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Vývoz odpadu po novom
Od 1. marca dochádza v našej obci na základe výsledku verejnej
súťaže k zmene firmy vyvážajúcej komunálne odpady. Zároveň so
zmenou vývozcu dochádza aj k niektorým ďalším zmenám, o ktorých si dovoľujeme touto cestou informovať občanov obce.
Najvýznamnejšou zmenou týkajúcou sa občanov je, že komunálny odpad sa bude vyvážať každý týždeň v piatok, nie ako
doteraz v dvojtýždňových intervaloch. V tejto súvislosti by sme
radi upozornili na skutočnosť, že neplatíme za počet vyvezených
zberových nádob, ale za hmotnosť vyvezeného komunálneho odpadu. Znamená to, že by nemalo byť cieľom napĺňať každý týždeň
zberovú nádobu len preto, aby bola plná. Zabudnime na starý lístkový systém vývozu, keď sme platili za vyvezené nádoby a preto
sa snažili natlačiť do nádoby čo najviac odpadu. Práve naopak
triedením odpadu sa snažme minimalizovať odpad, ktorý skončí
v zberovej nádobe. Ušetríme tým všetci. Pracovníci firmy vysypú
odpad aj z nádoby, ktorá je naplnená iba z polovice.
Touto cestou upozorňujeme občanov, že do zberných nádob
na komunálny odpad nepatrí papier, sklo, PET fľaše, elektroodpad, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (tráva,
odpad zo záhrad atď), nebezpečný odpad.
Upozorňujeme občanov, že v súlade so zákonom NR SR č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinnosťou nás všetkých
separovať (triediť) komunálny odpad.
Systém zberu triedených zložiek komunálneho odpadu je nasledovný:
PET flaše - zbiera sa 1x mesačne zberom po obci do plastových
vriec. V roku 2010 bude vývoz organizovaný vždy posledný utorok v mesiaci. Vrecia so separátmi je potrebné vyložiť pred rodinný
dom podľa harmonogramu najneskôr do 8,00 prípadne k stanovišťu
kontajnerov na zmiešaný KO, alebo donáškovým spôsobom do kontajnerov umiestnených na zberovom dvore, ktorého prevádzka je
obcou Mojmírovce zabezpečená 2x týždenne v čase prevádzky
papier a papierové obaly – zbiera sa donáškovým spôsobom do
kontajnerov umiestnených na zberovom dvore
sklo a sklenené obaly – zbiera sa donáškovým spôsobom do kontajnerov umiestnených na zberovom dvore
kovy – zbiera sa donáškovým spôsobom do kontajnerov umiestnených na zberovom dvore
nebezpečné zložky komunálneho odpadu sú občania povinní
zbierať oddelene. Vývoz nebezpečných zložiek je na území obce
Mojmírovce organizovaný donáškovým systémom zberu 2 x do
roka. Termíny a miesta zberu budú zverejňované miestnym rozhlasom. Iné nakladanie s nebezpečným odpadom je zakázané, napr.
vhadzovanie do zberných nádob určených na komunálny odpad z
domácností.
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Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva
veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré sú pre občanov obce Mojmírovce - fyzickým osobám k dispozícii na v zberovom dvore 2x
v týždni v stredu a sobotu počas prevádzkových hodín. Zakazuje sa
ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.
Upozorňujeme, že zberový dvor v obci Mojmírovce slúži občanom
obce Mojmírovce
– fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu
pochádzajúce z obce Mojmírovce.

Dôrazne upozorňujeme, že do zberového dvora obce
Mojmírovce nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností
tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa .

Evidencia psov
Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov, ktorí si nesplnili
zákonnú povinnosť a neprihlásili do evidencie psov, ktorých sú
vlastníkmi, prípadne držiteľmi, že v súlade so zákonom č. 282/
2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o držaní psov“),
podlieha každý pes evidencii. Do evidencie sa zapisuje meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu
vlastníka resp. držiteľa psa, miesto umiestnenia psa, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu vlastníka alebo držiteľa, rasa psa,
evidenčné prípadne tetovacie číslo psa, doklad o absolvovaní výcviku v prípade zvláštneho psa, skutočnosť či je pes nebezpečný, úhyn
psa alebo jeho stratu, dátum ohlásenia straty známky. Ak je vlastníkom resp. držiteľom psa právnická osoba alebo podnikateľ zapisuje
sa aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby.
Ten, kto neprihlási psa do evidencie sa dopustí priestupku podľa
§ 7 ods. 1 zákona o držaní psov sa dopustí. Za uvedený priestupok
obec uloží pokutu do 165,- €.

Upomienky za knihy
V súvislosti so skutočnosť, že veľké množstvo čitateľov Obecnej knižnice v Mojmírovciach nevracia včas vypožičané knihy,
(niektorí aj viac rokov) Obecný úrad Mojmírovce upozorňuje občanov na čl. 2 ods. 9 Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej
knižnice v Mojmírovciach, ktorý znie:
Ak používateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami:
za 1. upomienku sa platí 1,- € (jedno euro)
za 2. upomienku sa platí 3,- € (tri eurá)
za 3. upomienku sa platí 5,- € (päť eur)
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach konaného dňa
27. januára 2010 vyberáme nasledovné:

a v ostatných prípadoch sa ešte nerozhodlo.
Vyššie uvedené informácie o projektoch zobrali
poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.

Rokovanie otvoril starosta obce Imrich
Kováč za prítomnosti všetkých poslancov OZ.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Köblös
vyhodnotil plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesenia predchádzajúceho zasadnutia, pričom
skonštatoval, že úlohy boli splnené. Navrhuje
i naďalej systematicky odstraňovať odpad z cintorínov a ulíc, kde žijú neprispôsobiví občania
(Kúrie, Na vŕšku).
OZ bola predložená žiadosť p. Anny Oláhovej o poskytnutie pôžičky na zakúpenie sporáku,
z dôvodu zlej finančnej situácie menovanej.
V zmysle čl. V. ods. 2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojmírovce č. 2/2005
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce
Mojmírovce, môže obec poskytnúť návratné
výpomoci právnickým a fyzickým osobám len
vo výnimočných prípadoch a to na vystrojenie
pohrebu, havarijné situácie v rodinných domoch,
na jednorazový nákup životne dôležitých potrieb
(lieky, potraviny...). Nakoľko kúpa sporáku nespĺňa vymedzený účel podľa uvedeného VZN,
poslanci nesúhlasili s poskytnutím pôžičky.
Prednosta obecného úradu v súvislosti so
zvýšenými poplatkami za pohrebné služby
navrhol novelizovať VZN č. 2/2005 čl. V. bod
2., podľa ktorého starosta rozhoduje o pridelení
prechodných finančných návratných výpomocí
do 100,- €. Poslanci poverili prednostu úradu
pripraviť novelu VZN.
V ďalšom bode OZ prerokovalo a zobralo na
vedomie bez pripomienok informáciu o kultúrno
– spoločenskej a osvetovej činnosti obce za rok
2009 a schválilo harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2010.
Zamestnankyňa OcÚ predniesla informáciu
o projektoch, do ktorých sa obec zapojila v roku
2009. Z 13-tich projektov bolo 7 schválených,
z toho 5 sa už realizuje a dva najväčšie projekty
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojmírovce a Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov sú v štádiu podpisovania zmluvných
dokumentov. Jeden projekt bol zamietnutý

OZ prerokovalo predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu za účelom
realizácie projektu Zvýšenie zamestnanosti,
vzdelanostnej úrovne a rozvoj komunitného života príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo.
V rámci projektu sa uvažuje o rekonštrukcii budovy ZŠ v Mojmírovciach, konkrétne telocvične.
Pri rekonštrukcii sa uvažuje s vytvorením triedy
pre tzv. nultý ročník nielen pre rómske deti, ale
aj deti zo sociálne slabších rodín. V projekte sa
uvažuje s 2/3-mi finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu telocvične a s 1/3-ou na
vzdelávanie a rozvoj komunitného života Rómov
v Mojmírovciach a Svätoplukove. Schválením
projektu by obec získala nemalé nenávratné finančné prostriedky na opravu telocvične, ktorú
využívajú všetky deti nielen z obce Mojmírovce,
ale aj deti zo spádových obcí. Predloženie žiadosti, ako aj zabezpečenie realizácie projektu
obcou Mojmírovce po schválení žiadosti o NFP
a spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. do
výšky 22 450,- EUR schválili poslanci OZ bez
pripomienok.
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V bode Rôzne starosta obce informoval poslancov, že zmluvná dokumentácia k schváleným
projektom Revitalizácia verejných priestranstiev
obce Mojmírovce a Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadov Mojmírovce je na príslušných
ministerstvách (MVaRR SR a MŽP SR) v štádiu
podpisovania. Zároveň informoval poslancov, že
je podpísaná zmluva so Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou Bratislava v súvislosti
s rekonštrukciou budovy zdravotného strediska.
Projekt bude riešiť zníženie energetickej náročnosti budovy, t.j. jej zateplenie, výmenu okien,
rekonštrukciu stropu a podlahy. Po rekonštrukcii
budú v jednej budove sústredení lekári aj lekáreň
pod jednou strechou. Starosta obce tiež poskytol
informáciu o výsledkoch verejnej súťaže na odvoz komunálneho odpadu z obce Mojmírovce.

Do súťaže sa prihlásila iba jedna spoločnosť
a to firma ENVI-GEOS so sídlom v Lužiankach.
Firma bude zabezpečovať jednak odvoz komunálneho odpadu z obce 1 x týždenne a zároveň
bude zabezpečovať zber PET fliaš 1x mesačne.
Zber ďalších zložiek komunálneho odpadu je pre
občanov obce – nepodnikateľov zabezpečovaný
2x do týždňa prostredníctvom zberového dvora.
Odvoz KO zo zberového dvora zabezpečí firma
ENVI-GEOS podľa potreby. Obec zabezpečí
prostredníctvom uvedenej firmy 2x do roka aj
odvoz nebezpečného odpadu.
Pán Mário Šušek sa zaujímal o systém platenia komunálneho odpadu. Bolo mu vysvetlené, že
systém platenia za komunálny odpad je riešený
vo VZN obce Mojmírovce č. 1/2010 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne

Klub

odpady a drobné stavebné odpady, účinný od
1.1.2010. VZN je k nahliadnutiu na obecnom
úrade a taktiež na internetovej stránke obce
Mojmírovce www.mojmirovce.sk v časti obecný
úrad, všeobecne záväzné nariadenia. Poslanci
skonštatovali, že ďalšou primeranou osvetou
bude vhodné informovať občanov o systéme
platenia komunálneho odpadu, vyplývajúceho zo
VZN č. 1/2010.
Nakoľko bol program 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a rokovanie OZ ukončil.

Ing. Ladislav Köblös
hlavný kontrolór obce

Činnosť v klube

tvorivosti
Alena Filová
Na podnet občianskeho združenia Mojmírovské kroky Ing. Antónia Zoborská, absolventka Univerzity 3. veku, odbor ľudové remeslá
predložila obecnému zastupiteľstvu návrh činnosti Klubu tvorivosti v našej obci. Do obsahu
programu boli navrhnuté činnosti: drôtovanie,
aranžovanie, servítková technika, práca s vlnou, recepty racionálnej výživy a ďalšie tvorivé
aktivity podľa záujmu účastníčok klubu. Keďže
Klub tvorivosti je súčasťou ObZ Mojmírovské
kroky z rozpočtu združenia boli vyčlenené
finančné prostriedky na začatie činnosti aj na
jeho ďalšiu prácu. Obec umožní stretávanie raz
za týždeň v priestoroch spoločenského domu
(v Klube Jednoty dôchodcov), alebo dočasne na
obecnom úrade.
Práca v Klube tvorivosti začala koncom minulého roka s 12 členkami, v januári sa ich počet
zvýšil na 17. Činnosť klubu sme začali tvorením
vianočných ozdôb z drôtu, neskôr aplikovaním
servítkovej techniky na rôzne predmety. K na-

šim členkám sa pridala aj mladá študentka
Alanah z USA, ktorá študuje v Nitre a býva
v rodine Debrecéniovích v Mojmírovciach.
Všetkým členkám sa práca v klube veľmi páči
a sme radi, že pani Ing. Antónia Zoborská sa nás
ujala a naučila nás tvoriť krásne predmety, ktoré
skrášlia naše príbytky.
Prvý zimný cyklus sa ukončí tvorbou veľkonočných ozdôb a aranžovaním s podporou
externej lektorky.
Poznámka:
22.02.2010 sa konalo zasadnutie Rady ObZ
Mojmírovské kroky. Bolo pre nás prijemným osviežením stretnutie s členkami Klubu
tvorivosti, ktorý naše združenie finančne
podporuje z 2% z daní.
D.K.
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ROZHOVOR

U NÁS NA KÁVIČKE
OcÚ Mojmírovce, OZ Mojmírovské kroky a PD
Mojmírovce za to, že nám poskytli finančné
prostriedky na zhotovenie krojov, v ktorých aj
vystupujeme. Chceli by sme v tejto činnosti
i naďalej pokračovať. Máme rôzne ponuky na
vystúpenia. Nemôžeme ich však všetky prijímať, lebo narážame na problém dopravy, ktorá
nie je lacná. Za podporu pri zabezpečovaní dopravy ďakujem PD Mojmírovce.

Náš občan

Vincent

BELAN

- predseda miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS) a organizačný
vedúci speváckeho súboru Senior, obyvateľ
Mojmíroviec od roku 1960.

Ale život, to nie sú len povinnosti. Sú to aj
koníčky, rodina... Zostáva ti čas aj na záujmy
pre potešenie duše i tela?

V tomto roku si seniori v našej obci pripomínajú
okrúhle výročie organizovanej činnosti. Pri tejto
príležitosti sme požiadali o rozhovor dlhoročného predsedu tejto organizácie.
Jednota dôchodcov Slovenska patrí medzi
najaktívnejšie spoločenské organizácie v našej obci. Od vzniku si jej predsedom. Ako
hodnotíš jej doterajšiu činnosť?

Za odpovede sa poďakoval a mnoho ďalších
úspechov zaželal

Ivan Mojmír Zoborský

chceli by sme sa i naďalej aktívne podieľať na
spoločensko-kultúrnej činnosti v obci, zameriavať sa na zlepšenie životných podmienok
našich starších občanov, venovať sa sociálnemu
programu v obci.

Jednota dôchodcov na Slovensku je v podstate
občianskym združením. Cieľom našej základnej
Naviac si aj organizačným vedúcim súboru
organizácie je podporovať a obhajovať záujmy
Senior, ktorý už viac rokov spevom rozdáva
svojich členov, spolupracovať s orgánmi samoradosť a veľmi úspešne reprezentuje našu
správy a ďalšími organizáciami v obci.
obec. Tiež si bol pri jeho zrode. Ako ste začíNaša základná organizácia bola založená vo
nali a čo chystáte pre najbližšie obdobie?
februári v roku 2000, čo je už 10 rokov, s počtom 18 členov. Bol zvolený 3-členný výbor a reNa zasadnutiach okresnej organizácie som sa
vízna komisia. V priebehu rokov sa členská zástretával s inými predsedami JDS. Hovorili
kladňa rozširovala z radov občanov. Terajší stav
o ich speváckych súboroch, ako účinkujú a kde
je 115 členov, máme 7-členný výbor a 3-člennú
vystupujú. Dospel som k názoru, že takéto niečo
revíznu komisiu. Výbor pravidelne zasadá, rieši
by mohlo byť aj u nás. Myšlienku som prediskuorganizačné otázky a aktívne sa zúčastňuje na
toval s riaditeľom ZUŠ, pánom
zabezpečovaní celoročRudolfom Arpášom, a navrhol
ného programu prijatého
výročnou členskou schô- „Keďže som bývalý poľnohos- som mu, aby nás odborne
dzou. Máme pravidelné podár, určité veci mi prirástli viedol. Zorganizovali sme 23
ochotníkov a v novembri 2000
kontakty s okresnou orgak
srdcu.
Celý
život
som
bol,
aj
vznikol súbor, ktorý má dnes 22
nizáciou a tiež spoluprácu
členov. Na nácvik sa spravidla
s ostatnými organizácia- teraz som spojený s prírodou.“
schádzame raz do týždňa alemi v okrese. Najviac sa
bo podľa potreby. Vystupujeme
zameriavame na činnosť
na rôznych spoločenských podujatiach v rámci
v rámci obce. Dobré kontakty sú s obecným
obce, regiónu ako i pri okresných a krajských
úradom a starostom obce. Bola nám pridelená
akciách. Vystupovali sme i mimo kraja, ale aj
jedna menšia miestnosť v kultúrnom dome. Tu
v Maďarsku. Repertoár súboru tvoria piesne
máme uložený potrebný materiál pre potreby
zo slovenskej ľudovej klenotnice, z blízkeho
organizácie. Miestnosť využívame na zasadokolia, i z celého Slovenska. Máme ich už vyše
nutie výboru a tiež činnosť šachového krúžku.
100. Ďalej hudobno-tanečné pásmo zamerané k
Dobrá spolupráca je s ostatnými spoločenskými
zvykom tradičnej dediny, ako napr. Vinobranie,
organizáciami, ale hlavne s Jednotou COOP
Fašiangy a iné. Touto cestou chcem poďakovať
a organizáciou záhradkárov. Tak ako doteraz,
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Keďže som bývalý poľnohospodár, určité veci
mi prirástli k srdcu. Celý život som bol, aj teraz
som spojený s prírodou. Spomínané odbory ma
vždy zaujímali a boli mi viac menej koníčkom
spojené so zamestnaním. Teším sa z toho, keď si
niečo pekné dopestujem v záhrade a z hrozienka
dorobím dobré vínko, ktoré vždy chutí. Keby
nie podpory od rodiny, nemohol by som tieto
činnosti vykonávať. Sú mi veľkou oporou a za
to im ďakujem.

Projekt:

Sikaven
amen Roma
- Ukážme sa
Rómovia
Alžbeta Zemanová
Tento projekt bol schválený úradom
vlády SR. Realizácia projektu začala 16.
novembra 2009. V rámci projektu vzniklo komunitné centrum, ktoré navštevujú deti zo
sociálne slabších rodín. Pod vedením Alžbety
Zemanovej a Dany Bandryovej sa venujú týmto

» V takýchto maskách sme sa zúčastnili
na karnevale
klubovým prácam: práca s deťmi
– doučovanie, krúžok šikovných
rúk – výtvarná tvorba a tiež klub
mladých – poskytovanie sociálneho poradenstva, sprevádzanie
klientov, písanie žiadostí a pod.
Projekt bude realizovaný do 30.
marca 2010.

« Práca s deťmi
- čítanie a príprava masiek
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Prioritou
je rozvoj
osobnosti
dieťaťa
Daniela Kozáková ,

predseda RR

MIESTO PRE...

Fotogaléria

Blahoželáme

sociálnym), utvárať u nich pocit zodpovednosti
za svoje správanie a jednanie, motivovať ich pri
organizovaní školských a mimoškolských aktivít. Toto je len časť z koncepcie.
Ako môžete zhodnotiť vaše pôsobenie počas I.
polroka školského roka 2009/2010 a teda
I. polroka v Mojmírovciach?
V škole vládne pokojná a tvorivá atmosféra, ktorá prináša osoh aj našim žiakom. Na pedagogickej rade sme hodnotili výchovno - vyučovacie
výsledky za I. polrok, v ktorom z 384 žiakov
- 146 prospelo s vyznamenaním. S pedagógmi
smerujeme k napredovaniu plnenia cieľov školského vzdelávacieho programu, v ktorom nás
čaká veľa problémových úloh.

Marec sa u nás spája okrem iného aj s Dňom učiteľov. Počas letných prázdnin nastúpil do našej
základnej školy nový riaditeľ Mgr. Stanislav
Visolajský, ktorého sme požiadali o rozhovor.
Pán riaditeľ, predstavte sa našim čitateľom.
Kde ste doteraz pôsobili a čo vás priviedlo
práve do Mojmíroviec?
V mojej pedagogickej praxi som učil aj na stredných školách napríklad na Železničnom učilišti
v Trenčíne, SOU v Hlohovci, ale posledné obdobie som robil riaditeľa Základnej školy v Dvorníkoch. Po skončení funkčného obdobia som sa
rozhodol vrátiť do rodného kraja.
Priblížte nám, čo je ťažiskom koncepcie rozvoja Základnej školy Mojmírovce.
Pri tvorbe koncepcie rozvoja školy som sa predovšetkým zameral na rozvoj osobnosti dieťaťa,
chcem spolu s pedagogickým kolektívom vytvárať čo najlepšie podmienky atmosféry pohody
a bezpečia. Vo vzdelávaní je pre mňa dôležitá
orientácia žiakov na každodenný život v 21. storočí. Vzdelávací program preto reaguje na rýchly rozvoj informačných technológií, na potrebu
zdravého životného štýlu a požiadavky pracovného trhu v rámci celej Európskej únie. Ukázať
deťom čo je dôležité pre život každého jedinca
a viesť ich k záujmu o veci verejné tak miestneho, ako aj globálneho charakteru. Motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, individuálne
pristupovať k žiakom nadaným, tak aj k žiakom
s akýmkoľvek znevýhodnením (zdravotným,
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Ako vnímate prostredie našej obce a okolia
vzhľadom na to, že ide o spádovú obec a teda
aj o spádovú školu?

Do súťaže denníka Nový čas o najväčšieho
snehuliaka sa zapojili aj Mojmírovčania

Narodil som sa v Mojmírovciach a detstvo som
prežil v Štefanovičovej, a preto dôverne poznám
obec. Našu školu navštevujú deti z okolia. Pre
žiakov denne dochádzajúcich do školy zo spádovej oblasti je potrebné vytvoriť vyhovujúce
podmienky napr.: naviazať začiatok a koniec
vyučovania na dopravné spojenie, umožniť im
zapojenosť do krúžkovej činnosti, stmeliť triedne kolektívy a hlavne nerobiť rozdiely medzi
žiakmi v škole. Vychovávať ich k hrdosti a láske
k svojej obci a národnému povedomiu.

Ďakujem za rozhovor a v mene redakčnej
rady želám veľa pracovných i osobných
úspechov. Zároveň želáme všetkým pedagógom veľa síl a optimizmu v ich náročnej
práci.

NEZABUDLI SME

Začiatkom februára nás obdarila Perinbaba
bohatou nádielkou snehu.
Foto: ulica Za tabuľami

V uplynulých dňoch oslávila významné životné jubileum predsedníčka
redakčnej rady nášho obecného časopisu
pani Mgr. Daniela Kozáková.
Naša Danka pracuje od vzniku časopisu
v redakčnej rade, v jeho čele stojí od
roku 2004 a vtláča mu svoj kultivovaný
prejav. Jej zásluhou sa zo samizdatovej
formy zmenil na celofarebné periodikum, ktoré v roku 2007 získalo v rámci
celoslovenskej súťaže obecných novín
čestné uznanie a okolité obce nám ho
právom závidia. Jej pôsobenie v našej
obci sa neobmedzuje iba na časopis.
Je autorkou viacerých projektov, ktorými získala pre obec nemalé finančné
prostriedky a ktoré pomohli našu obec
skrášliť, aby život v nej bol pre všetkých
príjemnejší.
Ako členka Zboru pre občianske záležitosti sa zúčastňuje na všetkých obecných
obradoch a kultúrnych akciách, ktoré
aj vďaka nej majú vždy vysokú úroveň
a ktorým prepožičiava svoj povestný
šarm. Jej hlas roky oznamoval občanom
cez obecný rozhlas príjemné aj smutné
správy.
Ňou vedená obecná kronika získala v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2007 najvyššie
ocenia v rámci celoslovenskej súťaže
Slovenská kronika.
Vedie ObZ Mojmírovské kroky, cez ktoré sa z odvedených daní vrátilo do našej
obce už viac ako 33 000,-€ /1 mil Sk/ a
ktoré boli využité na podporu mnohých
aktivít, spoluorganizovaných obcou a
inými spoločenskými organizáciami.
Toto je len čiastočný výpočet všetkých
jej aktivít, ktorým sa venuje bez ohľadu na svoj voľný čas. Ako príklad nám
všetkým slúži svojou všestrannosťou, ale
aj príslovečnou skromnosťou.
Milá Danka, prijmi aj touto cestou
našu gratuláciu, želanie pevného zdravia
a úspechov, aby si nás mohla naďalej zásobovať svojou pozitívnou energiou.
Redakčná rada časopisu
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Detský KARNEVAL

Ukončenie fašiangov
- pochovanie basy
Alena Filová

Alžbeta Zemanová

Dňa 14. februára v nedeľu o 15,00 sa v Žrebčíne uskutočnil
detský karneval. Zúčastnilo sa ho 40 detí, ktoré predstavovali svoje
masky a taktiež sa zapojili do súťaží, kde nechýbal ani stoličkový
tanec. Deti sa ako šibnutím čarovného prútika premieňali na rôzne
postavy predstavujúce napr. medveďa, lekárov, princezné, duchov,
kleopatru, spidermana, drozda, motýľa či lesnú žienku. Atmosféra
bola veselá a porota pozostávajúca z piatich rodičov vybrala najlepších desať masiek, ktoré boli ohodnotené sladkými odmenami.
Úsmevy na ich tvárach prezrádzali radosť. Spoločne si všetci zatancovali pri veselej hudbe. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.

Karneval tu opäť bol
spolu sme sa
radovali,
úsmevy na detských
tvárach
spokojnosť nám
prezrádzali.
« Predstavovanie masiek

PROJEKT

» Súbor Senior

Materská škola
Mojmírovce
- Otvorená škola
Mgr. Anna Velebná

Najkrajšie masky

Rôzne masky,
hudba, tanec,
súťaže i odmeny,
to bol mojmírovský
karneval pre deti
s láskou robený.

Po karnevale našich
najmenších nasledovalo
ukončenie fašiangov
a pochovanie basy.
S krásnymi piesňami
a
veršovankami
sa prítom« Pochovanie
ným hosťom predstavil súbor
basy otvoril
Senior. Aspoň takto sme sa
starosta obce
mohli preniesť do mladých
Imrich Kováč
čias našich prarodičov a tak
s jeseňou
nahliadnuť
do prežívania
- Vierou
fašiangov u nás na dedine.
Láznikovou
Potom nasledovalo vystúpenie
Mojmírovskej kapely a pochovanie basy. Pri veselých piesňach sme si všetci s radosťou
zatancovali. Zábava a dobrá nálada trvala do neskorých
nočných hodín.

V školskom roku 2008/2009
bol v Materskej škole vypracovaný
projekt Otvorená škola - oblasť
športu. Aj tento projekt bol úspešne
schválený na sumu 1 700 € z čoho
5% dotovala nezisková organizácia
- Mojmírovské kroky, ktoré spravuje pani Mgr. Daniela Kozáková.
Patrí jej od celého pedagogického
personálu MŠ úprimné poďakovanie
za spoluprácu pri realizácii tohto
projektu. Praktická realizácia bola
až v tomto školskom roku a práca s
náradím a náčiním trvá celý rok.
Z finančných prostriedkov bolo
zakúpené športové náradie a náčinie,
odmeny pre deti vo forme sladkostí,
hračiek a kníh. Na záver by som poďakovala všetkým rodičom detí MŠ ,
ktorí do tejto neziskovej organizácie
Mojmírovské kroky prispievajú 2%
z daní a tým prispievajú aj na hodnotnejší pobyt ich detí v Materskej
škole Mojmírovce.

Spoločná fotografia zúčastnených masiek
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» Mojmírovská kapela hrá do tanca
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POZVÁNKY

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

VALENTÍNSKA
SÚŤAŽ
Alžbeta Zemanová

Pri aktivitách s deťmi v komunitnom centre,
ktoré sa nachádza v budove OcÚ vznikla myšlienka na vyhlásenie Valentínskej súťaže.

malý valentínsky sen. Škatuľka so srdiečkami
slúžila na to, aby sa do nej vhodili sny a 15.02.
v pondelok, starosta obce Mojmírovce za pomoci Alžbety Zemanovej a Dany Bandryovej vylosovali šťastlivca. Stala sa ním Kristína Olahová,
ktorej snom bolo navštíviť divadlo v Nitre.
Výherkyni srdečne gratulujeme a veríme, že si
z divadla odnesie kultúrny zážitok. Tešíme sa,
že sme aspoň takouto formou mohli umožniť
splnenie valentínskeho sna.

Valentín už opäť prišiel
tak ako po každý rok
s ním i čaro slova láska
ktorí vedie vždy náš krok.
Je to Svätý patrón lásky
ten čo srdcia otvára
napĺňa nás krásou šťastia
Amorov šíp rozdáva.

» Starosta obce Imrich Kováč s výherkyňou
Valentínskej súťaže Kristínkou Olahovou
V nej sa jednému šťastlivcovi splní jeho
malý valentínsky sen. Aktivity komunitného
centra sa dejú v rámci projektu: Sikaven amen
Roma - Ukážme sa Rómovia. Komunitné centrum pod vedením Alžbety Zemanovej a Dany
Bandryovej navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Venujú sa v ňom rôznym
voľno-časovým aktivitám, ako i doučovaniu
tých, ktorí majú slabý prospech. Keďže svätý
Valentín sa blížil, rozhodli sme sa vyhlásiť
Valentínsku súťaž. Spolu s deťmi sme vytvorili
valentínsku nástenku, pod ktorou bola obálka
s papierikmi. Na ne si každý mohol napísať svoj
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S ružou v ruke, hriatim v srdci
a s úsmevom na tvári
čakáme kým príde človek
čo nazýva sa „ten pravý.“

Ples
športovcov
Jedenástka je pre futbalistov symbolickým číslom. Jedenásť je futbalistov na hracej ploche (ak sa nedajú vylúčiť),
jedenástka sa kope za
faul alebo ruku v pokutovom území. Posledný
januárový piatok, však
toto číslo symbolizovalo
úplne iný pohyb, než je
beh za loptou po trávniku.
Na v poradí už jedenástom plese si mladší i skôr
narodení športovci, spolu
so svojimi partnerkami
vyskúšali pohyb na tanečnom parkete. Netradične
v mojmírovskom kaštieli,
ale tradične so skupinou
Brilax. V príjemnom
prostredí hrala muzika
» Na Plese športovcov sa zaopäť až do rána a vďaka
bával aj vedúci A mužstva
sponzorom mnohých poPavel Palka s manželkou
tešili aj zaujímavé ceny.

Milí spoluobčania,
Kaštieľ Mojmírovce
vás srdečne pozýva do
Relax centra na vodný
aerobik,
ktorý začína dňa
3.marca 2010 o 18.00
hod.
Stretávať sa budeme 1x
do týždňa v čase

od 18.00 do 19.00.
Cena na osobu:
4,50 €/os.
Bližšie informácie:
Bc. Vladimíra
Milošiaková
Tel.č.:
+421 907 645 786
+421 37 77 98 202

Pozvánka na prednášku
OcÚ Mojmírovce v spolupráci so ZO SZZ v Mojmírovciach
vás pozýva na odbornú prednášku O kompostovaní, ktorá
sa uskutoční v piatok 12. 3. 2010 o 17,00 hodine v zasadačke OcÚ Mojmírovciach.

HARMONOGRAM
PODUJATÍ NA
I. POLROK 2010
Marec

9.3. Výročná členská schôdza
ZO JDS (KD)
15.3. Výročná členská schôdza
MS SČK (OcÚ)
Výročná členská schôdza
ZO SZZ (OcÚ)
Aktivity v knižnici (KD)

Apríl

16.4. Deň narcisov - MS SČK, ZŠ
(obec, ZŠ)
16.4. Odborná degustácia - ZO
JDS, OcÚ, PD, (budova na vinici
PD)
16.4. Divadelná prezentácia súboru „MY“ - ZUŠ (KD)
24.4. Verejná degustácia - ZO
JDS, OcÚ, PD (KD)
30.4. Stavanie mája - ZO JDS,
Mojmírovská kapela (pažiť)

Máj

2.5.
1. sväté prijímanie
(Kostol sv. Ladislava)
9.5. Deň matiek
ZŠ, MŠ, ZUŠ, OcÚ, Senior (KD)
Odber krvi - MS SČK (OcÚ)
25.5. Záverečný koncert žiakov
ZUŠ ZUŠ (Kaštieľ Mojmírovce)
Mojmírovské atletické dni
ZŠ (šport. areál)
30.5. Deň detí
OcÚ, ZUŠ (pred KD)

Jún

Posedenie na strelnici
ZO JDS (strelnica)
Akadémia - ZŠ (SD)
Prehliadka detských
folklórnych súborov
KOS Nitra, OcÚ (KD)
24. - 25.6.
Klavírny seminár s medzinárodnou účasťou (lektor T. Smirnova)
ZUŠ - Kaštieľ Mojmírovce.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V marci sa významného
životného jubilea dožívajú:
Mária Horváthová,
Irma Porubská,
Irena Tóthová,
Peter Drinka,
Jolana Hrivňáková,
Ing. Antónia Zoborská,
Jozefína Šipková,
Edita Šimová,
Lýdia Pšenková,
Elena Hudecová,
Ľudmila Kvasňovská,
Mária Špániková,
František Gašparík

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:

Hana Agáta Malíčková,
Kristian Černák

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:

Jozef Kukan,
Oravcová Alžbeta,
Janka Rodná

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.

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
*Predáme stavebný pozemok
v Mojmírovciach vo výmere
24a. Kontakt: 0911257764
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ŠPORT - FUTBAL

Halové turnaje mládeže
Ing. Jozef Filo
V januári sa tradičného
halového turnaja v Mestskej hale v Nitre na Čermáni zúčastnili naši dorastenci. Nezvládli vstup do
turnaja a hoci sa v ďalších
zápasoch zlepšili, na postup zo základnej skupiny
to nestačilo. Napriek množstvu gólov, ktoré dosiahli, doplatili
na nevyužité šance a skončili už v základnej skupine.
Močenok - Mojmírovce 3:1
Gól: A. Čačik
Jarok - Mojmírovce 1:5
Góly: P. Hlinka, F. Švelan, A. Civáň, T. Šipka, I. Janiš
Pohranice – Mojmírovce 6:6
Góly: F. Švelan – 2x, A. Civáň – 2x, P. Jedlička, T. Šipka
Nastúpili na turnaji: Matej Michalička, Peter Hlinka, Filip
Švelan, Andrej Civáň, Tomáš Šipka, Ivan Janiš, Adam Čačik,
Pavel Jedlička, Andrej Radošovský, Filip Baláž, Marek Ďurický, Imrich Jašík, Ondrej Janšík, Miroslav Višňák, František
Studený, Mário Andruška.
Začiatkom februára sa na turnaji žiakov o Pohár predsedu
ObFZ Nitra v hale Olympia predstavili aj naši najmladší futbalisti. V úvodnom stretnutí zvíťazili. Potom však nešťastne
prehrali s Vinodolom a vo vyraďovacej časti turnaja podľahli
hráčom Cabaj-Čápora, ktorí nakoniec obsadil 2. miesto. Zaujímavosťou turnaja bolo, že najlepším hráčom turnaja sa stala
Petra Čopíková hráčka ČFK Nitra, ktorá na turnaji nastúpila
v drese Cabaj-Čápora. Ďalšia kuriozita, ktorá však nikoho
neteší súvisí s našim hráčom. V zápase s Vinodolom sa zrazil
Michal Bandry s brankárom súpera. Po krátkej prestávke však
v hre pokračoval a dohral nielen spomínané, ale aj ďalšie stretnutie. Večer po turnaji sa zistilo, že so zlomenou nohou.
V. Janíkovce - Mojmírovce 0:3
Góly: Michal Bandry – 2x, Jakub Buch
Vinodol – Mojmírovce 1:0
Cabaj-Cápor – Mojmírovce 2:0
Nastúpili na turnaji: Peter Sýkora, Tomáš Kónya, Patrik
Kozma, Simon Čačik, Radoslav Kelec, David Cunev, Šimon
Špánik, Jakub Buch, Michal Bandry, Miroslav Bandry, Tibor
Špánik, Tomáš Dúbravský, Jozef Filo.

PRIPRAVUJEME

Degustácia vín
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce pripravuje XIV. ročník degustácie vín.
Odborná degustácia sa v roku 2010 uskutoční
16. apríla v admininistratívnej budove vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce a verejná
degustácia sa uskutoční 24. apríla v Spoločenskom dome v Mojmírovciach.

Prihláška

na XIV. Výstavu a degustáciu vín, ktorá sa
uskutoční 16. 04. a 24. 04. 2010 v Mojmírovciach
Meno, priezvisko, titl. ...................................................
Adresa ..........................................................................
Telefón ..........................................................................
Por.č.

Názov vína

Ročník Kategória

Podmienky súťaže:
Vzorky vín je možné prihlásiť na priloženej prihláške do 9. apríla 2010 na adresu Obecný úrad
Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15
Mojmírovce.
Vzorky vín je potrebné doručiť do budovy vinice
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce do 14.
apríla 2010 do 15,30 hod.
Účastníci zasielajú z každej vzorky po 3 fľaše
v objeme 0,75 l. Vzorka musí byť čitateľne a zrozumiteľne označená týmito údajmi:
• názov vína
• zatriedenie vína
• ročník
• meno, priezvisko, titul a adresa vystavovateľa
Telefónne kontakty:
037/7798101 kl.102 Imrich Kováč (starosta obce)
0905/554490 - Ing. Miroslav Belan
(predseda organizačného výboru)

Kto nemá problém,
nech hodí kameňom
Imro Takáč
Nedávno som stretol spolužiaka. Len tak sa
prechádzal pred našim kostolíkom.
„Tak ako Elemírko, ako sa máš?“ - opýtal
som sa ho.
„Ani sa nepýtaj, nebesia na mňa zosypali
samé problémy, som na dne. Pomôž mi odraziť
sa.“
Bolo mi ho ľúto. Premýšľal som ako mu pomôcť. Nie som psychológ, ale napriek tomu som
rozmýšľal, ako mu pomôcť dostať sa z depresie.
Nuž som mu povedal:

Vystavovateľ sa prihlásením zaväzuje, že vzorky vín
osobne dodá v termíne určenom Štatútom výstavy.

Dátum:

Podpis:

„Práve včera som bol na jednom mieste, kde
sú stovky ľudí a nikto nemá problém. To ti môžem odprisahať. Chceš sa tam pozrieť?“
„Som zvedavý“ – povedal Elemírko.
„Tak zajtra príď sem, s radosťou ťa tam zavediem“.
Stretli sme sa v reštaurácii pri kostole. Bol už
netrpezlivý. Čakal, že ho zavediem do ríše snov,
alebo aspoň do siedmej komnaty. Keď sme sa
ocitli na starom cintoríne, povedal som mu:
„Pozri, všetci čo tu ležia už dávno nemajú
žiadne problémy. Má vlastne život s problémami
zmysel? Má, ak ich nemáme, nemá ani náš život
zmysel. Vtedy sme na ceste preč. Ťažký život je
lepší, ako ľahká zem.“
Potom sme spoločne odchádzali, sledujúc
poletujúce babie leto.
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a, ZĽAVA pre obyvateľov Mojmíroviec na sk. B - osobný automobil
b, NITRA - ČERMÁŇ - GOLIANOVA 83 oproti ČFK Strojár
c, INFOLINKA: 0905 554 888
d, PLATBY aj na splátky bez navýšenia!
www.autoskolapanter.sk

Autoškola PANTER

