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Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme,
treba vám viac vedieť, ako čo my vieme,
treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť,
treba vám smelosťou väčšou sa presláviť,
treba vám viac práce, viac trpezlivosti,
viac čistoty srdca v svätej nevinnosti.
Karol Kuzmány
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Vážení občania, priatelia
dostávate do rúk Motešické noviny, prvé registrova−
né noviny obce. Tieto noviny Vás dvakrát ročne poin−
formujú o novinkách a o dianí v našej obci. Verím, že v
článkoch, ktoré si prečítate nájdete informácie ale snáď
i odpovede na mnohé Vaše otázky.
Viem, že najmä pre staršiu generáciu je jednoduch−
šie prečítať si informácie takouto formou.
Mladých skôr láka internet. Naša webová stránka
www.motesice.sk ponúka pravidelne informácie z ak−
tuálneho diania v obci, zo zasadnutí OcZ i fotogalériu.
Naše Motešické noviny vychádzajú v čase keď je tu
jeseň a my čakáme na babie leto.
Už dobieraváme úrodu zo záhrad a polí. Sami si
určite poviete, že tohoročná úroda nebude bohvieaká,
lebo rok bol rokom, kedy sa už v plnej miere prejavuje
globálne otepľovanie a naša klíma sa veľmi mení a
počasie je stále akési nevyspytateľné . Čoraz častejšie
sa stretávame s poveternostnými úkazmi – častých sil−
ných vetrov, dažďov, ktoré prechádzajú do malých tor−
nád, lejakov a zosunov, ktorým náporu nevydržia domy,
strechy, stromy nestačia im korytá potokov a riek.
Príroda sa s nami zahráva a skúša nás, čo vydrží−
me, ako sa začneme správať, či sa začneme správať
ako sa na ľudí patrí.
Ku všetkému ešte zaznieva hospodárska kríza, ktorá
kvôli nenásytnosti finančných spoločností a machinácií
oslabila i slovenskú ekonomiku a jej hospodársky rast.
Toto všetko sa prejavilo a podpísalo počas uplynu−
lého, ale i tohto roka na výsledku práce i v našej miest−
nej samospráve.
A musím, žiaľ povedať, že určite nás čakajú roky,
keď sa v obci prejaví dopad výpadku na verejných
financiách a dotáciách štátu.
V našej obci predstavuje tento rok finančný výpa−
dok podielových daniach takmer 30 tis. eur. Je to po−
ložka, ktorú už nemožno riešiť len škrtaním a úpravou
10 % z niečoho, lebo obec ako taká fungovať musí,
svietiť na verejných priestranstvách sa tiež musí /ob−
medzovanie nie je veľkou úsporou/, vývoz smetných
nádob je nutný /obmedzil sa len vývoz veľkokapcit−
ných kontajnerov/, starostlivosť o obecný majetok a
verejné priestranstvá je nanajvýš potrebná. Pokrytie
všetkých nevyhnutných výdavkov obce nie je možné
zvládnuť v takomto režime. Určite nás čakajú nepopu−
lárne opatrenia, niektoré ako je zvýšenie miestnej za
odvoz a likvidáciu odpadu sa dotkne každej domác−
nosti. Vedzte, že vždy sme spolu s poslancami OcZ
pristupovali k týmto zvyšovaniam veľmi opatrne a citli−
vo, aby ten dopad na občana nebol až taký bolestivý.
Ale musíme sa stať aj trochu skromnejšími a pocho−
piť súčasný stav. Práve teraz by sme sa mali zomknúť
a spoločne priložiť ruku k spoločnému dielu pre našu
obec. Nebyť len v pozícii občana – kritika ale i občana
– aktivistu. Len sa mi zdá, že za tie roky od nežnej
revolúcie, ako by sme spohodlneli a zabudli na to, že
demokracia neznamená od spoločnosti len čakať, teda
máme právo ale aj povinnosť občana jej pomôcť. A kto
je uvedomelý vie, že veci, ktoré tvoríme, tvoríme aj pre
ďalšie generácie. A mladá generácia by mala byť po−
vďačná za to všetko a vrátiť nám to čo do nej vkladá−
me. A vyzývam Vás mladých ctime si starobu a vážme
si diela našich otcov.
Vážení občania, zberajme úrodu svojej práce, buď−
me spokojní s tým, čo nám zem dá, poďakujeme jej
niekedy aj za to málo, ktoré sa urodilo. Buďme nieke−
dy skromnejší a spokojní s tým, čo máme a povedzme
si: „Ďakujeme ti Bože aj za to málo“.
Nech nám slúži zdravie a máme životný elán a mô−
žeme sa spokojne tešiť zo života.
Mária Mišáková, starostka obce
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Separácia a vývoz odpadov v roku 2010
Plasty − termíny zvozu plastov na rok
2010 v našej obci sú ešte v termíne:
10. september a 3. december 2010
Do plastových vriec, ktoré obdržíte na
Obecnom úrade sa vhadzujú stlačené a
čisté: plastové PET flaše z nealkoholických
nápojov v stlačenom stave, obalové fólie,
plastové nákupné tašky, stavebné fólie
Nepatria sem: tégliky od mliečnych vý−
robkov a jogurtov, masiel, nátierok, tácky
na ovocie a mäso a pod., tvrdé plastické
látky, penové plastické látky, plastikové ná−
doby, vrstvené obalové materiály (krabice
od mlieka, nápojov a pod.)
Vrecia tiež nesmú obsahovať nečis−
toty (zvyšky potravín, piesok, uhlie, kov,
gumu, kožu a iné).
Občan môže tieto priniesť ku garáži
Obecného úradu alebo týždeň pred hro−
madným vývozom.
Sklo − kontajner je umiestnený: v hornej
časti Motešíc − pri KD a pri zvonici, v dolnej
časti Motešíc − pri miestnej križovatke, v
miestnej časti Peťovka − pri budove PZ.
Do kontajnera patrí: biele a farebné
nevratné sklo, Flaše, zavaráninové flaše –
poháre (bez uzáverov), Poháre, sklené
črepy, tabule skla a pod.
Nepatrí sem: Zrkadlá a črepy z nich,
Porcelán a keramika, Plastové fľaše,
Ochranné a obalové fólie
Vývoz kontajnerov na sklo sa zabez−
pečuje po naplnení kontajnera.
Papier sa zberá počas vyhlásenia
zberu papiera v miestnej Základnej ško−
le s materskou školou Motešice – 1 x

ročne a podľa ďalších pokynov.
Nebezpečné odpady sa zberajú 2 x roč−
ne, po oznámení a vyhlásení správy v
miestnom rozhlase. Občan ich prináša týž−
den pred zvozom za garáž Obecného úra−
du Motešice. Ostatné komodity patria do
110 l smetných nádob, ktoré má každý RD
či domácnosť.
Nadrozmerné odpady je možné uložiť do
veľkokapacitných kontajnerov. Občan je po−
vinný informovať o tom Obecný úrad Moteši−
ce. Vývoz týchto kontajnerov je 2 x ročne.
V miestnej časti Peťovka sa tak môže
urobiť pri pristavení veľkokapacitného kon−
tajnera 1 resp. 2 x za rok (po vyhlásení v
miestnom rozhlase).
Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí
ani drevo − piliny, haluze zo stromov, kose−
ná tráva a kartónový papier. Tieto komodity
občan ukladá, respektíve likviduje na vytvo−
renom domácom kompostovisku.
Pri vzniku väčšieho množstva nadroz−
merného odpadu (výmena strešnej kryti−
ny, materiál z búracích prác, opravy v ro−
dinných domoch a bytoch)
− je potrebné objednať si veľkokapacitný
kontajner u spoločnosti BORINA EKOS
s.r.o., skládka odpadov Livinské Opatov−
ce, č.t. 0902 999407.
Dôkladným triedením odpadov, prispie−
vate tak k ochrane životného prostredia a
úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení
odpadov Vám vopred ďakujeme.
Odvoz odpadu v našej obci zabezpe−
čuje: BORINA EKOS, Livinské Opatovce.

Poštu presťahovali na dostupnejšie miesto
Bratislava 30. apríl 2010 – Sloven−
ská pošta presťahovala miestnu poštu
v spolupráci so samosprávou obce
Motešice na dostupnejšie miesto. Pre−

sunula ju z nevyhovujúcich priestorov
bývalej škôlky do centra obce priamo
do zrekonštruovanej budovy
Obecného úradu.
„Sme radi, že aj vďaka
spolupráci s obcou môžeme
byť bližšie k našim zákazní−
kom. Veríme, že novú polo−
hu v centre obce, bezbarié−
rový prístup a moderné vy−
bavenie pošty obyvatelia
Motešíc ocenia a budú spo−
kojní s jej službami,“ uvádzal
Juraj Danielis zo Slovenskej
pošty.
„Presťahovanie pošty vní−
mame ako dôležitý krok v
ústrety našim občanom. Som

presvedčená, že si rýchlo zvyknú na
výhodnú polohu pošty v budove obec−
ného úradu a pri autobusovej zastáv−
ke a aj vďaka tomu vybavia veľa prak−
tických záležitostí rýchlejšie a
v príjemnom prostredí,“ dodá−
va starostka obce Motešice
Mária Mišáková.
Plne automatizovaná
pošta Motešice poskytuje
zákazníkom kompletné poš−
tové služby, zmluvné služ−
by Poštovej banky, predaj
Postshopu ako aj služby
zmluvných partnerov. Pre
zákazníkov je k dispozícii
každý pracovný deň od 7.30
h do 14.30 h (po, ut, štv) alebo do
17.00 h v stredu.
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Opýtali sme sa starostky obce
1. Do ktorých projektov sa
zapojila obec?
Obec využila viaceré mož−
nosti získania financií. Žiadali
sme o účelové dotácie z minis−
terstiev, úradu vlády. Dostali
sme finančné prostriedky teda
priamu dotáciu: 11 tis. eur na
výmenu okien v KD, výmenu
okien – viacúčelová budova
OcÚ vo výške 10 tis. eur, 11 tis.
eur na havarijný
stav stropov v ZŠ /
vymaľovali sme
niektoré priestory
školy po 40 rokoch
od odovzdania ško−
ly/ , 5 800 eur na
rekonštrukciu soci−
álnych zariadaní v
telocvični ZŠ /spr−
chy + WC/. Z minis−
terstva kultúry sa
nám na nákup naj−
mä náučnej litera−
túry podarilo získať
financie cez projekt
– Aktivizácia kniž−
ného fondu obecnej knižnice
Motešice vo výške 600 eur. Z
dôvodu vysokej spoluúčasti
obce na projekte, sme odstúpili
od požiadavky realizácie viacú−
čelového ihriska v našej obci.
2. Využíva obec eurofondy?
Fungovanie projektov z eu−
rofondov je zložitá záležitosť.
Lebo do projektu na základe vy−
hlásnej výzvy sa môže obec
zapojiť iba v prípade spracova−
nej technickej dokumentácie.
Bolo potrebné spracovať viaceré
projektové dokumentácie, aby
sa obec mohla po vyhlásení
výzvy, pre ktorú spĺňa podmien−
ky zapojiť do projektu. V r. 2007
sa spracoval prvý technický pro−
jekt pre výzvu z MVaRR – In−
fraštruktúra vzdelávania. Po
spracovaní projektovej doku−
mentácie bol projekt podaný na
ministerstvo. Žiaľ nateraz nebol
tento rozsiahli projekt schvále−
ný.
Nevzdávame sa, a v prípade
zverejnenia novej výzvy, mož−
no projekt znovu podať.
Projekt prístavby materskej
školy k školskej jedálni, bol pri−
pravený, a preto sa rozhodlo o
prístavbe z úverových zdrojov.
Po výbere dodávateľa sa zača−
lo s prístavbou, a od októbra už

naši najmenší majú k dispozícii
nové priestory, ktoré plne vyho−
vujú všetkým náročným hygie−
nickým a bezpečnostným požia−
davkám a normám.
3. Ako je to s projektom –
regenerácia centra, kde sa má
riešiť aj rekonštrukcia autobu−
sového nástupišťa?
Keďže obec spĺňala všetky

podmienky k podaniu projektu
– regenerácia sídel – samostat−
ne dopytovo orientované projek−
ty, podala obec žiadosť o nená−
vratné finančné prostriedky z
eurfondov. Ide o projekt, ktorý
rieši centrum obce a obsahuje
– rekonštrukciu autobusovej
zástavky, rekonštrukciu chodní−
kov, verejného osvetlenia, mo−
biliéru a revitalizáciu zelene
pred KD a OcÚ. Treba si uve−
domiť, že ide o prefinancovanie
prostriedkov vo výške 288 tis.
eur. Spolu účasť obce na tomto
projekte je 5% z pridelených
prostriedkov. Centrum obce tak
dostane po mnohých rokoch
úplne nový šat.
4. V akom štádiu je príprava
pozemkov na výstavbu RD?
Žiaľ celá vec je ešte pred vy−
daním územného rozhodnutia,
Regionálny úrad verejejného
zdravotníctva sa má vyjadriť a
zaujať stanovisko k spracovanej
hlukovej štúdii, ktorá rieši hluč−
nosť z dopravy štátnej cesty III/
516.
5. Neuvažuje obec o vý−
stavbe bytovky?
Áno, urobím všetko preto, aby
sa výstavba aspoň jednej bytov−
ky či už nájomnej alebo do

osobného vlastníctva v obci re−
alizovala. Až v tomto čase však
bolo prijaté uznesenie k tejto
veci, obecný úrad zistí presné
počty záujemcov o nájomné
byty resp. byty do osobného
vlastníctva. Obec urobí všetko
preto, aby spracovala a pripra−
vila všetky podklady potrebné k
výstavbe. Žiadosť na Štátny
fond rozvoja bývania je potreb−
né podať do konca januá−
ra 2011. Za najvhodnejšiu
lokalitu 14 bytového domu
považuje možný investor
priestor za KD, ako mož−
ná lokalita výstavby je aj
priestor za bytovkami smer
Neporadza.
Veď len takáto výstav−
ba udrží alebo priláka do
obce mladých ľudí, a obec
tak má možnosť rastu poč−
tu obyvateľov.
6. Uvažuje sa pre bu−
dúci rok so zvyšovaním
daní pre občanov?
Obecné zastupiteľstvo musí
odsúlasiť a schváliť všeobecne
záväzné nariadenie obce o da−
niach pre rok 2011. Nateraz vy−
zerá situácia tak, že sa nevy−
hneme zvýšeniu dane za komu−
nálny odpad pre fyzické aj práv−
nické osoby o cca 3 eur/ročne/
osoba. Nakoľko obec už druhý
rok dopláca na vývoz odpadu
takmer 10 tis. eur ročne, aby sa
tento doplatok ešte nezvyšoval
a nezaťažoval rozpočet budeme
musieť k tomuto zvýšeniu na
budúci rok pristúpiť.
7. Už dlhodobo špatia našu
obec ošarpané budovy popri
hlavnej ceste, ktoré patrili
Žrebčínu. Nie je možné túto
vec riešiť?
Ano ide najmä o budovy po
Žrebčíne /biely dom, bývalé kan−
celárie, kúriu/, ktoré sú však te−
raz vo vlastníctve súkromnej spo−
ločnosti. Vlastník do týchto bu−
dov zatiaľ nemá úmysel inves−
tovať, nakoľko niektoré sú vyu−
žívané ako byty. Užívatelia tých−
to bytov či priestorov tiež nema−
jú záujem o ich zveľadenie. Žiaľ
ide o stav, ktorý je veľmi ťažko
riešiteľný zo strany obce. Obec
viackrát upozorňovala a žiada−
la vlastníka o úpravu, žiaľ zatiaľ
neúspešne. Podobne je to aj s

budovou „bývalej starej pošty“
ale i s niektorými rodinnými do−
mami, kde je viacero vlastníkov
a mnohí už ani nežijú a dediči
sa k týmto nehnuteľnostiam ne−
hlásia.
Verím, že sa podarí čo naj−
skôr nájsť najvhodnejšie rieše−
nie pre nevyužívanú budovu
„bývalej obecnej knižnice“ ako
i budovu „bývalej MŠ a pošty“.
8. Hovorilo sa o výstavbe
kanalizácie v obci, aký je stav?
Projektovú dokumentáciu
stavby „Odkanalizovanie obce
Motešice a výstavba ČOV Mo−
tešice“ dala vypracovať Západo−
slovenská vodárenská spoloč−
nosť a.s. Nitra, ktorá má byť aj
investorom tejto stavby. Finanč−
né prostriedky žiadala prostred−
níctvom NFP z eurofondov, ako
aglomerácia Bánovecko –
ochrana vodných zdrojov. Žiaľ
podľa posledných informácií od
tejto spoločnosti, nepodarilo sa
získať finančné prostriedky na
riešenie tohto projektu.
9. Blíži sa koniec volebné−
ho obdobia, ako ho hodnotíte?
Hodnotiť by mali občania. Vy−
hovieť ale každému sa určite
nedá, pre každého je prioritou
niečo iné. Ale ja som rada, že
som sa pustila do niektorých
vecí a projektov, ktoré sa žiaľ
nedajú urobiť za jedno volebné
obdobie. Najmä, keď nás zača−
la finančne tlačiť hospodárska
kríza a jej dôsledky.
Teší ma, že vytvorené mno−
hé veci sú hotové, sú tu a zo−
stanú tu v obci , a nikto ich z
obce ani neodnesie. Obec sa
zveľadila, skrášlila. Urobila som
iba to čo bolo v mojich silách a
na čo obec mala finančné
prostriedky a na čo sa mi poda−
rilo získať účelové dotácie. Ve−
rím, že sa mi podarí ešte do−
končiť ďalšie rozbehnuté veci,
začaté v prospech všetkých ob−
čanov.
10. Máte už povolebné plá−
ny?
Určite áno, niektoré som na−
značila v predchádzajúcich od−
povediach, ak budem mať prí−
ležitosť pokračovať určite budú
Motešice krajšie a občanom sa
bude lepšie žiť.
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ROZVOJ OBCE
Situácia v predchádzajúcich ro−
koch bola z pohľadu výnosu daní a
dofinancovania miest a obcí štátom
podstatne iná.
Bola tu určitá istota, že keď sa
do niečoho pustíme, bude to z čoho
dofinancovať.
Preto sme sa mohli pustiť do
spracovania projektových doku−
mentácií – rekonštrukcia základnej
školy s materskou školou, výstav−
ba rodinných domov pri škole a
neskôr do projektu rekonštrukcie
centra obce. Podať projekt a získať
finančné prostriedky pri takýchto /
pre našu obec / veľkých projek−
toch nie je jednoduché. Keďže tu
hovorím o veľkých projektoch, ide
o prostriedky z eurfondov. Prešiel
nám projekt a máme možnosť zre−
alizovať rekonštrukciu centra obce
za 288 tis. eur, kde 5 % spolúčasť
obce predstavuje zlomok toho čo
zveľadíme. Ak sa v súvislosti s tým−
to projektom všetky veci neukon−
čia do konca tohto roka /došlo k
zlúčeniu ministerstiev a posunuli sa
termíny/, zrealizuje sa táto pláno−
vaná rekonštrukciav nasledujúcom
roku.
Projekt odkanalizovania našich
obcí a výstavbu ČOV rieši a má
byť realizovaný cez spoločnosť Zá−
padoslovená vodárenská spoloč−
nosť a.s. Nitra. Táto spoločnosť žiaľ
v tomto období nedostala finančné
prostriedky z eurofondov na vybu−
dovanie a riešenie tohto projektu i
keď priorita ochrany vodného zdroja
tu je. Do budúcna je pripravená pro−
jektová dokumentácia, ktorú môže
využiť aj obec ako žiadateľ dotá−
cie.
Čas beží, a ja som rada, že sa
nám podarilo osadiť nové autobu−
sové zastávky – Horné a Dolné Mo−
tešice, a na podobný účel slúžiaci
prístrešok k budove zbrojnice na
Peťovke.
Náš kultúrny dom má zrekon−
štruované WC, miestnosť na prípra−
vu a výdaj, vymenené okná /dotá−
cia z MF – 11 600 eur/, tiež na
výmenu okien vo viacúčelovej bu−
dove OcÚ sa podarilo získať dotá−
ciu vo výške 10 tis. eur.
Som nesmierne rada, že sa po−
darila rekonštrukcia priestorov bu−
dovy OcÚ a časti KD /rekonštruk−
cia WC a prípravky/.
Tak sa sem mohla postupne pre−
sťahovať na poschodie − miestna
knižnica, a na prízemie prevádzka
slovenskej pošty a predajňa rozlič−
ného tovaru TALIA.
Teraz tak máme na jednom
mieste, v centre obce a s bezba−
riérovým prístupom všetky pre ob−
čana potrebné inštitúcie a služby /
všeobecný lekár/.
Teším sa, že sa nám podarilo
upraviť a skrášliť niektoré verejné
priestranstvá v obci, pri tom pomohli
aj samotní občania. Ide najmä o osa−

denie nových drevených krížov v
Dolných Motešiciach a na Peťov−
ke, vybudovanie chodníka a úpra−
va oplotenia na cintoríne v Horných
Motešiciach a Peťovke, úprava po−
toka pri zvonici i pri moste v dolnej
časti Motešíc.
Pri rekonštrukcii strechy na far−
skom kostole obec prispela na túto
kultúrnu pamiatku dotáciou v sume
2 300 eur.
Upravili sa niektoré časti miest−
nych komunikácií, pripravujeme sa
na spracovanie projektov na niekto−
ré úseky chodníkov a miestnych ko−
munikácií.
V rámci mikroregiónu má obec
podaný projekt v rámci ochrany ži−
votného prostredia –„Biologické
zhodnotenie biologických odpadov
v obci“.
Dotáciou 3 300 eur prispela obec
na rekonštrukciu vnútorného vyba−
venie kabín TJ a ich okolia.
Svojim dielom prispeli k zatrak−
tívneniu futbalového ihriska i samotní
futbalisti vybudovaním malej oddy−
chovej zóny pre verejnosť a s det−
ským ihriskom pre najmenších.
Upravili sa i striedačky pre hráčov.
Úpravu a zveľadenie vo vnútor−
ných priestoroch budovy bývalej
školy Dolné Motešice a jej okolí sa
podieľajú členovia dobrovoľného ha−
sičského zboru.
Žiaľ kosenie všetkých verejných
priestranstiev a najmä cintorínov a
parku v obci je veľmi náročné, a z
týchto dôvodov nebolo a nie je mož−
né zabezpečiť kosenie celého Mo−
tešického parku /časť za potokom/
a tak táto časť parku je značne za−
rastená a nevyužitá. Tu by museli
byť pravidelné brigády, alebo pra−
videlné kosenie, aby sa tento stav
zlepšil. Nateraz je to však technic−
ky a finančne náročné. Verím, že
do budúcna sa nájde riešenie ako
tento stav zabezpečiť k spokojnosti
nás všetkých.
Nakoľko v budove bývalej škôl−
ky a pošty kotol na pevné palivo
už dosluhoval, museli sme akútne
riešiť presťahovanie škôlky do ná−
hradných a neskôr aj pošty do no−
vých.
Po viacerých rokovaniach sa
začalo s prístavbou materskej školy
k školskej jedálni. Obec financova−
la prístavbu z vlastných úverových
prostriedkov. Pohľady na vec boli
a možno i sú rôzne, ale spočítajte
si koľko by sme museli investovať
do starej budovy škôlky /plynofiká−
cia, strecha, okná, vnútorné rekon−
štrukcie, vybavenie kuchyne /stra−
va do materskej školy sa nemôže
dopravovať spôsobom, ako to bolo
u nás/. Nová škôlka, je v prevádz−
ky už od 1. októbra a spĺňa všetky
náročné požiadavky hygieny a z
priestorového hľadiska tu bude
možnosť riešiť aj dve triedy. Samo−
zrejme do budúcna ide o úsporu

energií, nakoľko miestnosti nebudú
zbytočne predimenzované.
Obec ako zriaďovateľ Základnej
školy s materskou školou po via−
cerých urgenciách dostala dotáciu
11 000 eur z ministerstva školstva
na opravu havarijného stavu stro−
pov a vymaľovanie tried. V minu−
lom roku sa podarilo za 5 800 eur
zrekonštruovať hygienické zariada−
nia /sprchy a WC/ v telocvični zá−
kladnej školy.
Počas dvoch rokov sme sa usi−
lovali o získanie finančných
prostriedkov z eurofondov cez
výzvy „Infraštruktúra vzdelávania“.
I keď spracovaný projekt vyhovo−
val a splňal všetky z kritérií, z dô−
vodu nedostatku finančných
prostriedkov nám prostriedky za−
tiaľ neboli poskytnuté.
Bude potrebné sa touto vecou
zaoberať i naďalej aby sme zabez−
pečili získanie finančných prostried−
kov.
Nakoľko v budove základnej
školy je potrebné riešiť viacero „ha−
varijných stavov“, /aby boli v súla−
de s požiadavkami RÚVZ Trenčín/
podali sme znovu žiadosť na vý−
menu okien a dverí s bezpečnost−
ným východom pre žiakov v telo−
cvični školy ako i na rekonštrukciu
elektrorozvodnej skrine a priestoru
bývalej kotolne v školy. Jednou z
požiadaviek na ministerstvo škol−
stva bude aj žiadosť na výmenu
okien a rekonštrukciu kotolne v
priestoroch školskej jedálne.

V prípade získania finančných
prostriedkov na tieto požiadavky sa
zlepší a skvalitní prostredie pre žia−
kov našej základnej školy.
Už dnes sa musíme preto za−
mýšlať nad efektívnejším využitím
majetku obce – nehnuteľností či po−
zemkov, aby tieto priniesli obci a
občanom osoh.
Znova musím povedať to čo som
povedala na začiatku mojho staros−
tovania: „Len spoločne dokážeme
viac“.
Preto chcem poďakovať tým,
ktorí pomohli obci materiálne ale i
tým, ktorí pomohli pri brigádnickej
činnosti.
Uvedomme si, že ako občania
nemáme len práva, ale máme aj po−
vinnosti, a tie si treba tiež voči obci
plniť. To nie je len zaplatiť dane a
poplatky, ale zujímať sa o dianie v
obci aktívne − priložiť ruku k dielu,
či je to už forma účasti na brigáde,
starostlivosť o svoje okolie, v kto−
rom žijem, ale i účasť na kultúrnych
akciách, vzájomných stretnutiach.
Ľahko sa povie to by bolo treba,
to vieme všetci, ale v dnešnej dobe
je získať čo i len cent navyše od
štátu či sponzorov je veľký úspech.
Dnes, sa každí opýta, keď má nie−
čo urobiť: „Čo za to?“
Viem odvykli sme si za dvadsať
rokov, máme demokraciu, naštrbe−
né medziľudské vzťahy. Ale v de−
mokracikom štáte by sme si mali
aj viac vážiť hodnoty, ktoré sú vy−
tvorené.

Regenerácia centrálnej zóny
Naša obec podala v r. 2009 projekt v rámci výzvy ROP 4.1 – Rege−
nerácia sídel − samostatne dopytovo orientované projekty − „Regenerá−
cia centrálnej zóny − Motešice“. Projekt bol zaradený medzi úspešné
projekty. Ide o projekt s celkovými výdavkami 288 tis. eur a je podpo−
rený z prostriedkov EÚ vo výške 274 tis. eur.,spoluúčasť obce je vo
výške 14 tis. eur.
Skladba projektu: SO−01 Úprava verejných priestranstiev a prvkov
verejnej zelene, SO−02 Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetele−
nia, SO−03 Rekonštrukcia chodníkov, SO−04 Rekonštrukcia zástavok.
Projekt rieši
Centrálnu časť obce, autobusovú zastávku – komplexná rekonštrukciu.
Kopmletnú výmenu asfaltových povrchov za dlažbu. Riešenie dopravné−
ho značenia autobusovej zastávky. Osadenie nového mobilieru – lavič−
ky, smetné koše, informačné tabule a pod. Vysadenie prvkov zelene.
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ZELENÁ ŠKOLA
Naša škola v školskom roku 2009/
2010 vstúpila do programu ZELENÁ
ŠKOLA a uchádza sa o titul „Zelená
škola“. Cieľom tohto programu je aktív−
ne hľadať možnosti, ako môže škola
prispieť k ochrane životného prostredia.
Jednou z podmienok, ktoré škola
musí splniť, aby titul získala, je vypra−
covanie akčného plánu a jeho realizá−
cia. Pre školský rok 2009/2010 bol vy−
pracovaný akčný plán na tému:
„Ochrana prírody a humánny prístup
ku zvieratám“.
V zimných mesiacoch pani učiteľka
Ďaťková spolu so žiakmi 1. stupňa za−
bezpečila búdky, kŕmidlá a potravu pre
vtáky. Žiak 4. ročníka – Dávid Hošták −
pravidelne sledoval a dopĺňal potravu v
kŕmidlách. Žiaci 6. ročníka informovali
ostatných žiakov školy prostredníctvom
školskej nástenky o stálych vtákoch ži−
júcich u nás a akú potravu by im človek
mal a akú nemal nachystať do kŕmidla.
V decembri pani učiteľka Závodská
spolu so 16 žiakmi Ochranárskeho krúž−
ku pripravila vianočný stromček pre vtá−
ky v Motešickom parku vyzdobený rôz−
nymi pochúťkami.
Počas celého školského roka 2009/
2010 žiaci 6. ročníka spolu s pani uči−
teľkou Laššovou pracujú na celoročnom
projekte „Zachráňme lastovičie hniez−
da“. Žiaci vypracovávali prezentácie o

živote lastovičiek a belorítok a vymýš−
ľali možnosti ako ochrániť lastovičie a
belorítčie hniezda pred zničením člo−
vekom. Vyrobili plastové dosky, ktoré
sa dajú jednoducho nainštalovať pod
hniezda a zabránia špineniu na okná,
prípadne chodníky pri dome. V jarných
mesiacoch žiaci budú ponúkať tieto
plastové dosky obyvateľom Motešíc.
Druhým celoročným projektom za−
meraným na pomoc životnému prostre−
diu je „Rekonštrukcia nepovolených
skládok odpadu na zelené zóny“. Na
tomto projekte pracujú žiaci 9. ročníka
pod vedením pani učiteľky Laššovej,
ktorí mapujú nepovolené skládky v are−
áli Motešíc, premieňajú ich na zelené
zóny, zisťujú informácie a vypracová−
vajú referáty a prezentácie o tom, ako
sa jednotlivé nájdené zložky odpadu
správajú v prírode a aký majú vplyv na
ľudské zdravie. O zistených skutočnos−
tiach budú informovať ostatných žiakov
školy v mesiaci apríl prostredníctvom
školskej nástenky a v mesiaci jún
prostredníctvom prezentácie doplnenej
ukážkami ako dospelí a aj deti môžu k
minimalizácii odpadu prispieť.
Škola sa zapojila aj do medzinárod−
ného programu Klimatická iniciatíva. Je
to príležitosť pre školu prezentovať svoje
príspevky zamerané na ochranu klímy.
Mgr. Gabriela Laššová

Z aktivít prvého stupňa
V našej škole sa snažíme využívať celú
škálu rôznorodých činností a aktivít, v rám−
ci ktorých žiakov vzdelávame a vychová−
vame.
Za 1. polrok šk.roku 2009/2010 vyu−
čujúce 1. stupňa a ŠKD pre našich žiakov
pripravili mnohé aktivity kultúrno−výchov−
ného, zábavného športového zamerania.
Vychádzame z toho, že zážitkové učenie
zanechá v pamäti žiaka najhlbšie stopy.
Spomeňme aspoň niektoré aktivity. V
jesenných mesiacoch v rámci projektu

Zdravá výživa žiaci jednotlivých tried
1.stupňa v areáli školy previedli súťaž v
aranžovaní jesenných plodov . A zároveň
postavili strašiaka, ktorý mal vystavené
plody ochraňovať.
Medzinárodný deň knižnice sme si pri−
pomenuli besedami v MĽK v spolupráci s
p. A. Kopeckou. Žiaci 1.ročníka sa stali

novými čitateľmi v MĽK. Rozprávky a ich
autori zase zaujali žiakov 2.ročníka. S re−
gionálnou literatúrou faktu sa oboznámili
žiaci 3.ročníka. Najstarší žiaci 1.stupňa si
dopĺňali informácie z učiva vlastivedy, z
dejín a histórie Slovenska v náučnej a en−
cyklopedickej literatúre.
Bezpečnosť a zdravie na cestách za−
bezpečujeme priebežne nielen formou be−
sied a prezentácií, ale aj praktickým ná−
cvikom na cestách a chodníkoch.
Športovými hrami a súťažami sme na−
pĺňali heslo V zdravom tele –
zdravý duch.
Príchod Mikuláša v predvia−
nočnom období roztočil na ško−
le Rozprávkový kolotoč.
Zima a sneh zase obmäk−
čili srdiečka našich žiakov, ktorí
rozvešali v areáli školy kŕmi−
dla a pravidelne ich dopĺňajú
vhodnou potravou pre vtáčiky.
Svoje vedomosti a zručnosti
si žiaci zmerali v matematickej
súťaži Pytagoriáda a v recitač−
nej súťaži Hviezdoslavov Ku−
bín.
Žiaci 4.ročníka dokazovali
ako sa dajú využiť druhotné
suroviny, pri výrobe recyklo−
vaných snehuliakov.
Fašiangové obdobie sme zavŕšili kar−
nevalom v maskách v telocvične školy.
Žiaci 5. a 6. ročníka pripravili fašiangové
pásmo s tradičnými zvykmi. Rodičia, ktorí
sa prišli na náš karneval zase tvorili poro−
tu, ktorá vybrala najkrajšie masky.
PaedDr. Ďaťková vedúca MZ
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PREDSTAVUJEME
Dramatická výchova – nový predmet v 5. a 6.roč
V predmete dramatickej výchovy sa snažíme pre−
búdzať v deťoch to najlepšie ,čo v nich je, viesť ich k
sebauvedomeniu a sebavedomiu –vedomiu svojej
vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu , aby ju vedeli vyu−

žívať v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, po−
vzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať
ich emocionálny život, pomôcť i cez hru spoznávať svet,
rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať
rýchlo v zložitých situáciách, dať im možnosť prežívať
konflikty a hľadať riešenia. Umožňujeme im vystupovať
pred svojimi spolužiakmi z 1.stupňa a materskej školy.
Výsledky svojej práce prezentovali žiaci na spoločných
vystúpeniach.
Mgr. Hollá, Mgr. Škvareninová

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 4.2.2010 sa v našej škole konalo ďalšie kolo
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Ku−
bín. V súťaži sa predstavilo 24 súťažiacich. Výsledky:

POÉZIA − I. kategórii 1. miesto získala K. Laššová
II. kategórii 1. miesto získal I. Jatz
PRÓZA − 1. miesto získala A. Bajčíková,
Mgr. Hollá, Mgr. Škvareninová
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Z histórie a súčasnosti kostola Narodenia Panny Márie
Ak chceme hovoriť či uvažovať o
súčasnosti, potrebujeme sa vrátiť v
spomienkach do minulosti. Dnes už
síce nežijú ľudia, ktorí by nám hod−
noverne dosvedčili udalosti minulých
stáročí, ale písomné dokumenty za−
chované v súčasnosti nás sprevá−
dzajú udalosťami časov dávno minu−
lých.
Encyklopedicky možno minulos−
ťou nazvať všetko dianie, ktoré sa
už uskutočnilo, ktoré nemožno už ani
zmeniť, ani ovplyvniť a ktoré je pev−
ne a nezmeniteľne usporiadané v
časovo uplynulom období, nachádza−
júcom sa na časovej osi pred sú−
časnosťou, teda súhrn toho, čo bolo
a čo už nie je.
S minulosťou súvisí aj história (z
gréckeho historia – skúmanie, po−
znanie minulých udalostí) je vlastný
proces vývoja ľudskej spoločnosti od
najstarších čias až po súčasnosť. Jej
úlohou je pomocou historických pra−
meňov skúmať, vysvetľovať našu
minulosť, vytvárať o nej čo možno
najpresnejší obraz a zaznamenávať
ju.
Vzťah medzi dejinami a pamäťou
často vytvára nepreklenuteľnú prie−
pasť zabudnutia, nejasností a nepres−
ností. Preto je potrebné z času na
čas pripomenúť si minulosť v jej od−
kaze pre súčasnosť a hľadať spôso−
by a pramene, ako ju podať súčas−
nému človeku čo najprijateľnejšie, naj−
pravdivejšie a najprehľadnejšie.
Pohľad do minulosti v nás vzbu−
dzuje vážnosť a úctu k historickým
hodnotám. K takým patrí bezpochy−
by i farský kostol Narodenia Panny
Márie v Motešiciach, časť Dolné
Motešice. Patrí k najstarším kosto−
lom v okolí.
Aj keď dnes nemôžeme s istotu
určiť jeho pôvod, prvá písomná zbier−
ka z roku 1309, nachádzajúca sa v
kanonickej vizitácii z 20. mája 1829,
uvádza, že „už v roku 1309 vznikol
spor medzi Majténiovcami, komu patrí
patronátne právo na kostol v Dol−
ných Motešiciach; či tým, ktorí bý−
vali v Kesseleökeö (Podhradie pri
Prievidzi) alebo tým bývajúcim v Moj−
tech (vtedajší názov Motešíc). V
Trenčíne bolo rozhodnuté, že patrí
tým, ktorí bývali v Mojtech“.
Neveľký, jednoloďový kostol, ktorý
sa vypína na vyčnievajúcom dosť
strmom vŕšku, bol pred vekmi po−
stavený neďaleko vtedy dôležitej a
významnej Kráľovskej cesty (via
Regia), ktorá spájala nitriansku doli−
nu s Považím.
Z archívu tej istej rodiny, ako aj
nápisu, čiastočne zachovaného na
južnej stene pod strechou kostola,
kde sa spomína meno Pavla Mote−
šického a Františka Kereka ako pat−
rónov, a iných dokumentov, možno
zistiť, že Motešickí vykonávali opra−
vy kostola,
Pôvodný kostol, ako sa zistilo pri
oprave kostola v rokoch 1952−1953,
tvorila akoby veľká sála s rozmermi
12x10 m. Bol stavaný z neveľkých
kusov kameňa, vo výške 7 m bol
preklenutý obyčajnou drevenou po−
valou. Toto by nasvedčovalo tomu,

že pôvodný vchod do kostola bol z
predsiene na jeho boku (z južnej
strany) a kostol tvorila časť pod sú−
časným chórom.
Keďže mala chrámová loď strop
údajne po jednom požiari zničený
(pravdepodobne po tureckom vpá−
de), patróni kostola dali stavbu upev−
niť a do vyčnievajúcich múrov dali
zasekať novopostavenú klenbu. Keď−
že tá dosahuje svojím stredom len
výšku pôvodného stropu, kostol je
pomerne nízky. Po tejto prestavbe
bol kostol predĺžený smerom na vý−
chod.

(svätyňu) so sakristiou a celý kostol
preklenuli oválnou klenbou. Strecha
kostola bola vcelku odnova zhoto−
vená v roku 1786 z peňazí kostola a
bola natretá červenou farbou.
Keďže nosnosť múrov nezodpo−
vedala ťarche novej klenby a aj s
ohľadom na strmý svah vŕšku, na
ktorom bol kostol postavený, museli
múry kostola v roku 1788 posilniť
dobre osadenými štyrmi opornými
piliermi, hoci mal pevné základy a bol
stavaný z pevných materiálov.
Takto obnovený kostol, zasväte−
ný ku cti Panny Márie, konsekroval,

Toto sa udialo pravdepodobne 21.
decembra medzi rokmi 1611−1619,
čo dosvedčuje nápis na bočnom
múre (na južnej strane) kostola.
Dnes tento nápis ešte čiastočne
existujúci na povale kostola a vyčnie−
vajúci nad jeho klenbou je značne
poškodený, a preto sa nedá zistiť
súvislý text, ktorý obsahoval, a tým
ani presný rok reštaurácie kostola.
Tento pozostatok nápisu bol pod stre−
chou chrámovej lode objavený pri
oprave kostola v rokoch 1952−1953.
Okolo roku 1652 zásluhou gróf−
ky Žofie Balašovej, manželky uro−
dzeného pána Pavla Motešického,
pristavili k lodi kostola priliehajúcu 15
m vysokú masívnu vežu.
Nad predsieňou na južnej strane,
ktorá bola pôvodným vstupom do
kostola, sa pod strechou nachádza
tabuľka s dátumom roku 1708.
Označovala pravdepodobne prístav−
bu predsiene a stavbu klenby kosto−
la. V dňoch 15.−29. apríla 2009 sa
uskutočnila oprava kostola, ktorá
spočívala v kompletnej výmene
strešnej krytiny, latovania, častí kro−
vu, nového odvodňovacieho systé−
mu a častí plechu. Pri tejto oprave
bola nájdená aj spomenutá tabuľka,
ktorá bola v kronike farnosti zapísa−
ná so zlým dátumom, a to rokom
1788.
Pri generálnej oprave kostola kon−
com 18. storočia odstránili drevenú
povalu, pristavili nové sanktuárium

čiže slávnostnou posväcujúcou mod−
litbou, mazaním svätou krizmou a
najmä eucharistickým slávením raz
navždy zasvätil Bohu 8. septembra
1791 nitriansky biskup František
Xaver Fuchs (1787−1804). Kostol do−
stal titul Narodenia Panny Márie. Do
hlavného oltára boli vložené v strie−
bornej skrinke relikvie sv. Martiala a
sv. Verekunda, mučeníkov.
Kostol zažil v roku 1841 radikál−
nu vnútornú opravu, kedy dostal
novú omietku znútra i zvonka, spolu
aj s vežou. Vtedy bol na veži, ktorá
tvorila súčasť kostola, vztýčený aj
nový kríž. Keďže starý kríž na veži
bol poškodený nepriaznivým poča−
sím, tak ho vymenili za železný. Na
veži bol uložený na sviatok sv. apoš−
tolov Petra a Pavla.
V roku 1885 bola opravená celá
strecha – drevo na krov bolo získa−
né zo Šankech hája. Kostol bol po−
krytý bobrovou škridľou a veža šin−
dľom.
Po mnohé stáročia musel byť pô−
vodný kostol veľmi skromne vnútor−
ne vyzdobený a zariadený a prav−
depodobne neunikol smutnému osu−
du pri prepadoch lúpežných husit−
ských bánd v rokoch 1421−1431,
ktoré tiahli na Bánovce. V dobe tu−
reckých vpádov a počas reformácie
ťažké skúšky iste neobišli ani tento
kostol.
Väčšia časť kostolného inventáru
a zariadenia kostola bola darom ro−

diny preosvieteného a urodzeného
pána Imricha Motešického.
Okolo roku 1800 bol farský kos−
tol uvedený do krajšieho stavu horli−
vosťou vznešeného pána Pavla Mo−
tešického a jeho manželky, osviete−
nej pani grófky Márie Anny, rod. Bo−
šániovej, ktorá tiež venovala kostolu
veľmi vzácny inventár, aký sa nena−
chádzal v celom hradnianskom de−
kanáte. Postarala sa aj o kalichy, čím
celý kostol zariadila a ozdobila.
Do kostola sa vchádzalo dvoma
vchodmi – jedným pod vežou cez
dvojité dvere, stĺpovou predsieňou.
Jedny dvere sa zamykali a druhé
zakladali závorou. Nimi sa prichádzalo
k veľkému oltáru. Druhý, menší
vchod, bol zboku.
Kostol tri oltáre – veľký, hlavný
zasvätený k úcte Narodenia Kráľov−
nej anjelov. V jeho prostriedku bol
obraz Narodenia Panny Márie z roku
1729. Nad oltárnym obrazom bol
obraz Najsvätejšej Trojice. Po bokoch
stáli sochy sv. apoštolov Petra a Pav−
la medzi stĺpmi. Uprostred bolo ta−
bernákulum a po jejo stranách dvaja
cherubíni.
Na strane evanjelia bolo v sank−
tuáriu pastofórium – v stene vytvo−
rený výklenok, kde sa uchovávala
Oltárna sviatosť. To naznačuje, že
tento kostol bol stavaný katolíkmi.
Druhý, menší oltár Kríža, bol ved−
ľa oblúka sanktuária na strane evan−
jelia, ktorého stred vypĺňal veľký kríž
trpiaceho Krista, po bokoch boli dva−
ja anjeli, pod krížom v oltárnom stole
bol tiež bohostánok na uschováva−
nie Oltárnej sviatosti.
Tento oltár bol tzv. privilegovaným
oltárom. Po udelení oltárneho privilé−
gia 22. septembra 1762 sa mohla v
tomto kostole slúžiť svätá omša na
slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
a Narodenia Kráľovnej anjelov za
vyslobodenie duší veriacich z očist−
ca. Toto privilégium bolo niekoľkokrát
obnovené.
Tretí, menší oltár, zasvätený sv.
Jozefovi, bol umiestnený na strane
epištoly blízko oblúka sanktuária, na
úrovni druhého. Jeho stred zaujíma−
la socha sv. Jozefa, nesúceho na
rukách nebeského Syna, pod ktorou
boli z oboch strán dve sochy – jed−
na sv. Vendelína, druhá sv. Venan−
cia.
V 30−tych rokoch 20. storočia mal
byť kostol rozšírený po bokoch svä−
tyne, čo sa predovšetkým z finanč−
ných nedostatkov neuskutočnilo, hoci
boli vyhotovené aj plány. Z rovnaké−
ho dôvodu bol tento zámer znemož−
nený i v opätovnej snahe po 2. sve−
tovej vojne.
Kostol prešiel mnohými úpravami
až do dnešnej doby. Všetko nebolo
možné včleniť do tohto článku.
Omnoho viac je možné dozvedieť sa
z knihy o histórii farnosti Pamäť jed−
nej farnosti, ktorú si možno zaobsta−
rať na farskom úrade v Motešiciach.
Kto by sa chcel viac dozvedieť o
súčasnom stave kostola, môže si ho
prehliadnuť a tak si sám vytvoriť ob−
raz o jeho historických zmenách.
Mgr. Jozef Holka
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Výsledky hasičských súťaži
DHZ − MLADÍ HASIČI
Február 2010 Plameňácky päťboj Trenčianské Stankovce 2 družstvá,
3. a 7. miesto
29.5.2010 Tr.Stankovce Hra Plameň štafeta s útokom CTIF 4. miesto a útok
s vodou 3. miesto
5.9.2010 vzorná prezentácia mladých hasičov na taktickom cvičení
v Soblahove.
DHZ – DOSPELÍ – ŽENY A MUŽI
29.5.2010 nočná hasičská súťaž Motešice: ženy 3. miesto,
muži nedokončený útok (zranený útočník)
12.6.2010 Neporadza previerka pripravenosti− okresné kolo 1. miesto ženy
26.6.2010 nočná hasičská súťaž v Šišove nedokončený útok žien
(zranená útočnička)
17.7.2010 súťaž v Soblahove 3. miesto ženy
25.7.2010 súťaž vo Svinnej ženy 12. miesto
21.8.2010 súťaž v Dvorci ženy diskvalifikované za nezašrobované savice
MUŽI
21.8.2010 nočná hasičská súťaž v Tr. Bohuslaviciach súťažili muži
Dobrovoľný hasičský zbor má vedienSilvia Hučinová

Stretnutie so spisovateľkou
Dňa 24.3.2010 sa v obradnej miest−
nosti KD Motešice uskutočnilo stretnu−
tie s mladou spisovateľkou – občian−
kou obce Motešice, p. Katarínou Ma−
chovou. Na stretnutí, ktoré obec zorga−
nizovala pri príležitosti mesiaca − Ma−
rec mesiac knihy, sa zúčastnila i sta−
rostka obce p.Mišáková. Mladá autor−
ka vydala už 3 knihy /Dotyk babieho
leta, Viac teba a Nevera/. Starostka vo
svojom príhovore povedala, že je hrdá,
že v radoch občanov je mladý človek s
dušou spisovateľa. Popriala autorke
veľa nápadov a myšlienok, ktoré ju
budú inšpirovať k napísaniu a vydaniu
nových kníh. Besedu, ktorú profesionál−
ne viedla p. Čaňová – dlhoročná vedú−
ca Miestnej knižnice v Motešiciach, po−
tvrdila, že ešte stále pretrváva záujem

ľudí o čítanie, hlavne u starších obča−
nov. V dnešnej dobe sú to najmä knihy
oddychové, zo súčasnosti, v ktorých či−
tateľ nachádza i seba samého. Spiso−
vateľka toto stretnutie považuje a berie
ako veľkú podporu a podnet na to, aby
v písaní pokračovala. Ale ako ďalej uvie−
dla keďže je zamestnáná, má času na
písanie veľmi málo, ale má v sebe po−
tenciál, s ktorým dokáže dať do podoby
ďalší román či viacero poviedok. Z troch
titulov, ktoré autorka uviedla na trh od r.
2002 sa za najlepšiu považuje podľa
besedujúcich „ Nevera“. Na záver stret−
nutia sa uskutočnila autogramiáda. P.
Čaňová uviedla, že toto stretnutie s au−
torkou určite nebolo posledné, a že iste
bude dôvod stretnúť sa s ňou a už aj s
možno jej ďalšou knihou.

Školský klub detí
Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je ŠKD. Zabezpečuje
starostlivosť o deti po vyučovaní tak, aby deti strávili voľný čas aktivitami, ktoré
ich zaujmú. Dôraz kladieme na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia
záujem. Pri ich realizácii rešpektujeme princíp dobrovoľnosti a pestrosti. ŠKD
sa riadi vypracovaným a schváleným školským výchovným programom „Ces−
ta poznania”.
Činnosť ŠKD je roz−
delená na oddychovú
a rekreačnú, záujmo−
vú činnosť a prípravu
na vyučovanie. Počas
školského roka reali−
zujeme rôzne akcie,
ktoré sú zahrnuté v té−
matickom pláne ŠKD
(Dračia olympiáda,
Čaká nás rozprávka −
súťaž o najlepšieho či−
tateľa, Moja rodina −
fotogaléria, Zimná
olympiáda hier...)

www.motesice.sk
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Z MATRIKY OBCE
ŠTATISTIKA
Evidencia obyvateľov obce MOTEŠICE
rok 2009 rok 2010
Počet občanov prihlásených:
12
11
Počet občanov odhlásených:
4
13
POČET NARODENÝCH DETÍ
rok 2009
Dávid Jankola, Kristína Pavlíková, Nathiel Martin
Adamkovič, Patrik Hudcovský, Lia Rýdziová, Natália
Kohútová, Viktória Elen Slimáková
rok 2010
Adam Matúš, Patrik Adame, Ondrej Pšenka, Hanka
Machová
ZOMRELI
v roku 2009
Marian Barinec, Gejza Kara, František Bajzík, Blan−
ka Čerňanská, Eva Veberová, Karol Smolka ml., Peter
Poláček, Helena Blahová, Dušan Bartoš, Štefan Cin−
gel, Anton Smolka, Irena Budošová
v roku 2010
Marta Blahová, Viliam Košťál, Milan Baštrnák, Dan−
ka Szalayová, Štefan Pšenák, Ján Šiko
MNŽELSTVO UZAVRELI
v roku 2009
Slavomír Pavlík a Zuzana Grebíková
Ondrej Kožej a Ivana Michaličková
Jozef Dovičin a Ľubica Dovičinová
v roku 2010
Daniel Keil a Jana Ilenčíková
Ing. Jozef Richtrárech a Marta Závodská

NAŠI JUBILANTI
65. r. − Beňo Ivan, Bližňák Ľubomír, Čaňo Jozef,
Drevenný Vladimír, Kadlecová Karolína,
Minárech Pavol, Puterová Mária, Richtárech
Ladislav, Richtárechová Terézia,
Šiková Emília, Závodská Anna
70. r. − Putera Ľudovít, Žofčík Vojtech
80. r. − Bajzíková Amália, Baštrnáková Emília,
Jánošík František, Lacík Jozef,
Matúšová Terézia, Mišáková Anna,
Pšenáková Angela
85. r. − Hehejíková Terézia, Kovačik Eduard
90. r. − Matúšeková Emília

Dôležité telefónne čísla
112 intergrovaný záchranný systém − nahlasovanie
mimoriadnych udalostí
150 ohlasovňa požiarov
155 rýchla zdravotnícka pomoc
158 tiesňové volanie – polícia
0800 111567 − poruchy − elektrická energia
0800 606162 − poruchy − voda
0850 646000 − envirolinka − vývoz odpadových
žumpových vôd
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OBECNÁ KNIŽNICA
Hodiny pre verejnosť: Pondelok
Streda

od 13.00 hod. do 15.00 hod.
od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Počet registrovaných čitateľov v roku 2009:
z toho do 15 rokov:

242
164

Návštevníci knižnice spolu za rok 2009
Počet používateľov internetu za rok 2009

1 505
648

Knižničný fond: Knižničné jednotky spolu
z toho: knihy a zviazané periodiká

7705
7705

Knihy:
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti

1.578
3.584
437
2.106

Výpožičky kníh v roku 2009 spolu:
v tom
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
periodiká
Vzdelávacie a kultúrno−spoločenské podujatia −
besedy so žiakmi ZŠ
Účastníci podujatí

4.246

č. 1 − október 2010

Nová prístavba MŠ
Dňa 1. októbra 2010 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie no−
vých priestorov materskej školy. Ide o prístavbu nových priestorov k
objektu školskej jedálne ZŠ.
Projektovú dokumentáciu k tejto stavbe vypracovala spoločnosť
KERAMOSPOL s.r.o. Trenčín.
Prístavbu a ostatné úpravy realizovala spoločnosť spoločnosť STA−
CON s.r.o. Trenčianska Turná.
Projekt stavby a dokončievacie práce sa realizujú v režii obce z
úverových zdrojov vo výške a predstavujú výšku 128 tis. eur.
S prístavbou MŠ sa začalo najmä z dôvodu, že v budove bývalej
MŠ a pošty boli už viaceré a viackrát zistené závažné hygienické či
prevádzkovotechnické nedostatky. Keď kotol na tuhé palivo, ktorý bol
v havarijnom stave zlyhal, bolo potrebné akútne riešiť stav umiestne−
nia škôlky a pošty. Treba povedať, že zakúpením nových kotlov, či
inými drobnými úpravami by sa neriešili najmä hygienické požiadavky
pre MŠ a nedošlo by k úsporám energií. Komplextná rekonštrukcia
celého objektu bývalej MŠ + pošta by predstvovala pre obec oveľa
väčšie finančné náklady.

618
1.594
652
1.326
56
3
62

Knižnica bola v januári 2008 presťahovaná do nových priestorov do
budovy OcÚ. Vtedy sa za pomoci p. Čaňovej vyradilo veľké množstvo
starých opotrebovaných kníh i všetky gramoplatne (1350 kníh a 301 gra−
moplatní). Gramoplatne boli dlhodobým prehrávaním poškodené. Knihy a
gramoplatne sa potom predávali v kultúrnom dome za symbolickú cenu 5
Sk. Zbytok sa odviezol do zberu.
V knižnici je prístupný internet pre verejnosť. Jeden počítač, ktorý je v
knižnici nepostačuje pre deti, ktoré majú o internet veľký záujem. Pokúšali
sme sa v roku 2008 získať nejaké finančné prostriedky, či už na nákup
kníh, alebo nákup počítačov, no naše žiadosti boli zamietnuté.
Uvedené žiadosti sme poslali opäť i v roku 2009. Bola nám poskytnutá
dotácia z Ministerstva kultúry SR na nákup náučnej literatúry vo výške
600 eur.
Za poskytnutú dotáciu 600 eur + spolufinancovanie obce vo výške 50
eur bolo zakúpené 34 knižničných zväzkov náučnej literatúry. Prínosom
uvedeného projektu je rozšírenie knižničného fondu o náučnú literatúru a
tým i zvýšenie návštevnosti knižnice. Knižnica je jediným zdrojom naj−
novších informácii z oblasti vedy, techniky a výskumu nielen pre mládež,
ale i starších občanov a nákup uvedenej literatúry je veľkým prínosom pre
našu knižnicu.
Do pozornosti čitateľom uvádzam aspoň niekoľko zaujímavých titulov.
Kniha SVET OKOLO NÁS nám naznačuje, čo všetko potrebujeme vedieť
v 21. storočí hlavne z oblasti vesmíru, zeme, z prírodných vied, spoloč−
nosti, umenia, architektúry a pod. Často sa hovorí, že: „vedieť len trochu je
nebezpečné.“ Lež nevedieť vôbec nič je omnoho nebezpečnejšie „než
vedieť iba trochu.“ A dozvedieť sa viac než trochu je zo všetkého najlepšie.
O tom sa určite presvedčíte, keď sa zahĺbite do čítania uvedenej knihy.
Ďalšou nie menej zaujímavou knihou je VEĽKÝ ILUSTROVANÝ AT−
LAS ĽUDSKÉHO TELA, ktorý pozýva čitateľov na poučnú a skvostnú
exkurziu prírodným zázrakom, akým je ľudské telo.
V edícii Najkrajšie diela prírody a človeka, vydalo vydavateľstvo IKAR
veľmi zaujímavú knihu 1OOO ZAUJÍMAVOSTI SLOVENSKA. Vzácne fo−
tografie doplnil Karol Kállay a Ján Lacika . Ponuka je naozaj zaujímavá a
bohatá. Nájdeme v nej hrady, zámky, kaštiele, kúrie, kostoly, mestské
paláce, meštianske domy, radcice, skanzeny, ľudové stavby, termálne
kúpaliská, no i viaceré vydarené moderné stavby.
V posledných rokoch vzrástol počet kníh s tematikou liečivých rastlín.
Náuka o liečivých rastlinách bola vždy súčasťou tradičného európskeho
lekárstva. Najnovšia ponuka z tejto oblasti je kniha LIEČIVÉ RASTLINY –
OTTOV SPRIEVODCA PRÍRODOU, ktorý poskytuje čitateľovi obsiahly a
zároveň zrozumiteľný prehľad o významných liečivých rastlinách zo
všetkých svetadielov, ktoré sa používajú v Európe.
Vďaka poskytnutej dotácii z Ministerstva kultúry sa v knižnici nachá−
dzajú najnovšie tituly z rôznych vedných odborov, ktoré čakajú na Váš
záujem. Prajeme pekné chvíle pri ich čítaní a doplňovaní si vedomostí.
Knihovníčka: Alena Kopecká, telefón: 032/6594798

Prevádzka Pošty, ktorá bola tiež v budove bývalej škôlky sa od
mája t.r. presťahovala do viacúčelovej budovy Obecného úradu, kde
aj je pre občanov dostupnejšia a jej súčasné priestory sú estetickej−
šie.
Výhodou súčasného umiestnenia škôlky v novej prístavbe je pria−
me napojenie na základnú školu, ktorej je škôlka súčasťou, ale i lepšia
dostupnosť pre rodičov a detí. Z hygienýckých dôvodov, keďže dnes
už nie je možný prevoz stravy deťom, sa deti dostanú do jedálne
suchou novou, čím sa ušetí na výdajni stravy. Naša materská škola
sa zaradí k tým, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá.
Postupne sa nám vrátia vložené finančné prostriedky úsporami
energií. Objekt nie je zbytočne predimenzovaný, ale pre kapacitu detí,
z priestorového hľadiska splňa náročné hygienické požiadavky. Ide o
priestory, v ktorých je možné, v prípade väčšieho počtu detí vytvoriť
dve triedy.
Materská škola v nových priestoroch bude plnohodnotne slúžiť našim
deťom, vnukom či pravnukom iste niekoľko desaťročí.
Ide o investíciu, ktorá rieši a podporuje výchovu najmladšej gene−
rácie v našej obci.
Preto učme a veďme deti už od malička vážiť si najmä pre ne
vytvorené hodnoty.
Obec je pripravená a bude v prípade vyhlásania výzvy − na rekon−
štrukciu školských zariadení – žiadať a riešiť prefinancovanie tohto
projektu z dotácií príslušných ministerstiev.
M. Mišáková, starostka obce
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