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POZVÁNKY
● Obec Mojmírovce a Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce pozývajú širokú verejnosť na podujatie pod názvom Dni obce – Mojmírovské vinobranie – Družstevný deň 2015 spojené so slávnosťou 65. výročia družstevníctva v regióne. Bohatý program sa
uskutoční v sobotu 12.09.2015 od 16:30 na Námestí sv. Ladislava
v Mojmírovciach.
● ZO SZZ v Mojmírovciach srdečne pozýva na XXVIII. výstavu
ovocia, zeleniny, kvetov a pestrých doplnkov, spojenú s malým
jarmokom, ktorá sa bude konať v Kaštieli Mojmírovce v dňoch 12.
- 14. septembra 2015.
● MS SČK v Mojmírovciach oznamuje občanom, že 17.9.2015 sa v
kultúrnom dome uskutoční hromadný odber krvi od 8:00 do 11:00.
Ďakujeme, že prídete.
● Občianske združenie Cedron klub a obec Rastislavice srdečne pozývajú všetkých priaznivcov behu na 5. ročník Cedronského behu,
ktorý sa bude bežať 26. septembra 2015 v uliciach obce Rastislavice. Štart a prezentácia bude v areáli futbalového ihriska. Online
registráciu a viac informácii nájdete na www.cedronskybeh.sk.
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máme za sebou dovolenkové obdobie.
Aj napriek niekoľkým horúcim dňom bolo
mojmírovské leto plné pracovnej vyťaženosti
vedenia obce a aktivít spoločenských organizácií.
Dokončili sa nájomné byty nad Združenými službami, ktoré sa budú postupne odovzdávať nájomníkom, odborne sa ošetrilo 21
okrasných stromov na námestí, opravila sa
miestna komunikácia Pri Hliníku (časť oproti zberovému
dvoru) a podala sa žiadosť na Ministerstvo hospodárstva SR
z dôvodu akútnej potreby rekonštruovať v našej obci verejné
osvetlenie. Po úspešnom výberovom konaní, prišlo k zmene aj
vo vedení Základnej školy v Mojmírovciach.
Okrem tejto tvorivej práce obce, bola samozrejmosťou
aj bohatá voľnočasová aktivita našich spoločenských organizácií v obci. Nesmierne ma teší, že po niekoľkých rokoch sa
uskutočnila 26. júna 2015 výročná schôdza FK Mojmírovce,
kde bol zvolený nový výbor a ktorému želám veľa úspechov
v nastávajúcej sezóne.
V piatok 3. júla 2015 na námestí s Nitrianskym expres
vláčikom a s HS Žochári sa v Mojmírovciach otvorilo leto.
Tvorivé dielne zaujali deti, o čom svedčila obsadenosť oboch
termínov do posledného miesta. Nechýbali ani zájazdy a výlety do rôznych zaujímavých lokalít – Bojnice, Starý Tekov,
Hrušov, Osviečim (PL), Karlove Vary (CZ) a Merchenpark
(A). Preto sa chcem prostredníctvom obecného časopisu
poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o tak pestrý program
počas leta. Som nesmierne hrdý, že máme toľko aktívnych
organizácií.
Na záver už len niekoľko želaní k novému školskému
roku.

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.

Vážení pedagógovia a ctení rodičia,
želám vám veľa tvorivých síl, pracovného elánu a neutíchajúceho optimizmu, ktorý pri svojej práci s deťmi a ich
výchove potrebujete.

Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

Milí žiaci,
chcem vám zaželať úspešný štart do nového školského
roka 2015/2016. Nech veľa dobrých známok a množstvo pochvál je symbolom vašej usilovnosti. Bude veľmi dôležité, aby
ste svojimi dobrými výsledkami reprezentovali nielen svoju
školu, ale aj našu obec.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

3

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Výzva pre občanov
- stavebníkov
Obec Mojmírovce v snahe predísť komplikáciám pri riešení tzv. čiernych stavieb, ktoré boli
zrealizované bez stavebného povolenia alebo
ohlásenia a taktiež stavieb, ktoré sa užívajú bez
kolaudačného rozhodnutia, ponúka obyvateľom
a vlastníkom stavieb v obci možnosť na ich
legalizáciu v prípadoch, keď stavebníci nepostupovali v súlade s platnými právnymi predpismi.
Obec chce ponúknuť možnosť legalizácie stavieb
skôr, ako bude schválený nový stavebný zákon,
podľa ktorého čierne stavby a stavby užívané bez
kolaudačného rozhodnutia sa budú odstraňovať.
Keďže sa pripravuje na internetovú stránku obce
mapa Mojmíroviec, v ktorej bude zverejnená letecká snímka - ortofotomapa spolu s katastrálnou
mapou, porovnanie umožní identifikovať všetky
pozemky a stavby na území obce a odhalí tie
stavby, ktoré v minulom období neboli zakreslené
do geometrických plánov jednotlivých pozemkov
a je predpoklad, že ide o čierne stavby.
Vyzývame občanov, ktorí realizovali svoju
stavbu, prístavbu, drobnú stavbu bez príslušných
povolení, a ktorí užívajú stavby bez kolaudačného
rozhodnutia, aby do 31.12.2015 podali na Stavebný úrad v Mojmírovciach predmetné žiadosti
potrebné na legalizáciu týchto stavieb:
- žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
- návrh na kolaudáciu stavby,
- ohlásenie drobnej stavby,
- ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.
Touto výzvou ponúka obec pomoc svojim občanom vyhnúť sa v danom termíne sankciám, nakoľko podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon): každá stavba musí byť povolená stavebným
úradom a zrealizovaná stavba ukončená vydaním
kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že tomu
tak nie je, stavebník porušuje stavebný zákon.
Jednoduchá stavba (stavebné povolenie):
- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha
nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné
podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
- stavby na individuálnu rekreáciu,
- prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
300 m² a výšku 15 m,
- oporné múry,
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- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 300 m² a hĺbka 6 m.
Drobná stavba (ohlásenie drobnej stavby): je
stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu a nemôže podstatne ovplyvniť životné
prostredie.
Patria sem:
- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m (kôlne, práčovne, letné
kuchyne, prístrešky, stavby pre chov drobného
zvieratstva, sauny, murované bazény, altánky,
a pod.),
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m (pivnice, žumpy),
- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete
a kanalizáciu a pripojenie drobných stavieb na
rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
- oplotenia.
Ak si stavebník do vyššie uvedeného termínu
nesplní povinnosť tým, že nepodá predmetnú
žiadosť o povolenie stavby, príp. kolaudáciu a pri
kontrole sa zistí, že takáto stavba existuje alebo je
v užívaní, stavebný úrad v rámci štátneho stavebného dohľadu začne konať podľa § 105 a § 106
stavebného zákona.
V prípade akýchkoľvek nejasností je možné
sa informovať telefonicky na č. 0918 790 263 alebo osobne na Stavebnom úrade v Mojmírovciach
v rámci úradných hodín.
Vážení spoluobčania, využite ponúknutú
pomoc, ústretovosť vedenia obce Mojmírovce
a zlegalizujte svoje stavby.
Stavebný úrad Mojmírovce

Výzva k spolupráci pre
zvýšenie bezpečnosti
Vedenie obce na základe uznesenia OZ plánuje na jeseň roku 2015 rozšíriť kamerový systém
z dôvodu monitorovania verejných priestranstiev
a tým predchádzať šíriacemu sa vandalizmu v našej obci. Občania môžu prispieť svojimi návrhmi
na umiestnenie kamery a to prostredníctvom
podateľne OcÚ alebo emailom na starosta@mojmirovce.sk. Je v záujme obce čo najviac prispieť
k bezpečnosti občanov a ochrane majetku.

Zákaz spaľovania
Počas leta sme zaznamenali sťažnosti občanov na porušovanie zákazu spaľovania aj počas
tých najväčších horúcich dní a tropických nocí.
Spaľovanie lístia, zvyškov rastlín po zbere úrody,
konárov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Zákaz upravujú aj
nasledovné zákony: zákon NR SR č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a zákon
č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov. Pri spaľovaní odpadov
sa uvoľňujú toxické látky (oxid uhoľnatý, čpavok, dechtové a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé
látky). Škodlivé látky sa uvoľňujú vo vysokých

koncentráciách, keďže dôvodom je horenie za
nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, keď sa nad obcou
vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho
zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru
prípustnú pomerom obťažovať susedov popolčekom, dymom a pod.. Ak niekto spaľuje odpad
zo záhrady, odpad z domu a pod. dopúšťa sa
protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.
V našej obci máme dostatočne veľa možností na
umiestňovanie odpadu (či už z domácnosti alebo
zo záhrad), aby sme si život v našej obci nemuseli
narúšať takýmto protiprávnym konaním. Vedenie
obce nebude tolerantné voči tým, ktorí nie sú tolerantní voči svojim spoluobčanom.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
Obec Mojmírovce vyhlásila 2.6.2015 podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5
zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce zverejnením na svojej internetovej stránke www.mojmirovce.sk a tiež zverejnením
v Nitrianskych novinách.
Výberové konanie sa uskutočnilo 16.7.2015 o 8,30 hod. v budove základnej školy.
Zúčastnili sa ho traja uchádzači, ktorí prešli výberovým konaním predstavením vlastnej koncepcie rozvoja školy a zodpovedaním na otázky výberovej komisie.
O uvedenú pozíciu prejavili záujem títo uchádzači: PaedDr. Štefan Khandl, Mgr. Gertrúda Štrámová a Mgr. Zlatica Víteková.
Členmi výberovej komisie boli: predsedníčka rady školy Ing. Dušana Zábušková,
podpredseda rady školy Ing. Radovan Ďurčanský, členovia rady školy: Mgr. Jana Arpášová, Ing. Andrea Bakošová, Ing. Karin Benčíková, PhDr. Štefan Bugár, PhD., Mgr.Tomáš Dúbravský, PaedDr. Jana Golianová, Martina Patáková, Katarína Repová, Margita
Tatranská, delegovaný zástupca Okresného úradu v Nitre - odbor školstva Mgr. Danuša
Hollá, delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie PaedDr. Iveta Schoberová.
Najvyšší počet hlasov od členov výberovej komisie získala Mgr. Gertrúda Štrámová. Rada školy na základe výsledkov tajného hlasovania navrhla obci Mojmírovce, zriaďovateľovi základnej školy, podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
vymenovať Mgr. Gertrúdu Štrámovú do funkcie riaditeľky Základnej školy v Mojmírovciach.
Novozvolenej riaditeľke ZŠ prajú členovia RŠ veľa síl a pracovných a osobných úspechov.
Ing. Dušana Zábušková, predsedníčka RŠ
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Z 10. zasadnutia OZ
konaného dňa 27. júla 2015
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, Operačný
program Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1501,
za účelom financovania projektu s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce“, ktorý je realizovaný obcou Mojmírovce.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci s celkovými
predpokladanými výdavkami projektu vo výške
654.534,72 € (100%) a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia.
Navrhlo oceniť cenou obce Mojmírovce Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce pri príležitosti jeho 65. výročia.
Schválilo návrh skupiny poslancov odložiť
ostatné ocenenia na rok 2016 z dôvodu ocenenia
občanov a organizácií slávnostným spôsobom pri
príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Mojmírovce.
Schválilo zámer odkúpenia pozemkov podľa
LV 296 parc. registra „C“, parc. č. 146 o výmere
752 m² evidovaná ako záhrada, parc. č. 147 o
výmere 719 m² - evidovaný dom so súpisným
číslom 1.451 a pozemok 794/3 o výmere 318 m²
evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria v k.
ú. Mojmírovce. Spolu ide o odkúpenie pozemku
o výmere 1.789 m² za cenu 25,00 €/m² v celkovej
hodnote 44.735,00 €.

Z 11. zasadnutia OZ konaného
dňa 31. júla 2015
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Odporučilo Komisii pre výstavbu, rozvoj bývania a územné plánovanie zmapovať ulice, na
ktorých je potrebné dobudovať kanalizáciu, vodovod, ako aj miestne komunikácie v termíne do
30.9.2015 a v r. 2016 dať vypracovať nutnú projektovú dokumentáciu na dokončenie kanalizácie, vodovodu a miestnych komunikácií v obci.
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Súhlasí s vypracovaním Dodatku č. 1 k zmluve
o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom obcou
Mojmírovce a dodávateľom FORA - STAV, s.r.o.,
Hledíkova 3, Šurany, na realizáciu diela „Regionálne múzeum Mojmírovce“. Obec Mojmírovce
uhradí práce naviac, ktoré neboli špecifikované
v projektovej dokumentácii v časti rozpočet. Ide
o nasledovné práce: architektonické prvky, štukatérske práce - kópie, reštaurátorské práce vyčíslené v sume s DPH na 100.411,20€, elektrická
prípojka vyčíslené v sume s DPH na 9.900,00€,
prípojka plynu vyčíslené v sume s DPH na
6.500,00 €, t.j. spolu v sume s DPH 116.811,20 €.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
3. Súbežná realizácia dvoch projektov (Regionálne múzeum Mojmírovce, Rekonštrukcia MŠ
Mojmírovce) s rovnakým termínom ukončenia,
pri ktorých je predpoklad financovania prác naviac z rozpočtu obce, by mohlo dôjsť k situácii,
že by obec musela riešiť financovanie z cudzích
- úverových zdrojov.
Schválilo
mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z pro-

jektu „Rekonštrukcia Materskej školy Mojmírovce“ dohodou zmluvných strán alebo odstúpením
od Zmluvy.
Odporučilo starostovi obce pokračovať v hľadaní riešenia rozšírenia kapacity Materskej školy
v Mojmírovciach tak, aby sa zachoval projektový
zámer rozšírenia jej kapacity.

Hobití príbeh

slovíčka, niektoré nové sa aj naučili, osvojili si
základné poznatky zo sveta hobitov a histórie.
Dnes už vedia ako vyzerali, čím sa od nás líšia,
aké tajomstvá pred svetom ukrývali a ako oslavovali narodeniny. Každý deň bol prekvapivý,
inšpirujúci a tvorivý. Malých dobrodruhov bavila
i výroba zázračného lampáša, rôznych tajomných
predmetov z hliny, hobita v životnej veľkosti, postavičiek zo zázračnej krajiny a hlavne tvorba
receptu priateľstva.
Spoločne sme prežili týždeň, na ktorý sa tak
ľahko nezabúda.
Mgr. Lucia Franclová
Foto: PhDr. Mária Kiššová, PhD.,
Mgr. Lucia Franclová

Z 12. zasadnutia OZ konaného
dňa 17. augusta 2015
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Prerokovalo návrh na mimoriadne ukončenie
Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012082801
k projektu s názvom „Rekonštrukcia Materskej
školy Mojmírovce“, s kódom ITMS 22110120828
zo dňa 30.01.2015, uzatvorenej medzi obcou
Mojmírovce ako prijímateľom a Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
poskytovateľom.
Konštatovalo, že v prípade realizácie projektu
môžu nastať nepredvídané skutočnosti, ktoré
by mohli ovplyvniť dodržanie dohodnutých
zmluvných podmienok projektu z nasledovných
dôvodov:
1. Predpoklad zvýšenia spolufinancovania projektu obcou vzhľadom na predloženú víťaznú
cenovú ponuku, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania na stavebné práce, uskutočneného
3.8.2015. Najnižšiu cenovú ponuku na stavebné
práce predložila stavebná spoločnosť DAG SLOVAKIA, s.r.o. Volgogradská 9, Prešov, vo výške
119.887,78 € s DPH. Uvedená cenová ponuka je o
45.702,45 € nižšia oproti predpokladanej hodnote
zákazky na stavebné práce, ktorá je 165 590,23
s DPH. Vzhľadom na uvedené je predpoklad
vzniku prác naviac, ktoré by obec financovala
z vlastných zdrojov.
2. Veľmi krátky čas na realizáciu projektu, t.j.
do 31.10.2015, možnosť rizika porušenia Zmluvy
o NFP z dôvodu neukončenia aktivít projektu
v stanovenom čase - následok dofinancovanie
projektu z vlastných zdrojov alebo vrátenia vyčerpaných finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ.

Mgr. Martin Palka,
starosta obce

Hurá do tvorivých
dielní...

Rozprávková krajina plná dobrodružstiev
malého hobita Bilba a jeho priateľov sa
stala motívom tohtoročných tvorivých
dielní, ktoré pre naše deti zabezpečila
obec Mojmírovce a Občianske združenie
INŠPIRÁCIA. Ochrannú ruku nad 16
detičkami počas celotýždňových aktivít
držali PhDr. Mária Kiššová, PhD. a Mgr.
Lucia Franclová.
Čo v sebe ukrýva názov Hobití príbeh, mali možnosť deti zistiť v termíne
od 20. – 24. júla 2015. Dramatizácia,
drobné divadelné scénky, motivačné hry
a v nich netradične, nenásilne spriaznený anglický jazyk dotváral atmosféru
priateľstva a vzájomnej spolupráce. Deti
si počas piatich dní zopakovali anglické

Od 3.8. do 7.8.2015 sme spolu so 16 deťmi trávili čas v letných tvorivých dielňach. Pani Tulipánová nám predviedla ako sa pletú košíky z pedigu
a z papierových trubičiek, ako sa z týchto trubičiek dajú vypletať rôzne dekoračné predmety,
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
v našom prípade srdiečko. Vo štvrtok sme s pani
Árvayovou šili levanduľové vrecúška a odtláčaním z hliny vytvarovali srdiečka. V piatok sme
celý týždeň s pani Čankyovou uzavreli servítkovou technikou, dokončovaním našich prác, prípravou na výstavku a nacvičovaním záverečného
programu. Pani učiteľka Velebná nás pri týchto
činnostiach sprevádzala po celý týždeň, maľovali sme s ňou na sklo, skladali z papiera kvetinky,
hrali sme sa, spievali a tancovali. Veľká vďaka
patrí starostovi obce M. Palkovi za príležitosť
príťažlivo využiť náš prázdninový čas.
Mgr. Anna Velebná
foto: archív obce

Navštívili sme Bojnice
Miestne
organizácie
JDS, COOP Jednota a
SZZ zorganizovali 15. júla
zájazd na Bojnický zámok
a do ZOO. Príjemný slnečný deň sme teda strávili
prehliadkou krásnych siení,
nádvorí, zámockej jaskyne,
hrobky či parku a dozvedeli
sa rôzne zaujímavosti z histórie, ale i súčasnosti.
Deti najviac potešila prechádzka zoologickou
záhradou, plnou zvieratiek z rôznych krajín
sveta. Bojnice sú však známe aj ako kúpeľné
miesto, takže nákup chutných kúpeľných oblátok
bol samozrejmosťou. Tento zájazd sa uskutočnil
i vďaka finančnej dotácii obce Mojmírovce.
text a foto: tt

Obnova Piety
V druhej polovici
augusta vrcholí etapa
obnovy sokla barokovej piety na cintoríne
smerom do Svätoplukova odstránením
viacvrstvových sekundárnych náterov,
ktoré ublížili pieskovcovému
soklu,
nakoľko
zabránili
difúzii – odparovaniu vlhkosti, ktorá
dlhodobo vzlínala zo
zeme.
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Kameň nedýchal a dôsledkom toho je, že pod
„kožou“ náterov sa pieskovec drobil, čo spôsobilo deštrukciu povrchu – zatiaľ len v malých
detailoch. Zvolená metóda čistenia predstavuje
mechanické odstránenie sekundárnych náterov
až po kameň, dočistenie pomocou odstraňovača
starých náterov. Celý podstavec treba spevniť
nehydrofóbnym petrifikačným náterom a nakoniec zakonzervovať – hydrofobizovať, v tomto
prípade vápenným mliekom, ktoré už umožní
dýchanie kameňa. Obnovu historických pamiatok zabezpečuje o.z. Mojmírovské kroky a obec
Mojmírovce.
text: PaedDr. Robert Žilík
foto: tt

Spomienky
na Povstanie

MUSICANTICA
SLOVACA
Hudobné združenie
z Mojmíroviec jubiluje

Dňa 31. augusta 1944 nás Nemci odzbrojili
v Nižnej Polianke a odtiaľ nás mali brať do Nemecka. Ale ich plán sa nepodaril a 2. septembra
sme utiekli do hôr. Cez vysoké hory sme tiahli
do Krížov. Tam sa organizovala Československá
armáda aj partizáni. Keď nás Nemci rozbili,
išli sme na stredné Slovensko a tam sme boli
nasadení do nových bojov na úsekoch Telgárt,
Plesnivec, Hranovnica. Keď Nemci opustili
Telgárt, celú dedinu zapálili a porúcali. Keď sme
vtiahli do nej, našli sme len nemé múry a pár
obyvateľov. V horách nad Hranovnicou sme boli
nasadení do boja, kde som bol ranený a odvezený
do nemocnice v Podbrezovej. Odtiaľ nás odviezli
na sanitnom vlaku do Ulmanky. Tam ma zajali
Nemci a odviezli do Banskej Bystrice. Neskôr,
7. novembra 1944 ma prepustili na domáce liečenie.
Peter Michalik,
Urmín, 1945, priamy účastník SNP
upravila: tt, foto: rodina pána Michalika

Hudobné združenie založili PaedDr. Robert
Žilík a Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.
v roku 2005 v Mojmírovciach s cieľom vyhľadávať, uchovávať a interpretovať hudbu 12.
- 18. storočia (trubadúri, minnesängri, mariánske piesne, vojenské a tanečné piesne, ľúbostné
a baladické piesne).
Osobitnú pozornosť venuje Musicantica Slovaca gajdošskej a pastiersko-roľníckej kultúre
regiónu Nitry a osobitne Mojmíroviec. Desať
rokov aktívnej činnosti zahŕňa stovky koncertov
doma (hrady, obce, mestá) i v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Čechy,
Maďarsko). Musicantica Slovaca iniciovala
a zrealizovala v rokoch 2009 a 2010 medzinárodný festival dávnej hudby „Vandrovali hudci“
v Nitre a niekoľko reprezentatívnych koncertov
spojených s pochôdzkou v obci Mojmírovce
venovaných gajdošským fašiangom (Zedov gajdoš, Gajdošské fašangi) ako aj recitály k sviatkom Troch kráľov a dožinkovým slávnostiam
v Kostole sv. Ladislava. Svojou pedagogickou
činnosťou (v rámci DROPiK o.z.) prispieva hudobné združenie ku kultúrnemu povedomiu regiónu (výchovné koncerty, besedy o regionálnej
literatúre a kultúre pre žiakov ZŠ a Odborného
učilišťa v Mojmírovciach). Musicantica Slovaca

zároveň vzdeláva deti a mládež v oblasti spevu a hry na tradičných hudobných nástrojoch
(pastierske píšťalky, citara, gajdy, tamburica, korýtkové sláčikové nástroje). Hudobné združenie
Musicantica Slovaca má na svojom konte štyri
CD nahrávky a jeden hudobný film. Posledné
CD „Keť husári verbuvali“ (2013) je venované
histórii a hudbe z obdobia uhorsko-osmanských vojen, v ktorom sa nachádzajú aj ohlasy
na obec Urmín a okolité dediny. V súčasnosti
hudobné združenie Musicantica Slovaca pripravuje kolekciu CD „Štyri ročné hudobné obdobia
v mikroregióne Cedron“ (piesne, hry, riekanky,
poverové rozprávania). Súčasťou CD bude spevník piesní. Desaťročie existencie hudobného
združenia Musicantica Slovaca tvorí stabilná
členská základňa: PaedDr. Robert Žilík, Mgr.
Mária Žilíková-Mandáková, PhD., PhDr. Miroslava Blažeková, PhD., Bc. Tomáš Blažek; ako aj
hosťujúci členovia: sólisti (Juraj Dufek, Miroslav
Eliáš, Martin Ištván, Dušan Holík a i.) a hudobné
súbory (Solamente naturali, Duo Dachti, Troubadours Art Ensemble, Spojené huky Slovenska,
FS Drienka a ďalší).
Pri tejto príležitosti vyslovujeme úprimné
poďakovanie obci Mojmírovce za tohtoročnú finančnú podporu, vďaka ktorej sa
uskutočnili kultúrno-umelecké podujatia:
Urmínske gajdošské fašangi a Štyri ročné
hudobné obdobia v Urmíne - cyklus koncertov pre žiakov ZŠ v Mojmírovciach.
Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.
foto: archív DROPiK
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programu, spoločnému foteniu a už len srdečným rozlúčkam a ďakovaniam.
/Podrobnejšie informácie sú na www. vutv.uniag.sk v časti Aktuality aj na www.mikroregioncedron.sk/
Podľa slov účastníkov vzdelávacej aktivity
bol to výnimočný deň. Všetci oceňovali veľmi
príjemný prístup všetkých zástupcov SPU. Mnohí pozitívne hodnotili to, že celý deň bol vyčlenený pre seniorov z vidieka, ktorým bola venovaná
maximálna pozornosť a úcta.
Na záver chcem poďakovať všetkým účastníkom z nášho regiónu za účasť v pilotnom projekte a zároveň aj zástupcom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za túto príležitosť

Vidiecka univerzita
tretieho veku
v Mikroregióne
CEDRON – NITRAVA
Prvý spoločný projekt
v rámci nového územia
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre začala v roku 2013 s realizáciou zaujímavého projektu Vidiecka univerzita tretieho
veku (VUTV).
Cieľom projektu je sprístupniť záujmové
vzdelávanie aj pre seniorov, žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne
dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity
do Nitry. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom troch modulov Kvalita života seniorov,
Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov. Moduly odrážajú jedinečnú štruktúru všetkých fakúlt SPU v Nitre a nimi zastrešovaných študijných programov. Pilotné testovanie
bolo realizované v troch mikroregiónoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (Mikroregión CEDRON, dnes už CEDRON – NITRAVA,
Požitavie – Širočina, Tríbečsko), ktoré sa stali
tzv. konzultačnými strediskami. Z Mikroregiónu
CEDRON – NITRAVA sme mali 14 účastníkov
z obcí Cabaj – Čápor, Kmeťovo, Mojmírovce,
Palárikovo a Poľný Kesov. Vzdelávanie začalo
25.5.2015 a končilo slávnosťou 3. 7.2015. Priesto-
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a samozrejme aj spoločnosti Slovak Tourism, a.s.
a PD Mojmírovce.

Vážení čitatelia,
Vidiecka univerzita tretieho veku môže
v našom regióne pokračovať aj v jesenných
mesiacoch roku 2015. Záujemcovia sa môžu
informovať na e-mailovej adrese: kancelaria@mikroregioncedron.sk, alebo na telefónnom
čísle: 0907 109 172.
Daniela Kozáková,
manažér MR CEDRON – NITRAVA, koordinátor záujmového vzdelávania pre MR
foto: archív obce

Príprava strategických
dokumentov v rámci
mikroregiónu
ry na stretnutia poskytla spoločnosť Slovak Tourism, a.s. v hoteli Thermal Kesov.
Vzdelávanie je realizované formou videoprednášok a prácou s pracovnými zošitmi. Témy
sú veľmi zaujímavé a užitočné. Stretnutia vedie
koordinátor. U nás sme začínali témou Vinárstvo
na sviatok svätého Urbana a končili sme 29.6.
exkurziou vo vinohradoch a pivnici Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce.
Pre účastníkov záujmového vzdelávania bol
významný dátum 3. 7. – Deň vidieckej univerzity
tretieho veku, kde bolo dopoludnia vyhodnotenie
projektu. V rámci toho bola možnosť stretnutia
s odborníkmi, ktorí pripravovali videoprednášky. Ďalšou zaujímavosťou bola návšteva
Botanickej záhrady pri SPU Nitra, ktorou nás
sprevádzala pani riaditeľka. Po prechádzke
botanickou záhradou všetkým dobre padol slávnostný obed.
Najvzácnejším okamihom bola slávnosť
odovzdania osvedčení o absolvovaní Vidieckej
univerzity tretieho veku. Celý ceremoniál bol
veľmi podobný odovzdávaniu diplomov riadnym
študentom SPU. Zišli sme sa v aule univerzity,
kde počas slávnostných fanfár prišli predstavitelia univerzity so sprievodom. Nasledovala štátna
hymna, predstavenie absolventov, prevzatie
osvedčení z rúk rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing.
Petra Bielika, PhD. Záver patril kultúrnemu

V rámci Mikroroegiónu CEDRON – NITRAVA sme začali s prípravou strategických
dokumentov. Súčasťou tohto procesu je kľúčový dokument mikroregiónu Miestna stratégia
rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020.
Okrem viacerých postupov a metód prípravy tohto materiálu je veľmi dôležité zapojiť do
prípravy verejnosť, aby sme získali čo najviac
podnetov a informácií. V našom mikroregióne
sme začali s prvou etapou verejných stretnutí
s občanmi 19. 6.2015 v obci Černík a skončili
sme 16. 7.2015 v obci Svätoplukovo. Spolu sme
uskutočnili 19 verejných stretnutí s účasťou 353
občanov. Priemerná účasť na jednom stretnutí

je 18,57 obyvateľov. V obci Mojmírovce bolo
verejné stretnutie občanov dňa 10. 7.2015 a zúčastnilo sa ho 15 občanov.
Cieľom stretnutí bolo informovať verejnosť
o potrebe prípravy strategických dokumentov
a dôležitosti zapojenia ich samotných do tohto
procesu.
Koncom mesiaca jún sme ukončili zber druhotných údajov, zozbierali sme dotazníky. Počas letných mesiacov pracovníci kancelárie MR
CEDRON – NITRAVA vyhodnocujú dotazníky,
zhromažďujú ďalšie podklady a materiály.
V septembri pripravíme ešte jedno kolo
verejných stretnutí v obciach, kde sa už budeme
zaoberať konkrétnymi výsledkami dotazníkového prieskumu, budeme zostavovať problémovú analýzu a plánovať budúce riešenia
problémov.
Vážení občania, verím, že v jesenných mesiacoch bude účasť na verejných stretnutiach
lepšia vzhľadom na to, že budeme už spoločne
pripravovať budúce riešenia našich spoločných
problémov.
Daniela Kozáková,
manažér MR CEDRON - NITRAVA
foto: archív obce

11

ZAZNAMENALI SME

Ovplyvnil
osudy mnohých
Koncom júna boli
občania mojmírovskej
farnosti pozvaní bývalým miestnym kňazom
PhDr.
Ladislavom
Kunom na slávnosť
30. výročia v kňazskej
službe.
Občianske združenie Mojmírovské kroky
zorganizovalo
účasť
občanov na slávnosti
a zabezpečilo pre nich
dopravu do Paty, kde sa
slávnosť konala. Niektorí využili dopravu autobusom a niektorí cestovali individuálne. Dôstojný otec Kuna k nám prišiel v roku 1990 ako prvý
kňaz po vážnych historických zmenách. Pre celú
komunitu obce aj celej farnosti, to bolo niečo
zvláštne. Bolo to ako svetlo v tuneli...
Prišiel k nám človek, ktorý mal milé a povzbudivé slovo pre každého jedného občana, či

Krátke zamyslenie
o kritike
Kritika je bežnou súčasťou nášho života.
S kritikou sa stretávame doma v rodinách,
ale aj v zamestnaní. Termín kritika pochádza
z gréckeho slova kritikos vo význame posudzovania. Kritika si všíma hlavne nedostatky
a záporné javy s cieľom dosiahnuť nápravu.
Bežné sú kritické novinárske poznámky alebo
kritické diskusné vystúpenia, ale aj kritické
rozhovory. Kritika môže pomôcť odstrániť
chyby vo viacerých oblastiach.
Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí vidia predovšetkým chyby iných a seba pokladajú za
dokonalých. Len to je dobré a vhodné, čo hovoria a robia oni, ostatné je zlé. Kritizujú často, všetko a všade. Akoby mali záujem pretvoriť svet na svoj obraz. Kritika môže však byť

12

to bol človek jednoduchý, alebo človek s akademickým titulom. Svoju pastoračnú činnosť
vykonával veľmi svedomite, poctivo a hlavne
tak jednoducho, prirodzene - ľudsky. Tak od
srdca. U nás ho čakalo veľa práce duchovnej,
ale aj materiálnej. Celá farnosť potrebovala obnovu... Svojou charizmou a prístupom si získal
množstvo sympatizantov z radov dospelých, ale
aj z radov mladých ľudí.
Farský úrad sa stal otvorenou inštitúciou.
Nielenže budova bola vďaka výbornej spolupráci opravená, ale stretávali sa tam mladí ľudia
a hlavne každý, kto mal problém mohol sa prísť
vyrozprávať a poprosiť o radu. Bolo to miesto,
kde napríklad počas Vianoc alebo na konci roka
pán farár privítal ľudí, ktorí boli opustení. A bolo
množstvo ďalších vecí, ktoré pozitívne ovplyvňovali život v našej obci.
PhDr. Ladislav Kuna pôsobil u nás do roku
1995. Za farnosť a obec poďakovali Peter Schultz
a Daniela Kozáková spolu s krojovanými sestrami Foltínovými.
Organizovanie účasti na slávnosti podporili Farský úrad Mojmírovce, PD Mojmírovce,
manželia Kelešiovci, Obecný úrad Mojmírovce
a pani Anna Dubeňová.
Daniela Kozáková,
predseda ObZ Mojmírovské kroky

aj jalová, ktorá nič nerieši. Vyskytuje sa tiež
zlomyseľná kritika. Keď kritikou bez vážnejšieho dôvodu útočíme na iného, spôsobujeme
mu hlboké rany na duši. Kritizovaný sa potom
spravidla bráni neoprávnenej kritike a z toho
vznikajú nepriateľstvá, vzájomné ignorovanie, ohováranie, pohŕdanie. Človek, ktorý
neustále len kritizuje, je dlhodobo nespokojný, cíti sa ukrivdený, nedocenený, vníma život
v negatívnych súvislostiach a postupne nájde
úľavu len v antidepresívach.
Preto skúsme častejšie aj pochváliť, hľadajme to dobré a pozitívne na ľuďoch, na
ich práci a dosiahnutých výsledkoch. Každý
človek potrebuje mať pocit, že nie je na tomto
svete zbytočný, že má prečo žiť. Ak budeme
prejavovať úctu k iným, okolie bude úctivé
aj k nám.
Ivan Mojmír Zoborský

Z HISTÓRIE OBCE

Milosrdné sestry
sv. Vincenta de Paul
- Vincentky v Urmíne
- Mojmírovciach
v rokoch 1878 - 1950
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentky, založil svätý Vincent
de Paul ( 1581 – 1660 ) v spolupráci so svätou
Lujzou de Marillac v Paríži v roku 1633.
Činnosť sestier je zameraná na pomoc vo
farnostiach, ľudom chudobným, bez domova,
pôsobenie v školách, v službe starým a chorým
kňazom a spolusestrám.
Prvé sestry prišli na naše územie do Nitry
v roku 1861 za Rakúsko – Uhorskej monarchie
z Grazu v Štajersku, pod menom Milosrdné
sestry sv. Vincenta de Paul. Súčasný oficiálny
názov je Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul. Po Druhom vatikánskom koncile majú zjednodušený sivomodrý habit (predtým charakteristický biely čepiec s krídlami).
Do Urmína prišli prvé sestry v roku 1878
z Grazu. Gróf Imrich Huňady daroval v roku
1878 sestrám dom na kláštor a na založenie
a otvorenie prvej dievčenskej rímsko-katolíckej
ľudovej školy s dvoma triedami. Súčasne boli
postavené dve nové triedy pre chlapcov, tak sa
vytvorili dve samostatné cirkevné školy. V roku
1879 sestry otvorili materskú škôlku, nazývanú
úvoda. Patrila medzi najstaršie na Slovensku.
Dievčenská škola s dvoma triedami v staršom
dome pre veľa žiačok nestačila. Manželka grófa
Huňadyho, grófka Felícia, z vďaky Pánu Bohu za
záchranu života dala postaviť nový jednoposchodový kláštor s tromi novými triedami. Kláštor
bol až do roku 1927 finančne vydržiavaný
grófom Huňadym. Po vzniku prvej Československej republiky bolo grófske panstvo – pozemky
rozparcelované. Posledný gróf Ladislav Huňady
zomrel v roku 1927, čo bolo tiež príčinou straty
finančnej podpory pre kláštor. Následne zakúpila a vydržiavala budovu kláštora cirkevná obec.
V roku 1945 školy boli zoštátnené. Rehoľné
sestry zostali učiť v škole až do likvidácie reholí
v roku 1950. Bývalá kláštorná budova je teraz

majetkom Ministerstva školstva a sídli v nej
Odborné učilište internátne. Obetavá a plodná
práca sestier trvala do augusta 1950, kedy boli
v rámci likvidácie reholí odsunuté do zberných,
neskoršie pracovných táborov. Z Mojmíroviec
odišlo jedenásť sestier.
Hlavná činnosť rehoľných sestier u nás bola
vo vzdelávaní, na dievčenskej škole, v škôlke
- úvode, v osvetovej a kultúrnej činnosti v kresťanskom duchu. Sestra predstavená Anna Liliosa
v roku 1883 v Rakúsku zakúpila dvanásť dychových hudobných nástrojov, ktoré odovzdala
mládeneckej Mariánskej družine. Tak vznikla v
Urmíne v roku 1883 prvá dychová kapela, ktorú
viedol učiteľ a organista Bohumil Malec.
V roku 1879 v Urmíne sestry založili pre
dievčatá spolok Mariánska družina. V roku 1880
bol založený samostatne podobný spolok pre
mládencov, trval do roku 1934. Pre zaujímavosť
mládenci mariáni sprevádzali dychovou hudbou
pešiu púť Mariánského spolku v roku 1895 do
Topoľčian.
Náplň Mariánskej družiny bola
predovšetkým v duchovnej činnosti, mravnej
formácii, ale aj v kultúrno – osvetovej. Dievčatá sa v spolku rady stretávali. Učili sa pre nich
veľmi prospešné ručné práce, šitie, háčkovanie.
Vyšívali si výbavu, robili ručné práce pre kostol.
Na Vianoce za podpory grófky Huňadyovej
šili darčeky pre chudobné deti. V spolku sa
nacvičovali spevy, divadlá, na sviatky sa poriadali akadémie. Divadlá hrávali nielen mládenci
a dievčatá zo spolkov Mariánskej družiny, ale
aj žiaci a žiačky z obidvoch ľudových škôl. Za
rok sa hralo 3 - 5 hier v kultúrnej sále cirkevného domu, ktorá sa od roku 1935 využívala aj
na premietanie ozvučeného filmu. V roku 1945
sála bola zoštátnená pre Štátny film Bratislava.
Do roku 1950 bola občas prepožičaná pre akcie
Mariánského spolku.
Za všetky sestry z obdobia pred deportáciou
v roku 1950 spomeniem s veľkou vďakou za
všetkých ošetrených pacientov sestru Jozefu
Pavelkovú, ktorá pracovala v ambulancií MUDr.
Demjena. Bol to anjel. Pomáhala ochotne a nezištne za každých okolností. Žila 91 rokov, z toho
70 rokov v povolaní rehoľnej sestry. Zomrela
v roku 1965 v Kostolnej, kde je aj pochovaná.
Za prvé Milosrdné sestry, ktoré prišli v roku 1878 z Grazu do Urmína spomeniem sestru
Annu Liliosu Gilgenheimb, ktorá od príchodu až
do smrti 24.12.1906 bola predstavenou v dievčenskej rímsko-katolíckej škole a rádu sestier.
Zomrela v 68. roku života, po 28 rokoch pôso-
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benia v Urmíne. Je pochovaná s ďalšími tromi
krajankami na cintoríne v Mojmírovciach, kde
je dom smútku.
Za obetavú prácu sestier pri vzdelávaní našich predkov patrí všetkým sestrám úcta a vďaka
v našich spomienkach. V roku 2018 bude 140.
výročie ich príchodu do Mojmíroviec. Zaslúžia
si, aby ich hrobové miesta s pomníkom boli
začlenené medzi ostatné pamätihodnosti obce
Mojmírovce.
V Nitre na Zobore, na Oravskej ulici je Slovenská provincia spoločnosti Dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul. V kláštore je zariadená tzv. Sála pamiatok a archív. Počas návštevy
Provinciálneho domu na Zobore skupinkou žien
z Mojmíroviec v roku 2014, nás sestra Marianna

oboznámila so životom rehoľnej spoločnosti,
ktorá má v súčasnosti 450 sestier. Teraz žijú
v menších komunitách na Slovensku, v Čechách,
na Ukrajine a na Sibíri. Prezreli sme si bohatú
výstavku predmetov z ďalekého misijného sveta.
Potešili nás husle sestry Rustiky, ktoré obnovené
svietia vo vitríne pamiatok. Sestra Rustika hrávala na nich počas vyučovania hudobnej výchovy. Husle zachovala a darovala pani Melaiová.
My sme odovzdali pre zachovanie pamiatky na
naše sestry drobné predmety a fotografie. Dúfajme, že zostane na naše rehoľné sestry v srdciach
Mojmírovčanov vďačná spomienka.
MUDr. Magdaléna Ľuptáková,
rod. Líšková

NAŠE ZÁHRADY

Celoslovenská súťaž
v kompostovaní
Priatelia Zeme-SPZ, Centrum environmentálnych aktivít a internetový obchod Komposter.sk vyhlásili už piaty ročník celoslovenskej
súťaže MISS KOMPOST, ktorej zmyslom je
podporiť vnímanie kompostovania ako praktickej možnosti predchádzania vzniku odpadov a
súčasti moderného životného štýlu. Do súťaže o
zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma
kompostuje.
Pre zapojenie do súťaže stačí do 10. septembra 2015 zaslať 3 fotografie s rozlíšením
aspoň 2 megapixely so stručným opisom svojho
kompostu, kde prihlásený uvedie miery svojho
kompostoviska/kompostéru (výšku, šírku, dĺžku, prípadne iný relevantný rozmer), ďalej suro-

Novootvorená
lekáreň
Otváracie hodiny:
Pondelok: 7.30 - 16.00
Utorok: 7.30 - 16.00
Streda: 7.30 - 17.00
Štvrtok: 7.30 - 16.00
Piatok : 7.30 - 13.00
Sobota, nedeľa - zatvorené
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viny, na ktorých si kompost pochutnáva, či ďalšie
informácie z výroby a použitia kompostu. Môže
tiež pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť,
ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zároveň
si súťažiaci odloží vrecúško kompostu (približne
3 kg), ktorého kvalita môže rozhodnúť vo finále.
Súťaž je určená pre jednotlivcov - súkromné osoby, ktoré kompostujú pre vlastnú potrebu.
Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na webovej stránke http://www.
priateliazeme.sk/spz/miss-kompost. Prihlásiť sa
možno vypísaním elektronického formulára na
webovej stránke http://www.priateliazeme.sk/
spz/misskompost/prihlaska alebo e-mailom na
miss.kompost@priateliazeme.sk.
Použitý zdroj:
Obecné noviny, internet, upravené a krátené
Pripravil: I. M. Zoborský

ŠPORT

Slovenský rekord
v Mojmírovciach
Stalo sa tak v Športovo–relaxačnom areáli Mojmírovce v dňoch 10. - 11. júla. Hlavní
organizátori Hokejbalový tím HBC-DENVER
z Nitry, Hana Pappová a obec Mojmírovce
usporiadali hokejbalový maratón (24 hodín
hokejbalu), čím sa pokúsili vytvoriť nový slovenský rekord.
Do súťaže sa zapojilo 12 tímov, všetko prebiehalo podľa platných pravidiel a od začiatku do
konca panovala skvelá súťažná atmosféra. Nový

slovenský rekord bol dosiahnutý! Na túto časť
špeciálne dohliadali Igor Svítok, zakladateľ knihy Slovenské rekordy, a Jozef Nemec, komisár
Slovenských rekordov, ktorý mi okrem iného na
margo zápisu do knihy Slovenských rekordov povedal, že je plná zaujímavých rekordov a Slováci
sú veľmi kreatívni v oblasti nápadov.
Blahoželáme a želáme úspech pri dosahovaní nových rekordov.
text: tt
foto: Slovenské rekordy

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V septembri oslavujú:
80-narodeniny
Ľudovít Mičina,
Štefan Keleši,
Michal Dobrovodský,
Mária Pintérová
Bernardína Hrivňáková
75-narodeniny
Ján Haluška
70-narodeniny
Melánia Líšková,
Libuša Sládečková,
Anna Kondrková

65 - narodeniny
Alojz Bodor,
Eva Brestovská,
Magdaléna Farkašová
60 - narodeniny
Ján Hornáček,
Helena Kiššová,
Drahomíra Barusová
Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

Nikolas Mazánik
Juraj Kozák
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Helena Kapsová,
Imrich Mokráš
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Nina Illešová,
Hanka Eliašová,

INZERCIA

Predám odstrapkovač a mlynček na hrozno. Cena dohodou. Telefón 7798443.
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA

pre vašu
obec

Prihláste sa a vyhrajte letné TETOVANIE

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

fan.manager@orangemail.sk

