniek. Rozlúčku s ním v Mojmírovciach viedol
arcibiskup metropolita Mons. Ján Sokol za
hojnej účasti Mojmírovčanov, Dolinčanov a Taránčanov. Biskup neskryl slzy a zármutok pri
strate tohto Cirkvi tak veľmi oddaného kňaza a
pastiera, ktorý obetoval svoj život za svoje ovce
a tým naplnil Kristovo slovo:

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“
Nasledujúci deň boli jeho telesné pozostatky
uložené vo farnosti Hontianske Nemce za hojnej
účasti veriacich i farníkov z Mojmíroviec. Jeho
životný odkaz, ako s otvoreným srdcom, húževnatosťou a zaangažovaním meniť svet a ľudí
k lepšiemu nech nás sprevádza aj po rokoch!

PhDr. Ondrej Pavle

Odišiel
futbalový talent

Mirko Tulipán
* 26.09.1981
+ 27.11.2014
Zhasol plameň života človeka, ktorý neskutočne miloval život, rodinu, ľudí okolo seba,
šport, ktorý sa stal jeho životnou filozofiou.
Miloval prácu v záhrade, okolo domu, svoje
zamestnanie, veselú spoločnosť, futbalové, či
hokejové zápasy a mnoho ďalších vecí, ktoré ho
napĺňali a obohacovali jeho dni.
Zhasol plameň života človeka, ktorý bol vždy
ochotný pomôcť, hľadať riešenia, človeka, pre
ktorého nič nebol problém, ktorý zložité situácie
vždy odľahčoval humorom, ktorý mal pre každého dobré slovo. Človeka, ktorý 30 násobným
darovaním krvi pomáhal zachraňovať ľudské
životy.
Bol výborný kamarát, ktorý sa málo zaoberal svojimi problémami, ale viac problémami
druhých. Okrem všetkého spomenutého mal vo
svojom živote dve najväčšie lásky. Svoju Danku
a futbal.
Keď sa v roku 1993 objavil vtedy len 11 ročný,
útly chlapec na futbalovom ihrisku, zainteresovaní vedeli, že sa v Mojmírovciach objavil talent.
Napriek svojej drobnej postave hneď od začiatku
vynikal rýchlosťou, dravosťou a bojovnosťou. Postupne prešiel všetkými vekovými kategóriami od
žiakov, cez dorast až do kategórie dospelých.

V decembri
oslavujú:

Milan Mrázek
Ján Nemeš

70 - te narodeniny
Ľudmila Slaténiová

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

65 - te narodeniny
Edita Jašíková

Prišli na svet:

60 - te narodeniny
Mária Trenková
Chaleil

Oliver Sontág
Nina Pištejová
Šnajderová
Timotej Smatana

Z jeho rýchlosti mali mnohí obrancovia ťažké
sny. Často keď sa rozbehol za loptou vyzerali
protihráči ako keby utekali so zatiahnutou ručnou
brzdou a len s údivom hľadeli na Mirkov chrbát,
aby skontrolovali, aké číslo dresu mu pridelil tréner (väčšinou to bolo číslo 9).
Na ihrisku bol rovnaký ako v bežnom živote.
Pracovitý bojovník, ktorý neuhol pred žiadnou
prekážkou, nevyhol sa žiadnemu súboju. Napriek
tomu, že góly rád dával, snáď ešte radšej na ne
prihrával. Nikdy nebol dôležitý on sám, vždy bol
dôležitý úspech mužstva. Bolo mu jedno na ktorý
post ho tréner postavil. Vždy hral, bojoval pre
mužstvo. A ak to bolo pre úspech kolektívu potrebné, obetoval sa a ochotne hral aj osobnú obranu na súpera podobne šikovného ako bol on sám.
Snáď len do brány ho tréneri nikdy nepostavili.
Každý tréner chce mať takého hráča, každý
futbalista chce mať takého spoluhráča, aspoň
na niekoľko zápasov. Už sa to nikomu nesplní.
Mojmírovskí hráči, tréneri, funkcionári, ale aj diváci – celá mojmírovská futbalová rodina mali to
šťastie byť niekoľko rokov v jeho prítomnosti.
Nech pokojne spí svoj večný sen!
Bibiana Kurucová

Opustili nás:

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Ľubomír Lámi
Vojtech Bukai
Julianna Eliašová
Alžbeta Ďuračková
Štefan Palatický
Miroslav Tulipán
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Vyhodnotenie
jesennej časti
súťažného ročníka
2014/2015

ŠPORT - FUTBAL
je že S. Slaténi, D. Cunev, J. Bartakovič, T. Dúbravský, ale aj ďalší sa pomaly začínajú svojimi
výkonmi pýtať medzi mužov.

Prípravka
Zverenci Jána Núdzného si merajú svoje
sily nielen v okolí Nitry, ale aj na rôznych
turnajoch za účasti rovesníkov z oveľa väčších miest. Predvedenou hrou, ale aj výsledkami robia výbornú reklamu našej obci.

Žiaci
V I. A triede žiakov pokračujú naši chlapci v dobrých výsledkoch. Napriek hráčskym
zmenám medzi zverencami trénera Petra Slíža
si mužstvo zachovalo svoju hernú kvalitu. Vedúcim mužstva sa stal Martin Taškár. Veľkým
prísľubom pre budúcnosť je, že sa v zápasoch
vystriedala viac ako dvadsiatka hráčov.
Jesenné výsledky žiakov:
Tešedíkovo – Mojmírovce 1:1 (0:1) A. Oláh
Neded – Mojmírovce 2:3 (1:1)
J. Kudry - 2x, A. Oláh
Horná Kráľová – Mojmírovce 2:1 (1:1)
A. Oláh
Vlčany – Mojmírovce 6:2 (3:0) A. Oláh - 2x
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 16:0 (8:0)
J. Kudry - 5x, A. Oláh - 5x, K. Lámi - 2x,

S. Henyig, D. Oláh, M. Čačik, K. Kuki
Mojmírovce – Selice 6:4 (2:3)
J. Kudry - 3x, A. Oláh - 2x, S. Henyig
Mojmírovce – Cabaj - Čápor 9:2 (3:0)
J. Kudry - 3x, A. Oláh - 3x, S. Henyig, K. Lámi,
B. Stojka
Mojmírovce – Horná Kráľová 2:1 (0:1)
J. Kudry - 2x
Mojmírovce - Tešedíkovo 4:1 (2:1)
A. Oláh, Ľ. Šimko, S. Henyig, J. Kudry
Cabaj-Čápor – Mojmírovce 2:6 (2:2)
A. Oláh - 4x, E. Benčík – 11 m, S. Henyig
Žiacke mužstvo FK Mojmírovce 2. miesto s 22
bodmi a skóre 50:21

Dorast
Tréner dorastencov Andrej Núdzný sa musel
vysporiadať s niekoľkými zmenami. Napriek
tomu sa urmínskym futbalistom podarilo dosiahnuť niekoľko dobrých výsledkov. Potešiteľné

Jesenné výsledky dorastu:
Mojmírovce – Rumanová 8: (4:0)
M. Slíž - 4x, M. Bandry, F. Palo, F. Slaténi, S.
Slaténi
Cabaj - Čápor - Mojmírovce 2:2 (1:2)
F. Palo - 2x,
Mojmírovce – Vlčany 1:1 (1:0) M. Slíž
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 4:0 (1:0)
Mojmírovce – Čechynce 2:1 (1: 0)
S. Slaténi, K. Žeby
D. Obdokovce – Mojmírovce 1:2 (0:2)
D. Habáň – 11 m, K. Žeby
Mojmírovce – Horná Kráľová 0:1 (0:0)
Kráľová n/Váh. – Mojmírovce 1:0 (0:0)
Vinodol – Mojmírovce 7:0 (1:0)
Jelenec – Mojmírovce 1:2 (1:1)
K. Žeby, D. Habáň
Mojmírovce – Jarok 3:1 (0:1)
K. Žeby, M. Slíž, S. Slaténi
Diakovce – Mojmírovce 0:1 (0:1) S. Slaténi
Mojmírovce – Nové Sady 0:2 (0: 0)
Dorastenecké mužstvo FK Mojmírovce 5. miesto
s 20 bodmi a skóre 21 : 23.

Dospelí
Pred začiatkom jesennej časti súťaže odišli
z mužstva A. Civáň (V. Zálužie) a L. Palka
(Chrenová). Hosťovanie skončilo P. Majerčíkovi, M. Ďurinovi, J. Gajanovi, J. Dillhoffovi, P.
Prekopovi, R. Kollárikovi. Namiesto nich prišli
J. Fačkovec (V. Lapáš), M. Gálik (Svätoplukovo),
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S. Kucharský (P. Kesov), R. Mandúch a M. Martiška (ČFK Nitra), V. Stojka (Branč), T. Točka
(Chrenová), D. Cunev, S. Slaténi (dorast). Z polovice nové mužstvo pod vedením staronového
trénera Ľ. Grznára sa prakticky celú jeseň iba
hľadalo a striedalo lepšie výkony so slabšími.
Šokovalo víťazstvom v Hájskom, prekvapivé
bolo aj víťazstvo nad Kráľovou n/Váh. (na jar
účastník 5. ligy). Napriek prehre podali hráči
solídne výkony aj v Žihárci, proti Veči. Naopak
výsledky, ale najmä hra od 9. do 13. kola trápili aj
tých najvernejších fanúšikov. V závere zastavilo
mužstvo sériu prehier už pod vedením nového
trénera J. Csandu až v poslednom jesennom dohrávanom kole.
Jesenné výsledky A - mužstvo:
Mojmírovce – Rumanová 1: 2 (1:2)
S. Kucharský – 11 m
Žihárec - Mojmírovce 3:1 (1:1) S. Kucharský,
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 2:0 (1:0)
S. Kucharský, A. Žitňanský
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 0:0
Mojmírovce – Svätoplukovo 2:4 (2:1)
M. Gálik, S. Kucharský,
Hájske – Mojmírovce 2:3 (2:2)
S. Kucharský – 3x,
Mojmírovce – Veča 3:4 (2:0)
S. Kucharský, T. Točka - 2x
Lukáčovce – Mojmírovce 3:0 (0:0)
Mojmírovce – Čakajovce 0:2 (0:1)
Mojmírovce – Rišňovce 0:4 (0:0)
Mojmírovce – Jarok 1:4 (0:3) M. Gálik
Kynek – Mojmírovce 4:2 (2:1)
M. Martiška, S. Gubó
Mojmírovce – Nové Sady 2:1 (0:0)
M. Gálik, O. Blunár
Mojmírovce po jeseni obsadili 13. miesto s 10
bodmi a skóre 17 : 33.
V jesennej časti súťaže nastúpili:
Ondrej Blunar, Dávid Cunev, Jaroslav Fačkovec,
Marián Gálik, Stanislav Gubó, Peter Hlinka,
Stanislav Kucharský, Richard Mandúch, Filip
Maga, Matúš Martiška, Marek Mikulášik,
Andrej Núdzný, Lukáš Sorád, Samuel Slaténi,
Vladimír Stojka, Michal Švelan, Roman Tomiš,
Timotej Točka, Anton Žitňanský, tréneri: Ľubomír Grznár (8 kôl), Jozef Csanda (4 kolá)
Jozef Filo
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ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

