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SÚŤAŽ

Starosta obce Mojmírovce
v spolupráci s občianskym
združením
Mojmírovské kroky
vyhlasuje
fotograﬁckú súťaž pre
neprofesionálnych fotografov
Mojmírovce 2010 našimi očami.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny
fotograf s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
Mojmírovce.
Súťaží sa v kategóriách do 16 rokov a nad 16 rokov.
Cieľom súťaže je predovšetkým zachytiť Mojmírovce
a okolie, všetky oblasti života našej obce očami
súčasných obyvateľov. Prírodu, prvky histórie, momenty
z kultúrnych a športových podujatí, zaujímavosti, bežný
život v obci, všetko čo nás teší, ale aj trápi.
Nie sú dovolené fotomontáže.
Fotografie budú použité pri ďalšej propagácii obce na
internetovej stránke obce, v časopise Mojmírovčan,
v propagačných materiáloch o obci a na výstavách,
ktorých bude obec Mojmírovce organizátorom alebo
spoluorganizátorom.
Uzávierka súťaže: 31. 10. 2010
Najzaujímavejšie fotografie vybrané porotou
menovanou vyhlasovateľmi budú ohodnotené vecnými
cenami. Viac podrobností je v podmienkach súťaže,
ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce:
www.mojmírovce.sk

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka marcového čísla
bude 15. februára 2010.
Redakčná rada oznamuje
všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky
prijímame napísané rukou, na
počítači alebo zaznamenané
na hociktorom záznamovom
médiu ako je disketa, CD
alebo USB-pamäťový kľúč
a taktiež e-mailom na adrese:
kultura@mojmirovce.sk,
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
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Vývoz odpadu po novom

Na základe výsledkov verejnej súťaže na zabezpečenie služieb
v oblasti odpadového hospodárstva v obci Mojmírovce dňom 1.marca 2010 dochádza k zmene vývozcu komunálneho odpadu, ktorým
bude firma ENVI-GEOS s.r.o. so sídlom v Lužiankach. Zmena vývozcu prinesie aj niektoré zmeny v systéme vývozu odpadu.
Netriedený komunálny odpad sa bude vyvážať raz do týždňa a
to vždy v piatok. Počet smetných nádob je limitovaný na 1 ks 110
alebo 120 litrový kontajner, prípadne 1 ks vrece na odpady pre
jednu domácnosť. Ak popri smetných nádobách budú vyložené aj
ďalšie vrecia, škatule a pod. s komunálnym odpadom, smetiari to
nevezmú.
Vývoz triedeného odpadu (len PET fľaše)bude organizovaný 1x
do mesiaca. Tento odpad bude treba vyložiť pred bránu v nezaviazaných igelitových vreciach. Smetiari ich budú drviť na mieste. Ak
nájdu vo vreci iný odpad ako PET fľaše, vrece nevysypú.
Veľkoobjemový odpad, papier a sklo je potrebné zaviesť do
zberového dvora, kde sú na tieto vyseparované zložky umiestnené
nádoby.
Ďalšie podrobnosti ohľadom služieb v oblasti odpadového hospodárstva v obci nájdete na predposlednej strane.

Štatistické údaje
z matričného úradu
V roku 2009 sa narodilo 31 detí, z toho 16 dievčat a 15 chlapcov.
Zomrelo 36 občanov, z toho 18 mužov a 18 žien.
V roku 2009 bolo v Mojmírovciach uzatvorených 37 manželstiev.
Do obce sa prihlásilo 46 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo
52 občanov.
K 1. 1. 2010 mala naša obec 2786 obyvateľov.
Priemerný vek je 38 rokov a najvyšší vek je 94 rokov, ktorého sa
dožila pani Margita Taškárová.
Z matriky vybrala

Gabriela Hlinková
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PRÍHOVOR

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR

STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,

dopravné značenie,
pred dokončením
je plynová kotolňa
nedávno sme vstúpili do nového roka 2010.
v kultúrnom dome.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre kažUskutočnilo
sa
dého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
množstvo kultúrpredsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by
nych a športových
sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť.
podujatí. Spomeniem odbornú a verejnú degustáV súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj
ciu vín, cyklistické preteky juniorov, Vinobranie
čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
a Družstevný deň, vystúpenia Jiřího Zmožka,
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. ŽiSúrodencov Jendruchovcov, plesy, detský karnevot človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
val, Deň detí, Mikulášske posedenie, posedenie
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom
pre seniorov. Aj vďaka podpore obce aktívne
a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a
vyvíjajú svoju činnosť spoločenské, kultúrne
šťastné. Na tom dobrom je potrebné ďalej stavať,
a športové organizácie. Príroda, ale aj občania a
rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré
návštevníci obce iste
určite počas nastúpenej cesty prídu.
ocenili odstraňovanie
„Základom každého
divokých skládok, obAj samotná obec počas uplynulého
medzenie spaľovania
roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila úspechu je postoj, prístup
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, ľudí k samým sebe, k svojmu biologického odpadu
zo záhrad.
že vy občania ste prežívali úspechy Moj- okoliu a tiež prístup k našej
míroviec a všetky pozitívne udalosti ako
spoločnej obci, v ktorej
Veľa času by bolo
aj vykonané práce na zveľaďovaní obce
potrebné na vymes radosťou a záujmom. Pretože všetko žijeme.“
novanie všetkého čo
sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie žisa urobilo. Na začiatku prichádzajúceho roka
vota občanov, vášho života v Mojmírovciach.
je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším
sú pred nami a naplánovať všetko to, čo je ešte
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru,
potrebné urobiť.
stále nedostatočným finančným zdrojom som
presvedčený, že zveľaďovať Mojmírovce a zvyZákladom každého úspechu je postoj, prístup
šovať úroveň kvality života v našej obci sa nám
ľudí k samým sebe, k svojmu okoliu a tiež prístup
spoločnými silami darí.
k našej spoločnej obci v ktorej žijeme. Nemôžeme
byť ľahostajní k dianiu v obci, k jej programom, k
Uplynulý rok bol skutočne náročný pre nás
rozvoju, budúcnosti, ale aj k rôznym problémom,
všetkých. Zažili sme nové a veľké zmeny súvisiaktoré nás trápia. Aj v tomto roku má obec mnoce s globálnou finančnou krízou a ekonomickou
hé plány. Na základe už podpísaných zmlúv by
recesiou. Vďaka dobrému hospodáreniu obce
mala začať rekonštrukcia zdravotného strediska,
sme nemuseli pristúpiť kvôli kríze, ktorá sa sarekultivácia skládky odpadu na ulici Na vŕšku.
mozrejme dotkla aj samosprávy, k obmedzeniu
Pred podpisom je zmluva, na základe ktorej bude
financovania kompetencií, ktoré má obec plniť,
možné začať s rekonštrukciou Námestia sv. Laba naopak, zabezpečili sme si dostatok peňazí aj
dislava.
na ďalšie, určite nie ľahké obdobie pre investície
v obci.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Už dnes sú pripravované proV roku 2009 sa nám podarilo v obci vyjekty, ktoré by v prípade úspešnosti pomohli riebudovať bezdrôtový rozhlas, bolo dokončené
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šiť rekonštrukciu telocvične, elektroinštalácie,
kúrenia v základnej škole. Je potrebné hľadať
finančné prostriedky na rekonštrukciu obecných
budov (kultúrny dom, združené služby, kabíny
na futbalovom štadióne, hasičská zbrojnica, malý
kaštieľ), verejného osvetlenia, ale aj viacerých
miestnych komunikácií. Na to je však potrebné
veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej
vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Predovšetkým by som vás chcel poprosiť
o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom a občianskom spolužití. Veď v plnej miere platí:
„Človek oveľa menej potrebuje, ako chce.“
Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám
bude zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí podporovali v našej obci šport,
kultúru, školstvo a všetky spoločenské akcie,
ktoré sme usporiadali, všetkým ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej
obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného
života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. Zároveň vás všetkých prosím o
spoluprácu a pomoc aj v nasledujúcom období a
túto sa budem snažiť opätovať.

Všetkým za to už vopred ďakujem.
Milí spoluobčania, chcem sa poďakovať za
všetky vaše podnety, návrhy, pripomienky, názory i kritiku, ktorá nám pomáha a usmerňuje v
našej práci pre vás.
Na začiatku nového roku zvlášť pozdravujem
našich starších a osamelých občanov, prajem im
veľa zdravia a pokoja, miestnym podnikateľom a
firmám prajem veľa úspechov v ich práci a tým i
v práci pre rozvoj našej obce.
Všetkým našim občanom, ktorí v minulom
roku stratili svojich blízkych vyjadrujem úprimnú sústrasť.
Na záver všetkým prajem v roku 2010 pevné
zdravie, veľa šťastia a tiež, aby tento prichádzajúci rok bol pre vás duchovne aj spoločensky úspešný, aby ste prežili nový rok v atmosfére lásky,
pokoja a medzi ľuďmi na ktorých vám záleží.

Imrich KOVÁČ
starosta obce
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisníc 34. mimoriadneho, 35. a 36.
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach vyberáme pre čitateľov
nášho časopisu nasledovné:
Starosta obce zvolal 34. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 4. novembra
2009, predovšetkým z dôvodu urýchleného riešenia financovania vykurovania kultúrneho domu.
Nakoľko obec nemá v súčasnej dobe dostatok
finančných prostriedkov na pokrytie celkových
nákladov na rekonštrukciu vykurovania, navrhol
túto situáciu riešiť úverom vo výške 50 tisíc EUR
v Dexia banke za zvýhodnených podmienok. Poslanci súhlasili s požiadaním o úver.
V ďalšom bode poslanci prerokovali návrh
riešenia dopravnej situácie v obci a schválili realizáciu osadenia dopravných značiek na miestnych komunikáciách.
35. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 26. novembra 2009. Poslanci prerokovali a schválili Návrh dodatku VZN č. 2/2005 o
podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu obce, v ktorom
sa spresňujú a sprísňujú niektoré podmienky na
poskytnutie dotácií. VZN bol spracovaný na základe podnetu finančnej komisie. Najdôležitejšia
zmena VZN je, že minimálne 30 % finančných
prostriedkov z celkového rozpočtu príjemcu dotácie v danom roku musí príjemca získať z iných
zdrojov ako je dotácia z obce. Poslanci taktiež
schválili predložený Štatút Zboru pre občianske
záležitosti.
Starosta obce predložil návrh žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
s názvom „Bezpečné námestie“. Ide o inštaláciu
kamerového systému na námestí. K realizácii
by sa pristúpilo iba v prípade celkovej úpravy
námestia. Poslanci odsúhlasili podanie žiadosti
a prípadné 10 % -né spolufinancovanie projektu
vo výške 2 400 EUR.
Prednosta úradu informoval o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb rómskej komunity s názvom
„Sikaven amen Roma / Ukážme sa Rómovia“.
Poslanci schválili % - nú spoluúčasť na projekte
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vo výške 250 EUR.
Dňa 14. decembra 2009 sa konalo posledné
minuloročné, v poradí už 36. riadne zasadnutie
OZ v Mojmírovciach. V úvodnej časti poslanci
prerokovali a postúpili na riešenie obecnému
úradu:
- žiadosť občianskeho združenia Mojmírovské kroky o poskytnutie priestorov pre činnosť
Klubu tvorivosti,
- žiadosť firmy VOPA Solar Slovakia s.r.o.
Trenčín o predbežný súhlas s inštaláciou solárnej
elektrárne v katastrálnom území obce,
žiadosť firmy EcoEG s.r.o. Topoľčany
na výstavbu fotovoltaickej elektrárne v extraviláne obce.
Na základe žiadosti p. Mária Kuruca poslanci
odsúhlasili finančnú pôžičku menovanému vo
výške 500 EUR na odstránenie havarijného stavu
strešnej krytiny a komína rodinného domu.
V ďalšom bode poslanci schválili predložený Návrh VZN č. 1/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ako aj VZN č. 2/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
v prepočte na žiaka ZUŠ a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce
Mojmírovce, Štatút Obecnej knižnice v Mojmírovciach, Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice v Mojmírovciach, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
1. polrok roku 2010, Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva na 1. polrok roku 2010, Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2010 – 2012 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2010 a text Zmluvy o spolupráci medzi Obcou Mojmírovce a Slovenskou
republikou zastúpenou organizáciou SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra ohľadom
rekonštrukcie Zdravotného strediska z dôvodu
zníženia energetickej náročnosti budovy.
Posledným bodom rokovania bolo predloženie návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2010 – 2012 a rozpočtu obce na rok 2010. OZ
schválilo rozpočet podľa predloženého návrhu.
Podrobnosti o rozpočte ako aj o zmenách vo
výške miestnych daní a miestnych poplatkoch
prinášame v článku Plánované hospodárenie
obce v roku 2010.

Hospodárenie
v obci
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach
na 36. riadnom zasadnutí schválilo rozpočet
obce na rok 2010 a VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Niektoré fakty
a údaje súvisiace s rozpočtom obce a zmeny vo
výške daní a poplatkov prinášame čitateľom
nášho časopisu.
V roku 2010 bude obec hospodáriť s rozpočtom 1 483 625 €. Oproti roku 2009 je rozpočet
vyšší o 175 tis. €, čo predstavuje nárast o 13,2 %.
Príjmy. Podstatnú časť príjmov obce tvoria príjmy od štátu a štátnych inštitúcií. Príjmy
z podielových daní sa predpokladajú vo výške
634 tis. € a transfery na prenesený výkon štátnej
správy (školstvo, matrika, stavebný úrad, životné
prostredie a podobne ) vo výške 465,5 tis. €.
Príjmy z miestnych daní za nehnuteľnosti sa
predpokladajú vo výške 234,5 tis. €, z daní za
špecifické služby 43 tis. € a nedaňové príjmy v
objeme 50 tis. €. Na administratívnych a iných
poplatkoch obec plánuje získať do rozpočtu
okolo 57 tis. €.
Výdavky. Bežné výdavky obce sa plánujú
v objeme 814,5 tis. €, kapitálové vo výške 2700
€ a výdavky finančných operácií 35 tis. €. Zvyšok
rozpočtovaných prostriedkov v objeme 631,5 tis.
€ pôjde na školstvo. Výdavky sú rozdelené tak,
aby sa naplnili zámery, ciele a merateľné ukazovatele všetkých 13. programov obce.
Projekty. V rozpočte sa počíta aj s čiastkou
150 tis. € - spoluúčasť na projektoch financovaných na 80-95 % z rôznych fondov formou nenávratnej finančnej výpomoci. Medzi najväčšie
projekty, ktorých realizácia sa uskutoční alebo
začne v tomto roku patria:
- Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu
v hodnote 1 193 tis. € (spoluúčasť obce 5 % predstavuje 59,6 tis. €)
- Revitalizácia verejných priestranstiev obce
v hodnote 900 tis. € (5% = 45 tis. €)
- Moderná škola budúcnosti v hodnote 109
tis. € (5 % = 5440 €)

- Bezpečné námestie v hodnote 12 400 €
(spoluúčasť obce 2400 €), ale aj ďalšie menšie
projekty, ktoré pomôžu hospodárskemu ale aj
kultúrnemu a spoločenskému rastu obce. Pri realizácií všetkých projektov obec môže získať až
2,5 mil. €, čo je oveľa vyššia suma ako je samotný
rozpočet obce.
Čo sa plánuje. V tomto roku sa z dôvodu
rekonštrukcie budovy Zdravotného strediska
všetky tri ambulancie dočasne presťahujú do
náhradných priestorov v budove „Združených
služieb“. Bude sa pokračovať v dobudovaní kanalizačných a vodovodných prípojok, dobuduje
sa infraštruktúra na Cintorínskej ulici, zrekonštruuje sa chladiace zariadenie a toalety v dome
smútku, začnú sa práce na uzavretí a rekultivácii
skládky odpadu na ulici Na vŕšku a rekonštrukcii
a prestavby Námestia sv. Ladislava.
Miestne dane a poplatky. Mierne sa zvýšia
dane za nehnuteľnosti. Za m² stavby na bývanie
zaplatíme 0,15 € (vlani to bolo 0,135 €), za m² garáže 0,25 € (vlani 0,19 €) za stavby na podnikanie
1,80 € (vlani 1,659 €), za m² v byte to bude 0,08 €
(bolo 0,066 €) a za m² nebytového priestoru 0,15
€ (bolo 0,099 €). Kým však energetické závody
vlani zaplatili obci za m² stavby 5,311 €, v tomto roku to bude rovných 6 €. Za m² ornej pôdy
a trvalých trávnych porastov sa bude platiť 0,35%
(bolo 0,30%) zo stanovenej hodnoty pozemku (
za 1 ha to činí 27,5 €, vlani to bolo 23,6 €), za m²
záhrady, zastavenej plochy a nádvoria a ostatných
pozemkov to bude 0,75% zo stanovenej hodnoty
pozemku (vlani bolo 0,70%). Daň za stavebné pozemky ani ostatné druhy daní sa nemenia.
Vzhľadom k enormnému zvýšeniu množstva
vyvezeného odpadu a tým súvisiacim nedoplatkom obce vývozcovi za rok 2009, obec pristúpila
k podstatnému zvýšeniu poplatkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Ročná sadzba
poplatku sa takto zmení z 13,28 € na 17,16 € na
osobu, pričom maximálna výška súhrnu poplatkov pre jednu domácnosť je stanovená na 75 €.
Mení sa aj spôsob vyberania poplatkov od podnikateľov, keď každý podnikateľ bude musieť
uplatňovať tzv. množstvový zber odpadu.
Schválené dokumenty môžete nájsť na internetovej stránke obce alebo sú k nahliadnutiu na
obecnom úrade.
Dvojstranu pripravil:

Ing. Ladislav Köblös
hlavný kontrolór obce
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Z činnosti Miestneho dozorného výboru, COOP Jednota SD Mojmírovce

Vydarený

ZÁJAZD
Ľudovít Kvasňovský

Predseda MDV COOP Jednota SD
Vážení spoluobčania, členovia COOP Jednoty SD, ctení zákazníci našich obchodno-prevádzkových jednotiek. V prvom rade vám chcem popriať do nového roku 2010
dobré zdravie, úspechy vo
vašej práci a spokojnosť vo
vašich rodinách. Chcem sa
vám prihovoriť a poďakovať za to, že ste počas celého roku 2009 zostali vernými zákazníkmi v našich
obchodoch. Tiež ďakujem
všetkým
pracovníčkam
v obchodných prevádzkach
v Mojmírovciach aj vo
Veľkej Doline za ich prácu
počas celého roka v sobotu
i v nedeľu. Je to zodpovedná práca, pri ktorej sa
musia vysporiadať aj s nesvedomitými zákazníkmi,
ktorí si zoberú tovar z regála a nezaplatia. Vyskytli
sa prípady krádeže, ktoré
riešila i miestna polícia.
Naša práca v priebehu roka je zameraná nielen na úpravu okolia pred našimi obchodmi, ale
aj na určité kontroly v PJ. Tiež sa zameriavame
na kultúrne vyžitie našich členov a spoluobčanov. Pri rôznych akciách, ktoré sa v našej obci
organizujú, spolupracujeme s OcÚ, Jednotou
dôchodcov a Slovenským zväzom záhradkárov.
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Uskutočnili sme zájazd na výstavu Gardénia
na Agrokomplexe Nitra. Vydarený zájazd sme
mali aj na kúpalisku Vincov Les, čo si veľmi
pochvaľovali hlavne deti s babičkami. Pre záujemcov umenia sme uskutočnili návštevu DAB
v Nitre, na predstavení hry Piargy. Návštevníci
boli spokojní.
Tiež sme prispeli na rôzne akcie pripravované
OcÚ, napríklad v mesiaci úcty k starším. Sponzorsky sme prispievali – Nadácii medzinárodnej
lekárskej pomoci, Občianskemu združeniu Červený nos, ktorého členovia navštevujú choré deti
v nemocniciach a obveseľujú ich svojim programom. Tiež poľovníckemu združeniu, Mojmírovskej kapele – dychovej hudbe, umelcom maľujúcich ústami a nohami. Pred Vianocami sme
navštívili našich jubilujúcich členov – dôchodcov
a odovzdali sme im vianočné balíčky, ktoré
s vďakou prijali. Taktiež sme poskytli balíčky
našim dôchodcom žijúcim v Domove sociálnych
služieb Barlička v Mojmírovciach.

Bazén na kúpalisku Vincov les
Vážení členovia a spoluobčania, naši ctení
zákazníci. Želáme si, aby ste boli spokojní s nákupmi v našich predajniach i naďalej. Tiež by
sme boli radi, keby ste svojou účasťou a včasným
nahlasovaním podporili podujatia, ktoré budeme
pre vás organizovať aj v roku 2010.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Kurz spoločenských
a latinsko-amerických
tancov v Kaštieli
Mojmírovce

Návšteva
vo Wartbergu
Alena Filová

Ing.
Eva Vavríková
V nedeľu 11. 10.
2009 začal v Kaštieli
Mojmírovce nedeľný
kurz spoločenských
a latinsko - amerických tancov 20 a viac
ročných.
Nadšenci
tanca sa sústredili
z Nitry, Poľného Kesova a Mojmíroviec.
Cieľom kurzu je stretnúť sa s priateľmi,
spoznať mnoho milých
ľudí a nezanedbateľné je
aj naučiť sa tie správne
kroky na aktuálnu hudbu.
Voľné chvíle nedeľného podvečera trávime
v príjemnom prostredí
Kaštieľa
Mojmírovce,
v perfektnom kolektíve
s príjemným mladým
lektorom. Zažívame veľa
zábavy, sme nadšení, odreagujeme sa, vyplavíme
stres a snáď zhodíme
aj pár kíl. Zlepšíme si
postavu a kondíciu k blížiacej sa plesovej sezóne,
niektorí k stužkovej, iní
k blížiacej sa svadbe,
ostatní len tak pre vlastné
uspokojenie.
Sme veľmi vďačné
našim manželom, ktorí
našu túžbu po tanci opätovali, chodia s nami do
„tanečnej“ čím, okrem
už spomenutého, aj utu-

Starosta obce Imrich Kováč
odovzdáva pamätnú plaketu
bývalému starostovi obce Wartberg
an der Krems Franzovi Dopfovi.

žujeme naše manželstvá.
Veľa žien, ale aby
som bola spravodlivá aj
mužov, prejavilo o kurz
záujem, ale ich „polovičky“ to tak necítili, a tak
zostali doma v papučiach
pri televízii.
Po dvoch hodinách
tanca
si
posedíme
v príjemnom prostredí
reštaurácie kaštieľa pri
mojmírovskom
vínku
a spomíname ako komu
„šli“ nacvičované kroky.
Šťastní, plní radosti
a elánu sa vraciame domov, aby sme v pondelok
ráno svieži a nadšení, sa
vrhli do práce na svojich
pracoviskách.
Dvojmesačný kurz
vyvrcholil 9. januára
2010 I. reprezentačným
plesom Akadémie tanca
organizátorom kurzu,
v Kaštieli Mojmírovce.

Koncom minulého roku po komunálnych voľbách v Rakúsku odišiel z funkcie starostu družobnej obci Wartberg an
der Krems Franz Dopf. Slávnostného
odovzdávania funkcie starostu obce sa
zúčastnili aj predstavitelia Mojmíroviec starosta Imrich Kováč a poslanci
OZ predseda PD Ing. Peter Schultz
a PharmDr. Marian Keleši. Rozlúčili sa
s bývalým starostom ktorý pôsobil vo
svojej funkcii krásnych 30 rokov, odovzdali mu pamätnú plaketu a zaželali
veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
Za starostu obce Wartberg an der Krems
na nasledujúce volebné obdobie bol zvolený Franz Karlhuber.

Starosta obce Imrich Kováč s novým
starostom obce Wartberg an der
Krems Franzom Karlhuberom.
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POĎAKOVANIE

Vitaj Mikuláš
Alena Filová
Vianočný koncert ZUŠ v Mojmírovciach, foto: Juraj Arpáš
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Tešia
sa na ne malí i veľkí, mladí i staršia generácia,
lebo nastáva čas radosti, prekvapení, čas dobrých skutkov. V tomto čase snáď najviac tepla
prežíva rodina. Narodenie Božieho syna prináša
do rodín viac svetla, porozumenia, lásky a túžby
obdarovať toho druhého. Sú to práve deti, ktorým robíme radosť darčekmi. Ale aké milé bolo
naše prekvapenie, keď sme my, rodičia i starí
rodičia, boli obdarení svojimi deťmi a vnukmi.
Darmi nevšednej krásy – prednesom, hrou na
gitare, flaute, zručne zvládnutými skladbami na
klavíri či keyborte…
Áno, hovoríme o vianočnom koncerte mladých nádejných umelcov, ktorí pod citlivým

vedením svojich učiteľov ZUŠ v Mojmírovciach
vniesli do našich uponáhľaných všedných dní
kus čarovnej vianočnej atmosféry. My všetci
zúčastnení sme prežívali chvíľu šťastia a hrdosti
s našimi deťmi, že opäť niečo dokázali.
Na záver zahrala svoje novinky aj školská
skupina SLIDE, ktorá dala dôstojnú bodku za
predvianočným koncertom ZUŠ Mojmírovce.
Cestou z koncertu nás sprevádzali prvé
snehové vločky, ktoré rozžiarili detské očká a
umocnili prichádzajúce vianočné obdobie.

Ďakujeme

Rodičia detí, ktoré navštevujú ZUŠ Mojmírovce
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Poďakovanie patrí žiakom z literárno-dramatického odboru a pedagógom zo ZUŠ Mojmírovce, ktorí nacvičili program a tak pripravili
pre ostatné detičky nezabudnuteľný zážitok.

Dňa 6. decembra prišli rodičia so svojimi deťmi privítať
Mikuláša do Kaštieľa – Žrebčína
v Mojmírovciach. Privítali ich
čertíkovia s anjelikmi. Keďže
však jeden z čertíkov začaroval
nešťastnou náhodou Mikuláša
na snehuliaka, museli mu deti
pomôcť a splnením troch úloh
ho odčarovať. Deti boli veľmi
šikovné a tak sa im to nakoniec
podarilo. Mikuláš ich potom privítal a mal radosť z veľkého počtu dobrých detí. Deti s radosťou
predviedli čo si doma nacvičili,
či už básničku alebo pesničku
a za odmenu dostali od Mikuláša
balíček plný sladkostí. Nakoniec
si s chuťou všetci spoločne zatancovali.
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hrala skupina Brilax. Dobrá nálada trvala až do
skorých ranných hodín.

Jasličková slávnosť
Aj počas vianočných sviatkov sme sa mohli
ísť potešiť z vystúpenia našich detí. 25. decembra nám v Kostole svätého Ladislava deti zo
súboru Zbojník predviedli novo naštudované
vystúpenie o hľadaní a nájdení narodeného
Ježiška. Veľký potlesk nasvedčoval, že sa im
vystúpenie podarilo. Ďakujeme za krásne obohatené sviatky.

Alena Filová
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XVI.

obecný ples

Darcovstvo krvi
LSP Dana Bandryová
a Alžbeta Zemanová
Dňa 20. 1. 2010 sa v obci Mojmírovce
uskutočnilo štvrté
humánne podujatie
s cieľom darcovstva krvi. Lokálne sociálne
pracovníčky A. Zemanová a D. Bandryová
v spolupráci s červeným krížom a Národnou
Transfúznou Službou SR, pracovisko Nitra
sa rozhodli zorganizovať darcovstvo krvi
a osloviť darcov, ale i prvodarcov.

V krásnom prostredí mojmírovského
kaštieľa sa 15. januára uskutočnil XVI. obecný
ples.
Po úvodnom otvorení plesu starostom obce
Imrichom Kováčom, nasledovalo predtancovanie v podaní detí zo súboru detských spoločenských tancov Talentíček z Nitry. Do tanca

Keďže krv je nesmierne potrebná, ľudí sme
kontaktovali telefonicky, oslovovali na ulici
a samozrejme letákmi. V deň, keď sa ráno
humánne darcovstvo začalo, ľudia prichádzali
a začali vypĺňať potrebné tlačivá, s ktorými
sme im ochotne pomohli.
Vďaka patrí pani Minárikovej a pani Filovej, ktoré sa postarali o malé občerstvenie
pre darcov. Atmosféra tu bola veľmi prijemná
a darcovia prichádzali s chuťou a odhodlaním
urobiť dobrý skutok.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí obohatili tombolu a tým prispeli k úspešnému priebehu
plesu.
Alena Filová
Účastníkov bolo 23, ale krv darovalo 20
darcov, z toho 7 mužov, 13 žien. Myslíme, že
darcovstvo krvi je nesmierne potrebné a chceli
by sme i naďalej organizovať takéto humánne
podujatie. Sme šťastné, že sa nám darcovstvo
vydarilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s cieľom pomôcť tým, čo to potrebujú.

Ďakujeme.

Odberu krvi sa tiež zúčastnili starosta obce
Imrich Kováč a Dana Bandryová

13

Naše aktivity

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
Bc. Vlasta Árvayová ,
riaditeľka „Šťastný život n.o.“

v dennom stacionári
Úspešný človek vie, čo chce,
vie, čo nechce, a vie sa podľa toho
zariadiť.
Začni robiť to, čo je nutné,
potom to, čo je možné a nakoniec
zistíš, že robíš nemožné.
Sv. František z Assisi
Rok 2009 bol pre
našu organizáciu veľmi
dynamický. Sotva začal
a ani sme sa nenazdali,
pri plnej palete už aj
odchádza.
Naša organizácia
zabezpečuje sociálnu
pomoc v Dennom
stacionári pre klientov
s mentálnym postihnutím s denným pobytom
od pondelka do piatku
v rozsahu 4 hodiny
denne. V súčasnosti
je kapacita zariadenia
plne využitá. Počas siedmych rokov prešlo naše
zariadenie vývojom, zmenami, profesionalizáciou a tiež architektonickými úpravami.
Organizácia okrem činností v Dennom stacionári zabezpečuje voľnočasové aktivity pre
všetkých svojich členov a sympatizantov.
V Dennom stacionári sa poskytuje poradenská činnosť a sociálna rehabilitácia, t.j. odborná
činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností
a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri
výkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Táto činnosť je
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zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s vysokoškolským vzdelaním.. Okrem
týchto činností zabezpečujeme aj pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.
V roku 2009 sa striedala práca s oddychom.
Dňa 16.4.2009 naše zariadenie navštívilo divadielko s bábkovým predstavením PETRUŠKA.
Naše deti prišli pobaviť a rozveseliť študenti 3.
ročníka bábkarskej tvorby VŠMU. V júni sme
tradične usporiadali stretnutie pri príležitosti
Dňa detí v športovom areáli na ihrisku u pani

Dedko Rudolf Mečár pomohol pri
rekonštrukcii budovy

aj na zaslúžený oddych.
V auguste klienti Denného stacionára navštívili Múzeum v Svätom Antone a prijali sme
pozvanie od pani Bodorovej na chatu, kde nám
spolu so Zuzkou Árvayovou pripravili obed
a veľkolepé pohostenie .
Hydroterapiu sme pre klientov zabezpečovali počas celého roka v bazéne s termálnou
vodou v Penzióne Emília Poľný Kesov. Rok
sme ukončili veselo - Mikulášskym večierkom,
na ktorý si klienti pripravili vlastný program pod
vedením Mgr. Arpášovej.
Na tvorbe kostýmov sa podieľala pani
učiteľka Slaténiová, pani riaditeľka Árvayová
a pani Pňačeková. Niektoré mamičky prispeli
občerstvením a vianočným pečivom a tešili sa s
dosiahnutých výsledkov svojich detí.

dobrovoľnej činnosti. Maľoval Róbert Árvay ml.,
Mário Paľo, pani Paľová,
Zuzana Jalcová s dcérou
Zuzkou, Ladislav Árvay
a Pavol Čačaný. Niektoré
mamičky vytvorili upratovaciu čatu a dielo bolo
dokončené.
Prvý augustový týždeň
sme odišli na rekondično rehabilitačný pobyt do Bojníc. Niektorí z nás konečne
Mikulášsky večierok

Chvíľa oddychu na Duchonke
Hany. V júli sa naši členovia zúčastnili rekreačného pobytu v zariadení JONAO na Duchonke.
Po príchode z rekreácie, oddýchnutí sme
sa pustili do ďalšej práce. Začali sme s rekonštrukčnými prácami, vybudovali sme ústredné
kúrenie, a tým sme zrealizovali a naplnili projekt, na ktorý sme dostali finančný príspevok
z Bruselu. Murárske práce sponzorsky zabezpečil Rudolf Mečár st. Dali sme vybudovať sociálne zariadenie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu
a klampiarske práce. Maľovanie a upratovanie
sme urobili svojpomocne, brigádnicky v rámci

Náčelník generálneho štábu OS SR gen. Ľubomír Bulík
odovzdáva symbolický šek na fin. dotáciu z prostriedkov NATO

Rok 2009 aj keď bol
hektický, bol úspešný, ale
aby sme si mohli plniť naše
malé sny potrebujeme okrem
dobrých nápadov aj finančné
prostriedky, bez ktorých to
v dnešnej dobe nejde. Touto
cestou ďakujeme našim sponzorom a prispievateľom 2%
z dane, bez vašej pomoci by
sme niektoré ciele nenaplnili.
Patrí vám veľké ĎAKUJEME.
Svojim kolegyniam prajem pevné zdravie a ďakujem
za vynaložené úsilie a trpezlivosť pri výkone našej neľahkej práce.
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VOC@ extended

VŠIMLI SME SI

Zlepšenie prístupu k odbornému vzdelávaniu a sprístupnenie trhu práce telesne
postihnutým ľuďom prostredníctvom školiaceho modelu VOCA Europe 2
Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v mojmírovskom kaštieli je známy tým, že realizuje rôzne
druhy projektov. Medzi tie významnejšie patria
národné projekty, ktoré sú realizované v rámci
štrukturálnych fondov a potom tiež projekty
medzinárodné. Tieto projekty Vzdelávací inštitút COOP, a. s. realizuje v rámci vytvorených
projektových partnerstiev medzi inštitúciami z
rôznych európskych krajín. Jeden z medzinárodných projektov, ktorý Vzdelávací inštitút začal
realizovať v novembri 2009, bude zviditeľňovať
svojimi aktivitami nielen obec Mojmírovce, ale
aj celý región a Slovensko. Tento projekt sa realizuje v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer
inovácii, ktorý je zameraný na potreby vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Vďaka rozvoju informačných technológií rapídne narastá záujem o e-learningové vzdelávanie a o prácu z domu. Faktom je, že práca z domu
je pre telesne postihnutých najlepším spôsobom
zamestnania sa. Štatisticky je dokázané, že polovica nezamestnaných ľudí s telesným postihnu-

Počítač je náš
kamarát
Mgr. Anna Velebná
V šk. r. 2008/2009 bol v MŠ Mojmírovce vypracovaný projekt na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom multimediálnych
prostriedkov a na obnovu školských knižníc pod
názvom ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA
MATERSKÝCH škôl v roku 2009. Tento projekt
bol následne schválený Ministerstvom školstva
na sumu 3 470.- €. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené elektronické multimédiá,
rozprávky, encyklopédie a odborná literatúra.
Keďže v MŠ prebieha výuka podľa nového Školského vzdelávacieho programu Usilovné chrobáčiky, v ktorom je zahrnutá aj práca s počítačom,
naše „Usilovné chrobáčiky“ - detičky pracujú s
myškou, a tak si osvojujú základné návyky práce
s počítačom, vytvárajú si svoje vlastné práce
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tím potrebuje určitú formu pomoci /asistencie,
aby sa mohli uplatniť na trhu práce v rámci EÚ.
A preto v rámci tohto projektu budú školiteľom/
lektorom vytvorené podmienky na rozvoj ich
lektorských zručností formou ďalšieho vzdelávania, na školenie telesne postihnutých ľudí
ako sa ľahšie zapojiť a adaptovať do pracovného
prostredia. V tomto projekte bude školiteľom/
lektorom poskytnutá možnosť vzdelávania sa vo
viacerých jazykoch a tiež budú vyškolení v tom,
ako treba viesť a navigovať telesne postihnutých
ľudí pri práci z domu.
Do medzinárodného projektového partnerstva je zapojených 7 krajín: Turecko, Rumunsko, Litva, Grécko, Španielsko, Taliansko
a Slovensko. Partnermi sú väčšinou vzdelávacie
inštitúcie, ktoré majú dlhoročné skúsenosti
so vzdelávaním a cieľovou skupinou telesne postihnutých ľudí.
Bližšie informácie o projekte a realizovaných
aktivitách nájdete aj na stránke www. vo-ca.net.
Spracovala: Mgr.

Katarína Šarfická

v programe Skicár. V programe Logomotion
získavajú predstavu o tom, ako vzniká pohyb na
obrazovke, animácia, rozprávka...
Naša obec má množstvo zaujímavostí. Deti
s pomocou pani učiteliek zaznamenávajú na
záznam kamery, ktorý si následne spracujú do
počítača, v ecyklopédiách vyhľadajú informácie
o danej téme, prečítajú si rozprávku, nakreslia si
obrázok v programe na kreslenie. Aby sa vedeli
aj zhodnotiť kto a ako pracoval, celý proces si
zaznamenávame fotoaparátom. Táto práca zbierania a spracovania informácií bude prebiehať
počas celého roka a tak predškoláci, ktorí budú
odchádzať do ZŠ získajú zručnosti o práci s počítačom na úrovni predškolskej výchovy.
Na záver by sme chceli poďakovať pani Ing.
Bakošovej za pomocnú ruku pri vypracovaní
projektu, zriadeľovateľovi MŠ OcÚ Mojmírovce
za spoluúčasť pri financovaní tohto projektu.
Pevne veríme a dúfame, že tieto multimédiá
poskytnú našim ratolestiam obrovské množstvo
možností na získanie a spracovanie informácií z
okolitého sveta.

Internet a mobilománia
Ivan Mojmír Zoborský
Stačí mať počítač a môžete sa ocitnúť vo virtuálnom
(zdanlivom) svete. Užívatelia internetu môžu získať obrovské
množstvo cenných informácií, ktoré však nie vždy musia byť
zaručene presné, overené, či objektívne. Na webových stránkach sa totiž zverejňuje všetko možné. Internet napriek tomu
môže dobre poslúžiť obyvateľovi obce i mesta, žiakovi, študentovi, univerzitnému profesorovi aj umelcovi, kuchárovi, cestovateľovi... Prostredníctvom internetu sa možno tiež zabaviť, ale
zároveň môže aj veľmi škodiť, napr. propagáciou fašistických
hnutí, pornografiou, hazardnými hrami a pod. Dospelí však
môžu zabrániť deťom zobrazeniu takýchto stránok. Niektoré
internetové portály sú verejné, iné nie. Jednou z možností na
vyjadrenie vlastných názorov na akúkoľvek tému je vytvorenie
si vlastného blogu.
Internet napriek možnému zneužitiu má predsa len podstatne viac pozitívnych momentov ako negatívnych. Mám
na mysli predovšetkým tie stránky, ktoré rozširujú náš obzor
a obohacujú naše poznanie. Dokonca aj o vlastnej obci sa z internetovej stránky často dozvieme to, čo sme doteraz nevedeli.
Z internetu si môžu stiahnuť veľmi zaujímavé informácie aj
záhradkári, chovatelia zvierat a vlastne všetci, ktorí o tento
moderný prostriedok prejavia záujem. Internet veľmi láka najmä deti. Nie každému rodičovi sa však podarí usmerniť dieťa
tak, aby tento komunikačný prostriedok využívalo v rozumnej
miere a zostal mu čas aj na iné (napríklad športové) aktivity.
V posledných rokoch nás možno ešte viac ako internet
prekvapil fenomén mobilného telefónu. Mobil si podmanil celý
svet. Máme ho všetci. Od tých najmladších až po najstarších.
Pre niektorých tínedžerov sa stal špičkový mobil dokonca
prestížnou záležitosťou. V zahraničí poznajú aj tzv. zvierací
mobil, prostredníctvom ktorého sa môžu majitelia rozprávať
so svojimi štvornohými miláčikmi. Dokonca v niektorých krajinách poriadajú súťaže v hode mobilom (svetový rekord okolo
70 m). Možno aj u nás budeme môcť po určitom čase používať
bez poplatkov mobilné telefóny internetovej spoločnosti Google. Mladí ľudia obľubujú SMS alebo MMS a tiež prezváňanie, ktoré využívajú spravidla pri komunikácii s rodičmi alebo
solventnejšími priateľmi. Ale zatiaľ mobilné telefóny a ich
prevádzka nie sú lacné. Často sa preto pozastavujem nad tým,
kde berú financie na dlhé hovory naši nezamestnaní alebo naši
sociálne odkázaní spoluobčania.
A čo má spoločné internet a mobilný telefón? No predsa
mobil možno využiť nielen na hovory, posielanie textových
a obrazových správ, ale aj na surfovanie po internete a prečítanie si napríklad dennej tlače alebo pozretie predpovede
počasia.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V januári sa významného
životného jubilea dožívajú:
Júlia Balážová, Jozef Šoky,
Lýdia Labská, Leontína
Pintérová, Gabriela Šafárová,
Irena Kolenčíková, Štefan
Kitka, Mária Kukanová, Rudolf
Tulipán, Milan Adámek, Irena
Štrámová, Ema Farkašová, Ivo
Podberský, Aurélia Kuchtová,
Ján Filip, Ing. Miroslav Brada,
Jozef Špánik, Oľga Ďurčanská,
Viera Šrámeková,

Vo februári sa významného
životného jubilea dožívajú:
Albína Vavríková, Mária
Kozmová, Július Kuruc,
Katarína Palatická, Ladislav
Mészároš, Helena Backárová,
Štefan Belančík, Ružena
Kitková, Alžbeta Rybárová,
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Erik Jančovič, Karolína
Michalíková, Šimon Brezina,
Viktória Gálová, Lukáš Seleši,
Ladislav Smatana, Nikola
Kudryová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Ružena Iliziová, Emil Szlaténi,
Vlasta Zásterová, Mária
Bukaiová, Barbora Slaténiová,
Oľga Rumanovská, Katarína
Lakatošová
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Rómske ženy
sa učia šiť,

Ing. Viera Lázniková , členka RR

ale aj o svojich dejinách

Foto: KOS Nitra

Agnes Horváthová
Rómska móda je ako rómska hudba. Rómovia od svojho príchodu z Indie sa snažili prispôsobiť sa väčšinovému obyvateľstvu, a tak dnes
máme rómsko-slovenskú hudbu, rómsko-maďarskú, rómsko-španielsku hudbu. Podobne je to
s oblečením. Tradičný odev Rómov v minulosti
bol veľmi podobný oblečeniu ľudí z majoritného
obyvateľstva - sukňa, nohavice, vesta, klobúk.
Avšak bol pestrejší, teda predsa trochu iný.
Aj o téme tradičný rómsky odev sa diskutovalo na krajčírskom kurze, ktorý v súčasnosti
prebieha v Mojmírovciach. Je určený pre rómske
ženy a organizátori vyberali spomedzi žien v
Mojmírovciach a Močenku. Veci, ktoré na prvých hodinách účastníčky kurzu počuli boli pre
väčšinu z nich celkom nové - ako správne komunikovať, ako sa uchádzať o pracovné miesto, ako
si napísať životopis, ako sa pripraviť na prijímací pohovor, ale aj o histórii Rómov. Ženy boli
nadšené, pretože o dejinách Rómov vedeli veľmi
málo alebo takmer nič.

Erika Kurucová (na snímke vpravo) a Alica
Rácová boli medzi účastníčkami kurzu, na
ktorom sa hovorilo aj o dejinách Rómov.
Na kurz sa však ženy prihlásili predovšetkým
preto, aby sa naučili šiť. V závere kurzu ušijú
deťom z rómskych tanečných súborov v oboch
obciach kroje. Najlepšie z nich budú mať možnosť ísť pracovať ako šičky. Alica Rácová robila
predtým desať rokov čašníčku, ale kvôli deťom
musela prácu nechať, pretože práca do desiatej
večer jej nevyhovovala. Šitie ju baví a ak by dostala prácu v blízkom okolí, bola by veľmi rada.
Aj ďalšie ženy majú problém so zháňaním práce.
Veria, že nová kvalifikácia im pomôže.
Projekt sa realizuje s podporou programu
celoživotného vzdelávania Európskej únii.

I. reprezentačný ples
Akadémie tanca
v Mojmírovskom kaštieli
Ing. Eva Vavríková
Dňa 9. januára 2010 Akadémia tanca, svojim I. reprezentačným plesom, otvorila
plesovú sezónu v Mojmírovciach. Plesu sa zúčastnili
okrem mojmírovčanov aj hostia z Nitry, Janíkoviec, Hrnčiaroviec.... frekventanti kurzov
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Ide Janko hore humny

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE OD NITRY

spoločenských tancov a ich
priatelia. Vzácnymi hosťami
plesu boli Ivana a Tomáš Surovcoví, viceprezident Akadémie tanca, ktorí obohatili ples
svojimi krásnymi tanečnými
vystúpeniami. Nálada na plese
bola vynikajúca a zábava trvala do skorých ranných hodín.
» Súrodenci Surovcoví
z Nitry

Známy slovenský folklórista a zberateľ ľudových piesni Ing. Marian Járek zostavill zbierku
80 ľudových piesní z obcí, ktoré sa nachádzajú
v bezprostrednej blízkosti Nitry - Mojmírovce,
Dolné Krškany, Svätoplukovo a Štefanovičová.
Súbor piesní a ostatných zbierkových údajov
predstavuje hodnotnú piesňovú zbierku, ktorá
prispeje k bližšej charakteristike nášho mikroregiónu z hudobnofolkloristického hľadiska.
Zbierku vydalo Krajské osvetové stredisko
v Nitre, Neformálne združenie PRAMEŇ a Rotary klub Nitra Harmony.
Z tematického hľadiska obsahuje zbierka
prierez piesňového repertoáru našich predkov.
Najväčšiu žánrovú skupinu vytvárajú svadobné
piesne. Druhou najpočetnejšou skupinou sú
pracovné piesne, ktoré si ľudia spievali pri kosení, na páračkách, pri pasení husí. Regrútske
a vojenské piesne tvoria tretiu žánrovú skupinu. V zbierke sa objavili aj piesne fašiangové,
dožinkové, detské, ľúbostné, mládenecké,
gajdošské a piesne spievané na Kvetnú nedeľu.
Zbierka piesní určite obohatí repertoár nejedného folklórneho súboru v Mojmírovciach a okolí.
Dňa 16. 12. 2009 Krajské osvetové stredisko
v Nitre pripravilo pre návštevníkov podujatie
Vianoce v KOS. Ústrednou myšlienkou stretnutia bol krst spomínanej zbierky slovenských
ľudových piesní od Nitry s názvom Ide Janko
hore humny, ktorej autorom je Ing. Marian Járek a jej krstným otcom Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD. Program spestrili folklórne skupiny
Jaročan z Jarku, Vranky z Nitry a mládežnícky
folklórny súbor Furmani, ktorí zahrali a zaspievali vianočné koledy a predstavili vianočné
zvyky z oblasti Nitry. Pracovníci KOS pod vedením pani riaditeľky Mgr. Daniely Gundovej
pripravili pre pozvaných prekvapenie vo forme
vianočných darčekov, chutného pohostenia s výbornou kapustnicou a vianočným pečivom.
Ďakujeme KOS, ktoré podporilo vydanie
zbierky, vďaka ktorej sa už niektoré zabudnuté
ľudové piesne dostanú opäť do repertoáru našich folklórnych súborov. Zároveň ďakujeme
všetkým účinkujúcim a organizátorom, ktorí

Nová kniha Ide Janko hore humny
pripravili pre návštevníkov v predvianočnom
zhone krátke pozastavenie, čím chceli pripomenúť duchovnú myšlienku Vianoc a zároveň osláviť zrod novej zbierky ľudových piesní a uviesť
ju do života.
Zbierku piesní je možné získať u pracovníkov obecného úradu.

Krst knihy (zľava: Prof. Ing. Ondrej
Debrecéni, PhD. Ing. Marian Járek,
Mgr. Jana Zákopčanová)
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Začína posledný rok
I. dekády tretieho tisícročia
V našej kultúre je už dlhodobo zažité zatrieďovanie času do dekád. Všetky výročia
končiace 0 sú pre nás významnejšie, dôležitejšie.
Rokom 2001 sme začali žiť nové tisícročie,
storočie aj nové desaťročie.
Prvé desaťročie, alebo prvá dekáda tretieho
tisícročia bola téma mnohých diskusií slovenských osobností a autorít z oblasti histórie,
politológie, ekonómie, literárneho, filmového
a hudobného umenia, športu,...
Ich rebríček Naj na Slovensku uvádzame:

STAVBA

1. Most Apollo
2. Tunel Branisko
3. Nová budova Slovenského národného divadla
4. Budova Národnej banky Slovenska
5. Steel aréna Košice

FILM

1. Slepé lásky
2. Bathory
3. Jánošík
4. Nedodržaný sľub
5. Osadné

ŠPORTOVEC

1. Martina Moravcová
2. Peter Bondra
3. Daniela Hantuchová
4. Michal Martikán
5. Peter a Pavol Hochschornerovci

POP

1. Rytmus/Kontrafakt
2. Jana Kirschner
3. Desmod
4. SuperStar
5. IMT Smile

EKONOMICKÁ
UDALOSŤ
1. Zavedenie eura
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2. Rovná daň
3. Druhý pilier
4. Príchod zahraničných investorov a bánk
5. Pád nebankových subjektov

NEPREHLIADNITE

MOJMÍROVSKÉ
KROKY
Mgr. Daniela Kozáková ,

predseda združenia

UDALOSŤ

1. Vstup do Európskej únie /EÚ/
2. Víchrica vo Vysokých Tatrách
3. Začiatok vlády Róberta Fica
4. Summit Bush – Putin v Bratislave
5. Volebné víťazstvo Ivana Gašparoviča
Ak by sme chceli charakterizovať toto obdobie
jednotným prívlastkom asi by sa to ani nedalo.
Celé obdobie je veľmi hektické a rôznorodé.
1. Míľovými krokmi napreduje technický rozvoj
– digitálny fotoaparát sa stal samozrejmosťou,
je súčasťou aj mobilného telefónu, diskmen už
takmer nikto nepoužíva, GPS je samozrejmosťou, notebooky prestali byť výsadou len špičkových manažérov.
2. Teroristické útoky začali naberať na intenzite. Naj bol útok na Svetové obchodné centrum
v New Yorku v roku 2001.
3. Globálne otepľovanie, klimatické zmeny,
anomálie, topenie ľadovcov sú čoraz reálnejšie
a čoraz nebezpečnejšie.
4. Symbolom poslednej dekády by mohlo byť
aj euro. Platíme druhou najsilnejšou menou na
svete ako šestnásta krajina z 27 štátov EÚ.
Začíname posledný rok I. dekády tretieho tisícročia. Aký bude? Ťažko predpokladať. Možno
taký, ako intenzívne si začneme uvedomovať
negatíva a aký rešpekt budeme mať pred signálmi prírody, alebo ako dokážeme pozitívne
využívať výsledky výskumov a moderných
technológií.
Prevzaté a doplnené.

Daniela Kozáková

Občianske združenie Mojmírovské kroky
v našej obci existuje od roku 2001. Cieľom
združenia je realizovať a podporovať aktivity
smerujúce ku skvalitneniu a obohateniu života našich občanov. Združenie získava svoje
finančné zdroje hlavne z 2 % z daní. Malú
dotáciu 330 eur ročne dostáva od obecného
úradu, pretože zdroje z 2% nie sú určené na
bežné výdavky združenia /účtovníčka, poštovné, bankové poplatky, notárska zápisnica,
kancelárske potreby,.../
V roku 2009 občianske združenie hospodárilo s finančnými prostriedkami 105 401,00
Sk (3 499 eur) a s dotáciou od obce 10 000 Sk
(330 eur)
V roku 2009 sme začali realizovať dlhodobý projekt Poznávame našich susedov. V
rámci realizácie tohto projektu sme navštívili
Rakúsko – palác v Schönbrunne a Viedeň.
Využité finančné prostriedky:
• Projekt Poznávame našich susedov
• Podpora detí v MŠ
• Príspevok na stretnutie kresťanskej mládeže
• Mládež v Odbornom učilišti Mojmírovce
• Podpora miestnych dôchodcov
• Miestny klub stolného tenisu
• Podpora detí v Základnej umeleckej škole
Mojmírovce
• Príspevok na regionálnu výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
• Ples športovcov – cena do tomboly
• Akcia motorkári deťom
• Podpora zdravotne postihnutých v obci
• Miestny spolok SČK - pri zabezpečení ma-

teriálu pre zdravotnícku hliadku na verejných
podujatiach.
Vážení občania, ak aj vy chcete prispieť ku
skvalitneniu života našich občanom prostredníctvom kultúrnych, športových, spoločenských
či poznávacích aktivít môžete aj v tomto roku
poukázať 2% zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu buď vy sami, alebo vaši rodinní
príslušníci. Zamestnanci môžu podať vyhlásenie a potvrdenie od zamestnávateľa do 30.4 na
príslušný daňový úrad a živnostníci a právnické
osoby do 30. 3. Podrobnejšie informácie aj tlačivá sú na www.rozhodni.sk.
Zvlášť apelujem na tých, ktorí nie sú našimi
členmi a chcú sa zúčastňovať aktivít organizovaných našim združením, aby nám pomohli
získavať 2%. Čím viac získame finančných
zdrojov, o to budú naše aktivity kvalitnejšie a
bohatšie.
Identifikačné údaje:

Názov: Mojmírovské kroky
Právna forma: Združenie
Sídlo: Hlavná 931, 951 15 Mojmírovce
IČO: 37859439
Bankové spojenie: 0231773705/0900
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí chcú pomáhať občanom v obci Mojmírovce.
Na záver ďakujem všetkým členom Rady
občianskeho združenia za prácu v roku 2009
a hlavne pokladníčke Ing. Antónii Zoborskej,
ktorá bez nároku na odmenu vedie pokladňu
a spracováva pre účtovníčku všetky podklady.
Taktiež ďakujem za finančnú podporu Obecnému úradu Mojmírovce.
Na začiatku roka 2010 želám všetkým
našim prispievateľom pevné zdravie, veľa síl
a optimizmu.

21

ZAZNAMENALI SME

Európsky rok

boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Ing. Mária Debrecéniová
Európska únia patrí k najbohatším oblastiam
sveta, no napriek tomu má 17 % Európanov
natoľko obmedzené prostriedky, že si nemôžu
dovoliť základné potraviny, ktoré potrebujú.
Chudobu si často spájame s rozvíjajúcimi
sa krajinami, kde sú javy ako podvýživa, hladovanie a nedostatok čistej vody na dennom
poriadku. Ale chudoba a sociálne vylúčenie sa
vyskytujú takisto v Európe. Možno nie sú až
také vážne, ale aj tak je takáto situácia neprijateľná. Chudoba a sociálne vylúčenie jedného
človeka prináša v konečnom dôsledku chudobu
celej spoločnosti. Európa dokáže byť silná len
vtedy, ak bude využívať potenciál každého jedného človeka.
Rok 2010 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 (ďalej len „ER2010“)
za účelom posilnenia politického záväzku EÚ
dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie
chudoby“ prostredníctvom zvyšovania povedomia o chudobe a sociálnom vylúčení a podpory
aktívneho začleňovania na národnej úrovni ako
aj v medzinárodnom kontexte. Zodpovedným
za organizovanie ER2010 na národnej úrovni je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
definované vo vzťahu k Európskej únii pre účely
ER2010 ako vnútroštátny vykonávací orgán pre
členský štát Slovenskú republiku. Bližšie informácie o ER2010, ako aj o realizovaných a pripravovaných aktivitách je možné nájsť na webovej
stránke www.protichudobe.sk.
Plánované aktivity:
- kampane na zvyšovanie povedomia o chudobe
a sociálnom vylúčení,
- inovatívne programy na podporu sociálneho
začlenenia,
- konferencie zamerané na problematiku Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu,
- súťaže zamerané na identifikáciu úspešných
prípadov.
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Aktivity budú prebiehať na úrovni členských štátov za účasti občianskej spoločnosti,
miestnych a regionálnych orgánov.
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu má za cieľ osloviť občanov EÚ a
všetky zainteresované strany z verejnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. Jeho štyri špecifické
ciele sú:
- uznanie práva ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení na dôstojný život a na plnohodnotnú úlohu v spoločnosti;
- nárast verejného vlastníctva politík sociálneho
začlenenia pri zdôraznení zodpovednosti každého jednotlivca v súvislosti s riešením otázok
chudoby a marginalizácie;
- súdržnejšia spoločnosť, kde nikto nepochybuje
o tom, že spoločnosť ako celok má prospech z
odstránenia chudoby;
- záväzok všetkých zúčastnených, pretože skutočný pokrok si vyžaduje dlhodobú snahu, ktorá
zahŕňa všetky úrovne riadenia.
Z nedávnych údajov Eurobarometra (http:
//ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm)
vyplýva, že Európania považujú chudobu za
rozšírený problém. Občania v celej EÚ odhadujú, že v ich okolí žije asi jeden z troch ľudí (29
%) v chudobe a jeden z desiatich v extrémnej
chudobe. Vo všetkých členských štátoch je časť
obyvateľstva vystavená vylúčeniu a nedostatku
a často čelí obmedzenému prístupu k základným
službám. V rámci EÚ je 19 % detí ohrozených
chudobou a jedno z desiatich žije v domácnostiach, kde nikto nemá zamestnanie. Solidarita
je charakteristickým znakom Európskej únie.
Podstatným cieľom európskych modelov spoločnosti a dobrých životných podmienok je, aby
ľuďom nebolo zabránené mať prospech z hospodárskeho a spoločenského pokroku a prispievať
k nemu. Budovanie inkluzívnejšej Európy je
životne dôležité pri dosahovaní cieľov Európskej
únie – trvalo udržateľného hospodárskeho rastu,
väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest a
väčšej sociálnej súdržnosti.

NEUŠLO NÁM

Mojmírovčan
zachováva

hrnčiarsku tradíciu
Ján Jančovič
Foto: autor

Hrnčiarstvo má vo všetkých regiónoch Slovenska bohatú tradíciu. Predsa však medzi najznámejšie strediská patrí Modra, kde má svoju
dielňu aj vyučený umelecký keramikár Marián
L i š k a, pochádzajúci z Mojmíroviec.
Kým po skončení školy pracoval v ÚĽUV-e,
navyše aj učil, od roku 1989 tvorí vo svojej súkromnej dielni. Patrí medzi tých univerzálnych
umeleckých keramikárov, ktorý si ním zhotovené figurálne výrobky aj sám maľuje. Z hrnčiarskej tvorby sú to napríklad vázičky, mliečniky,
nosačky, črpáky, džbány na víno, „šporkasy“
a ďalšie rôzne predmety na bežné používanie
v domácnosti. Na umelcom zhotovených výrobkoch prevládajú zemské farby – hnedá a zelená.
Tradičné hrnčiarske umenie často demonštruje
na ukážkach po Slovensku na kopacom hrnčiarskom kruhu s holými nohami. Vymodelované
hlinené výrobky potom zdobí hrnčiarskou hlinkou, a to škrabaním, prstami a tiež „kukačkou“
s rastlinným dekórom. Druhú časť jeho tvorby
tvorí majolika, čiže ručné modelovanie plastiky,

ktorú po prvom výpale máča do bielej glazúry,
po čom nasleduje maľba do surovej glazúry.
Týmto spôsobom vychádzajú z jeho rúk rôzne
plastiky, ako sú reliéfy, taniere, vinohradnícke
a iné figúrky, kachlice a postavy znázorňujúce
tradičné remeslá a prácu v domácnosti. Svoju
tvorbu okrem slovenských miest prezentoval
na viacerých výstavách a významných akciách
v zahraničí: v Prahe, Gráci, Ulme, Ríme... Napríklad v Múzeu chleba v Ulme sa nachádza trvale jeho päť tanierov a na výstave Sto Betlehemov sveta v roku 1998 vo Vatikáne bol vybraný
jeho Betlehem na titulnú stranu katalógu.

Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Projekt podporovaný Nadáciou VÚB
Ing. Viera Lázniková ,

členka RR

V mesiaci december 2009 získala obec Mojmírovce grant vo výške 1 800 EUR od Nadácie
VÚB, Bratislava. Grant je určený na realizáciu
projektu Tancuj, tancuj, vykrúcaj pre folklórny súbor Zbojník, Zbojníček, pôsobiaci v ZŚ
Mojmírovce, pod vedením p. učiteľky Mgr. M.

Segečovej a deti účinkujúce v klube Romale,
pod vedením lokálnych pracovníčok pre rómske komunity D. Bándryovej a A. Zemanovej.
Cieľom projektu je viesť deti k plnohodnotnému
využívaniu voľného času, podporiť rozvoj detských folklórnych súborov a zvýšiť ich umeleckú úroveň, vybaviť súbory kvalitnými krojmi a
rekvizitami na reprezentáciu obce v zahraničí,
zapojiť viac rómskych detí do klubu Romale.
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MŠKST

Mojmírovce
Stolnotenisový klub MŠKST Mojmírovce v prvej polovici sezóny 2009/2010 v majstrovských
zápasoch dosiahol nasledovné výsledky:
Družstvo „A“ účinkuje v 1. triede
Mojmírovce : Vráble E 16:2
body: Rumanovský D. st. 3,5; Takách J. 4,5;
Daniš 4,5, Bosák 3,5
V. Cetín : Mojmírovce 4:14
body: Rumanovský L. 4,5, Čanaky 4,5, Bosák
4, Andris R.1
Mojmírovce: Kolíňany 15:3
body: Rumanovský L. 4,5, Čanaky 4,5, Takách3,5, Rumanovský D. 2,5
Žirany B : Mojmírovce 5:13
body: Rumanovský L. 4, Čanaky 3,5, Takách 3,
Rumanovský D. 2,5
Mojmírovce : Výčapy A 12:6
body: Rumanovský D. 4,5, Čanaky 3, Bosák 2,
Daniš 1,5, Takách 1
Vráble D : Mojmírovce 3:15
body: Rumanovský D. 2,5, Čanaky 2,5, Takách
2, Bosák 1, WO 8x
Mojmírovce : ŠOG Nitra G 15:3
body: Rumanovský L. 4,5, Takách 3,5,
Čanaky 3,5, Rumanovský D. 3,5
Nitra 08 : Mojmírovce 2:16
body: Rumanovský D. 4,5, Čanaky
4,5, Bosák 3,5, Andris R. 2,5, Daniš 1
Mojmírovce : Čab C 12:6
body: Rumanovský L. 4,5, Rumanovský D. 3,5,
Čanaky 2,5, Bosák 0,5, Daniš 1
Mojmírovce : Klasov A 17:1
body: Rumanovský D. 4,5, Čanaky 4,
Daniš 3,5, Bosák 3,5, Andris R. 1,5
Čeladice : Mojmírovce 8:10
body: Rumanovský L. 4, Čanaky 3,
Rumanovský D.2, Bosák 1
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Družstvo mužov sa umiestnilo na 1. mieste bez
straty bodu.
Úspešnosť jednotlivcov v rámci súťaže: Rumanovský Ľuboš 1. Čanaky Ervín 4. Rumanovský
Drahoš st. 5. Takách Juraj 6. Daniš Rudolf 15.
Bosák Dušan 21. Andris Radoslav 23.
Družstvo B účinkuje v 2. triede
Vráble F : Mojmírovce B 4:14
body: Andris R. 4, Šoky M. 4, Gardian P. 3,5,
Špánik T. 2,5
Mojmírovce B : Čab F 7:11
body: Špánik 2,5, Andris S.1,5, Gardian 1,5,
Šoky 1,5
Alekšince : Mojmírovce B 5:13
body: Andris R. 4,5, Šoky 3,5, Gardian 3, Špánik 2
Mojmírovce B : Žirany C 18:0
body: Andris R. 4,5, Bosák 4,5, Gardian 4,5,
Špánik T. 4,5
Čab D : Mojmírovce B 3:15
body: Andris R. 4, Gardian 4,5, Šoky 4, Špánik
T. 2,5
Mojmírovce B : Čab E 15:3
body: Andris R. 4,5, Šoky 4,5, Gardian 3, Špánik 2, Andris S. 1
Vráble G : Mojmírovce 0:18
body: Andris R. 4,5, Bosák 4,5, Špánik T. 4,5,
Gardian 4,5
Mojmírovce B : ŠOG Nitra H 7:11
body: Daniš R. 3, Andris R. 1,5, Bosák 1,5,
Gardian 1.
Nitra 08 B : Mojmírovce B 6:12
body: Andris R. 4,5, Špánik 3,5, Šoky 2,5, Andris S. 1, Gardian 0,5

Klasov B : Mojmírovce B 0:18
body: Andris R. 4,5, Šoky 4,5, Gardian 4,5,
Špánik 3, Bosák 1,5
Mojmírovce B : Výčapy B 14:4
body: Gardian 4,5, Andris R. 3,5, Šoky 2,5,
Špánik 2, Bosák 1,5
Družstvo sa umiestnilo na 2. mieste s dvoma
prehrami.
Úspešnosť jednotlivcov v rámci súťaže: Andris
Radoslav 5., Bosák Dušan 8., Šoky Milan 9., Daniš Rudolf 11., Gardian Pavol 12., Špánik Tibor
18., Andris Stanislav 20.
Družstvo starších žiakov 2. liga
SO Levice : Mojmírovce 6:4
body: Špánik T. 2,5, Šponiar R. 1, Bosák E. 0,5
H. Trsťany : Mojmírovce 8:2
body: Špánik T. 2
Mojmírovce : ŠOG Nitra B 2:8
body: Špánik T. 2
Mojmírovce : Vráble 2:8

Memoriál

Vojtecha Kincla
Dňa 26. 12. 2009 sa v telocvični ZŠ v Mojmírovciach
uskutočnil v poradí už 6.
ročník Memoriálu Vojtecha
Kincla, funkcionára, organizátora a rozhodcu nielen
na miestnej, ale aj na celoslovenskej úrovni pôsobenia
v tejto oblasti.
Turnaja sa zúčastnilo 31 pretekárov, ktorí boli rozdelení
do 3 kategórií:
- kategória žiaci
- kategória neregistrovaní
- kategória muži

body: Špánik T. 1, Slaténi P. 1
Čab B : Mojmírovce 7:3
body: Špánik T. 2, Bosák E. 1
Čab C : Mojmírovce 4:6
body: Špánik T. 3,5, Bosák E. 1,5, Šponiar R. 1
V bodovacích turnajoch najmladšieho
žiactva krajov Nitra - Trenčín sa Tibor Špánik
v Čiernych Kľačanoch umiestnil na 1. mieste a
Peter Slaténi na 13 mieste.
V bodovacích turnajoch mladšieho žiactva
krajov Nitra - Trenčín sa Tibor Špánik zatiaľ
umiestnil po dvoch turnajoch na 12. mieste a
Peter Slaténi na 25. mieste.
Všetky tieto informácie môžete získať na
www.pinec.info, alebo www.michalka.sk
Všetky tieto výsledky sme mohli dosiahnuť
vďaka podpore obecného úradu a občianskemu
združeniu Mojmírovské kroky.

Výbor MŠKST Mojmírovce
- kategória neregistrovaní:
1. miesto: Chrenko Stanislav, Veľká Dolina
2. miesto: Gardian Vladimír, Svätoplukovo
3. miesto: Novák Jozef, Veľká Dolina a Gašparík Juraj z Poľného Kesova
- kategória muži:
1. miesto: Rumanovský Luboš, Ing.
2. miesto: Rumanovský
Drahoš, starší
3. miesto: Špánik Tibor
- všetci Mojmírovce - a
Polakovič Emil, Ing.
STK Drietoma

Ceny a medaily odovzdali
Mičina Ľudovít
Ocenení v kategórii muži (zľava
a Škrabák Miroslav.
Rumanovský Drahoš st., Ing.
Toto športové podujatie
Rumanovský Luboš, Ing. Polakovič
sa mohlo uskutočniť
Emil, STK Drietoma, Špánik Tibor)
len vďaka finančnej
Výsledky účinkovania v jedpodpore občianskeho
notlivých kategóriách:
združenia Mojmírovské kroky a Obecného
- kategoria žiaci:
úradu v Mojmírovciach.
1. miesto: Špánik Tibor
Budúci ročník sa bude konať k nedožitému 100.
2. miesto: Šponiar Richard
výročiu narodenia Vojtecha Kincla.
3. miesto: Slaténi Peter a Bosák Erik
Výbor MŠKST Mojmírovce
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ŠPORT - FUTBAL

Najlepším
strelcom
Šimon Špánik
Poslednú novembrovú nedeľu
sa v Leviciach uskutočnil žiacky
turnaj o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu.
Nominačným sitom do 14. členného výberu Oblastného futbalového zväzu Nitra prešiel aj hráč
Futbalového klubu Mojmírovce
Šimon Špánik. Výber ObFZ Nitra
sa na turnaj musel prebojovať cez
kvalifikáciu. Z 13 gólov výberu
Nitry strelil Šimon 6 gólov a výraznou mierou prispel k postupu
výberu ObFZ. Záverečný turnaj
hráči reprezentujúci Nitru vyhrali. Získali Pohár predsedu ZSFZ
a Mojmírovčan Šimon Špánik sa
stal najlepším strelcom turnaja.
Konto súperov zaťažil 12 gólmi.
Výsledky Nitry:
Galanta 0:2, Trenčín 4:2 (Š. Špánik - 3x), Levice 5:1 (Š. Špánik 2x), Prievidza 3:1 (Š. Špánik - 2x),
Dunajská Streda 4:0 (Š. Špánik
- 3x), Nové Zámky 4:3 (Š. Špánik
- 2x).
Mojmírovský žiacky dres
s číslom 7 však pravdepodobne už
skoro zmení majiteľa, pretože Šimonovu streleckú mušku a talent
si už stihli všimnúť aj funkcionári
Ivánky pri Nitre (3. liga), ČFK Nitra (1. liga) a FC Nitra (1. liga).
Aj touto cestou Šimonovi
blahoželáme k úspechu a prajeme
mu veľa úspechov v jeho športovej
kariére.

Ing. Jozef Filo
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Vianočný turnaj

Nitrianskych novín
Ing. Jozef Filo
V závere kalendárneho roka sa už tradične koná turnaj o Pohár Nitrianskych novín. Tak ako každoročne aj na
konci roku 2009 sa ho zúčastnilo mužstvo FK Mojmírovce.
V Mestskej športovej hale v Nitre však naši futbalisti dieru
do sveta neurobili. Najmä vďaka streleckej nemohúcnosti.
Gólovo sa dokázali presadiť iba Radovan Hadža a Michal
Švelan a hoci vsietili spolu 7 gólov, stačilo to iba na 3. miesto
v skupine.
Výsledky:
Mojmírovce - Veľký Cetín 0:1, Mojmírovce - Žirany 6:
3 (Hadža - 3x, Švelan - 3x), Mojmírovce - Nevidzany 1:8
(Hadža).

INZERCIA
*Kúpim 4 - 5 árový pozemok.
Kontakt:
0944 055 299
*Predám jablká bez chémie, odrody Gloster
a Ontário. Cena 0,33 EUR/kg.
Kontakt: Mojmírovce 1545,
na tel. č.: 0907/725728
*Predám kontajner 7 kubíkový v cene 500
EUR. Tel. kontakt: 0904842707

Oznam redakčnej rady
V časopise Mojmírovčan 12/2009 bola na 9 strane v článku Memoriál Kolomana Slimáka omylom uverejnená veta:
Zároveň memoriál bol aj propagáciou poľovníctva, ktoré sa
redukuje iba na lov... Správne znenie uvedenej vety malo byť:
Zároveň memoriál bol aj propagáciou poľovníctva, ktoré sa
neredukuje iba na lov...
Za nesprávny text sa ospravedlňujeme.
R.R.

INFOSERVIS

Reklama

