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OZNÁMENIE
OBCE MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania vyhlásených volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010
na území obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa § 26 zákona č. 333/2004
Z. z. o voľbách do Národnej rady slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov Vám
oznamuje, že voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky na území obce Mojmírovce sa budú
konať v sobotu:

12. júna 2010
od 07.00 do 22.00 hodiny.
Miestom konania volieb je podľa vášho trvalého pobytu
v obci Mojmírovce nasledujúci volebný okrsok
a volebná miestnosť:
Volebný okrsok č. 1:
Volebná miestnosť - Základná škola,
Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom od
súpisného čísla 600 – 955
Volebný okrsok č. 2:
Volebná miestnosť - Obecný úrad,
Nám. sv. Ladislava 931/7
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom od
súpisného čísla 956 - 1340
Volebný okrsok č. 3:
Volebná miestnosť – Kultúrny dom,
Cintorínska ulica 1680/15
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom od
súpisného čísla 1341 - 1830

Jar.
Foto:
Karol Filo

Imrich Kováč, v. r.
starosta obce

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka júnového čísla bude
14. mája 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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Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
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Pavol Deglovič
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Platenie dane zo stavieb a pozemkov
a poplatkov za komunálny odpad
Vzhľadom na skutočnosti, že sú v tomto období doručované
platobné výmery na zaplatenie miestnych daní a poplatkov za
komunálny odpad, dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov na niektoré ustanovenia Zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ z. 511/1992
Zb.“) a Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. 582/2004 Z. z“.).
• § 21 ods. 1 z. 582/2004 Z. z. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.
• § 56 ods. 2 z. 511/1994 Zb. Daňová povinnosť, ktorá vznikla pred
smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča.
• § 56 ods. 3 z. 511/1994 Zb. Daňová povinnosť zaniknutých právnických osôb prechádza na ich právneho nástupcu.
Obecný úrad ako správca dane si dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v odôvodnených prípadoch môže v zmysle zákona uplatniť
niektorý zo zákonom stanovených spôsobov na zabezpečenie daňovej pohľadávky. Výška pohľadávok z ročnej vyrubenej dane je v
priemere dve percentá. V prípade, ak daňovník nezaplatí ani po
predchádzajúcej výzve na zaplatenie nedoplatku, nasleduje exekučná výzva a následne exekučný príkaz na finančné prostriedky dlžníka (peniaze na účte, mzda, dôchodok a pod). Je známy
fakt, že pri uplatnení exekúcie trovy vymáhania a náklady exekúcie
podstatne zvýšia vymáhanú čiastku dane. Ak dlžník nemá príjem
ani peniaze na účte, ale má nehnuteľný majetok, správca dane si
v takom prípade uplatňuje záložné právo. Taktiež sa uplatňujú
pohľadávky v konkurznom alebo v dedičskom konaní.
Obec Mojmírovce k 31.12. 2009 eviduje 81 neplatičov dane z nehnuteľnosti v celkovej dlžnej sume 5949,68 € a 112 neplatičov
za komunálny odpad v celkovej dlžnej sume 4633,71 €.

Zmena prevádzkových hodín
Obecný úrad Mojmírovce oznamuje, že od 15.5.2010 dochádza
k zmene prevádzkových hodín na zberovom dvore pri Źigobare
nasledovne:
utorok: 16,00 - 18,00
sobota: 10,00 - 14,00

Pozvánky
9. máj - Deň matiek v kultúrnom dome o 15. 00 hod
30. máj - MDD - divadelné predstavenie pre deti, súťaže,
odmeny... v kultúrnom dome o 15. 00 hod
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,

Zo zápisnice 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach vyberáme nasledovné:

pracovníčky. Poslanci OZ žiadosti lokálnych
pracovníčok vyhoveli.
- Poslanci OZ prerokovali žiadosť firmy Kompas
Viliam SHR o uzatvorenie zmluvy medzi obcou
Mojmírovce a uvedenou firmou o dodávke ovocia
pre deti z MŠ Mojmírovce.

Starosta obce Imrich Kováč otvoril rokovanie za prítomnosti 8 z 9 poslancov. Poslanec Ing.
Peter Schultz svoju neprítomnosť ospravedlnil
pre pracovné povinnosti. Po schválení programu
rokovania a vyhodnotení splnenia úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich uznesení poslanci pristúpili k riešeniu žiadostí adresovaných OZ a to:

V ďalšom bode OZ prerokovalo a schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce
č. 04/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Mojmírovce, Plán kontinuálneho vzdelávania a
Koncepčný zámer rozvoja Základnej umeleckej
školy Mojmírovce.

- Žiadosť Mgr. Vojtecha Štrámu ohľadom odkúpenia časti obecného pozemku susediaceho s pozemkom bytového družstva Spolbyt Mojmírovce
na Školskej ulici. OZ zobralo žiadosť na vedomie
a odstúpilo na ďalšie riešenie OcÚ.
- Žiadosť Miestneho športového klubu stolného
tenisu Mojmírovce a Futbalového klubu Mojmírovce o odpustenie poplatkov za prenájom
školskej telocvične počas tréningov a zápasov
stolnotenisového oddielu MŠKST Mojmírovce a
futbalového klubu v sezóne 2009/2010. Poslanci
OZ s odpustením nájomného súhlasili.
- Lokálne sociálne pracovníčky Dana Bandryová a Alžbeta Zemanová predložili OZ žiadosť o
prijatie do zamestnania na obdobie 3 mesiacov.
Obec podala ďalšie dva projekty na získanie
finančných prostriedkov na komunitnú prácu
a lokálnu stratégiu, čím by získali možnosť
naďalej sa venovať práci s rómskymi občanmi
a mzdové náklady sociálnych pracovníčok by pokryli prostriedky z projektov na obdobie dvoch
rokov. V súčasnosti pracujú s deťmi zo sociálne
slabších rodín, rómskymi deťmi a dospelými
v rámci projektu Sikaven amen Roma / Ukážme
sa Rómovia. Zároveň sa realizuje v komunitnom
centre (dočasne na OcÚ) aj projekt kurzu šitia pre
rómske ženy, ako aj ženy zo sociálne slabších rodín, nielen z Mojmíroviec ale aj z blízkych obcí.
Za prenájom priestorov získa obec z uvedeného
projektu finančné prostriedky (približne 800
€), ktoré starosta navrhol rozdeliť pre lokálne

V rámci bodu Rôzne poslanci OZ zobrali
na vedomie petíciu obyvateľov Ulice Andreja
Hlinku o havarijnom stave uvedenej miestnej
komunikácie. Poslanci OZ prisľúbili po zlepšení
počasia aspoň čiastočne opraviť výtlky na komunikácii.

hlavný kontrolór obce
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OZ prerokovalo a súhlasilo so žiadosťou
Márie Ďurišovej o ohradenie Cintorína pri dome
smútku pozdĺž pozemku menovanej.
Poslanci OZ na základe pripomienky Vladimíra Martišku uložili OcÚ vyzvať riaditeľa OO
PZ SR v Mojmírovciach k vykonávaniu kontrol
na dodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia na území obce.
Starosta obce informoval poslancov o havarijnom stave strechy a okien na kultúrnom dome
a navrhol riešiť tento stav. OZ odporučilo OcÚ
zabezpečiť vypracovanie cenových ponúk na
predmetnú rekonštrukciu a informovať OZ na
najbližšom zasadnutí.
Starosta obce taktiež zdôraznil, že je potrebné
riešiť v obci rekonštrukciu verejného osvetlenia,
nakoľko nespĺňa stanovené normy. OZ súhlasilo,
aby sa obec zapojila do projektu na získanie NFP
z eurofondov.

Deň
matiek

TASR

do každej školy
Mgr. Lucia Franclová
Základná škola v Mojmírovciach
sa v školskom roku 2009/2010 zapojila, okrem mnohých iných, aj do
unikátneho mediálneho projektu
TASR do každej školy.

Alžbeta Zemanová
- sviatok, v ktorom sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť ženy
ako matky.
V tento významný deň máme príležitosť vzdať úctu
svojim matkám. Prejavujeme ju rôznym spôsobom,
ale najčastejšie kvetom na znak vďaky, lásky i úcty. Na
Slovensku sa tento sviatok začal oslavovať až po roku
1989. Matky sú tie, ktoré nám dali život a vďaka, ktorú
im v tento sviatočný deň vzdávame sa slovami nedá
dostatočne vyjadriť. Novodobá tradícia pocty a vzdanie
úcty matkám vznikla na prelome 19. a 20 storočia v USA.
Mamy v tento deň nepracovali a dokonca nevarili, neupratovali. Deti ich vzorne obsluhovali a starali sa o ne,
čím si vymenili aspoň na jeden deň svoje úlohy.
Všetkým matkám prajeme veľa lásky, trpezlivosti i
rodinnej pohody.

Len tebe mamička!
Vždy keď oči otvorím a zazriem tvoju tvár,
chcem byť s tebou každý deň.
Si tá, čo život mi dala a za to ti úprimne ďakujem.
Si môjmu srdcu najbližšia
vždy vedieš moje kroky,
si priateľkou,
matkou i človekom,
čo vždy pri mne stojí.
Ďakujem za lásku i opateru,
za prebdené noci i pochopené výstrelky.
Za dobre mienené rady
i veľkú lásku z tvojej strany.

Ide o ojedinelý projekt, v rámci
ktorého TASR (tlačová agentúra Slovenskej republiky) poskytuje školám
bezplatný prístup k najaktuálnejším
informáciám z politiky i z rôznych
oblastí spoločenského života na Slovensku. V školskom servise zároveň
dáva priestor na prezentáciu škôl a
tvorbu mladých ľudí. Žiaci prostredníctvom svojej redaktorskej činnosti
zachytávajú dianie v našej škole,
alebo dianie v obci. Napíšu o udalosti
správu, ktorá je následne uverejnená na internetovej stránke TASR.
Takýmto spôsobom nás zviditeľnia
Slovensku.
Najaktívnejším mladým prispievateľom našej Základnej školy a oficiálnym držiteľom preukazu Redaktor
junior TASR sa stala Zuzka Urbáneková, žiačka šiesteho ročníka. Pevne
veríme, že svoj redaktorský potenciál
bude naďalej rozvíjať v prospech nás
všetkých.
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MIESTO PRE ...

Miesto pre poslancov
obecného zastupiteľstva
Daniela Kozáková ,

predseda RR
Foto: archív obce

V tomto roku opäť budeme pristupovať k volebným urnám nielen pri voľbách poslancov do
Národnej rady SR, ale aj pri voľbách našich - poslancov miestnej samosprávy. Rubriku Miesto
pre... využijeme na sebareflexiu každého člena
obecného zastupiteľstva a aj pána starostu.

Druhý rad, ktoré obec zafinancovala z vlastných
zdrojov. Dúfam, že čoskoro sa podarí opraviť aj
ďalšie, ale je to limitované financiami.
2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu poslanca obecného zastupiteľstva?

Spýtali sme sa poslankyni obecného zastupiteľstva (OZ) Oľgy Slaténiovej, ako ona vníma
svoje pôsobenie v OZ posledné 4 roky.
Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Boli ste 4
roky predsedkyňou Komisie kultúry a športu.
1. Čo sa vám v rámci tejto činnosti podarilo?
Aké aktivity ste v rámci komisie pre občanov
zrealizovali?

2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu poslanca obecného zastupiteľstva?

Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Boli ste
4 roky predsedom Komisie ochrany verejného
poriadku a dopravy.
1. Čo sa vám v rámci tejto činnosti podarilo?
Aké aktivity ste v rámci komisie pre občanov
zrealizovali?
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zodpovedne, k problémom pristupovať konštruktívne. Moja účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bola stopercentná. Dúfam, že
svojou prácou som prispel k rozvoju našej obce.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí bol
bohatý a verím, že príťažlivý pre viaceré vekové
kategórie. Necháme na posúdenie občanom, či
boli obohatením života v našej obci a radi sa necháme inšpirovať prípadnými návrhmi.

Spýtali sme sa poslanca obecného zastupiteľstva
(OZ) Pavla Ráca, ako on vníma svoje pôsobenie
v OZ posledné 4 roky.

V komisii pracovali štyria členovia: Vojtech
Štráma, František Foltýn, Michal Bohunčák a ja
ako predseda.
Účasť na zasadnutiach bola vždy stopercentná.
Zasadnutia sa konali podľa potreby. Zaoberali
sme sa riešením problémov s pohostinskými
zariadeniami, požívaním alkoholických nápojov
a drog u mladistvých. Zúčastnili sme sa akcie,
v spolupráci s políciou a sociálnymi pracovníčkami, kde bola vykonaná kontrola dodržiavania
otváracích hodín v miestnych pohostinstvách.
Ďalej sme kontrolovali predaj alkoholických
nápojov u mladistvých. Na tejto kontrole bol
prítomný aj príslušník polície spolu so psom
na vyhľadávanie drog. V priebehu akcie neboli
zistené žiadne porušenia zákona.
Ďalším problémom, ktorý sme riešili bola
dopravná situácia a stav komunikácií v našej
obci. Trápi nás hlavne zlý stav komunikácií, na
opravu ktorých by bolo treba zhruba jeden a pol
milióna eur. Počas tohto volebného obdobia sa
opravili dve komunikácie - Pod Vinohradmi a

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Môj pohľad na vývoj komunálnej politiky je
pozitívny. Ťažšie sa pracovalo, keď obecné zastupiteľstvo malo 25 poslancov a jeho členmi
boli aj zástupcovia obce Štefanovičová. Tu bolo
potrebné veľmi citlivo pristupovať najmä k deľbe financií, aby nevznikol pocit ukrivdenia. Po
odčlenení obce Štefanovičová sa práca obecného
zastupiteľstva zjednodušila. Myslím si, že každé ponovembrové zastupiteľstvo počas svojho
volebného obdobia urobilo viditeľný kus práce.
I keď sa stále boríme s nedostatkom financií, teraz máme rozbehnutú prípravu projektov úpravy
smetiska, rekonštrukcie zdravotného strediska
ako aj rekonštrukciu Námestia sv. Ladislava.
3. Čím si myslíte, že ste boli prínosom v obecnom zastupiteľstve, ako občan obce Mojmírovce.
Akým prínosom som bol v obecnom zastupiteľstve, to ponechám na zhodnotenie mojim
voličom a spoluobčanov. Snažil som sa pracovať

Neviem posúdiť vývoj v obci v takom dlhom
časovom období. Obec však prešla mnohými
priaznivými zmenami, napr. obnova historických a kultúrnych pamiatok, a pod. Mrzí ma,
že počas troch rokov sa naše návrhy len veľmi
ťažko presadzovali a až v tomto (volebnom) roku
by mali byť zrealizované – zdravotné stredisko,
revitalizácia námestia a uzávera smetiska. Ak
naše úsilie bude úspešné, toto obdobie snáď
nebolo premrhané.
3. Čím ste boli prínosom v obecnom zastupiteľstve ako občan obce Mojmírovce?
Občanom Mojmíroviec som odjakživa, mám
záujem na zlepšovaní života v mojej rodnej obci.
Snažila som sa nevynechať zasadnutia zastupiteľstva, zapájala som sa aktívne do verejného
života. Môj zástoj v predošlých štyroch rokoch
nech posúdia iní – kolegovia, občania, susedia.
Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru, pomoc
a podporu.
V mene našich čitateľov a občanov ďakujem
a želám všetko dobré v ďalšom období.

Hrou proti drogám
Mária Rumanovská

vychovávateľka
protidrogový koordinátor v OUI Mojmírovce
Dňa 8.4.2010 sa uskutočnilo v internáte pri
Odbornom učilišti internátnom v Mojmírovciach
súťažno-zábavné popoludnie pod názvom Hrou
proti drogán. Išlo o jedno podujatie, ktorým sa
v OUI Mojmírovce napĺňa Program boja proti
drogám, rozpracovaný na podmienky v našom
zariadení.
Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, kde
mohli prejaviť svoju šikovnosť, radosť z pohybu
a schopnosť spolupracovať v kolektíve.
Odmeny do súťaže venovala majiteľka Ovocia a zeleniny v Mojmírovciach Evka Kudryová,
ktorej touto cestou ďakujeme. Sladké odmeny
boli dobrou motiváciou pre „maškrtné jazýčky“,
ktoré si uvedomili, že všetko si človek musí zaslúžiť a naučili sa rozumne využívať voľný čas.

Využívame voľný čas
Vladimíra Kvasňovská

vychovávateľka v OUI Mojmírovce
Každý utorok v čase od 15, 30 do 17, 30 majú
študenti OUI Mojmírovce možnosť tráviť svoj
voľný čas podľa ich záujmových aktivít, ktoré sú
rozdelené do 5 záujmových útvarov:
- prírodovedný
- zdravotnícky
- športový
- počítačový
- pohybovo-tanečný.
Dňa 13.4.2010 naši študenti v rámci pohybovo-tanečnej činnosti navštívili polyfunkčnú
budovu v Mojmírovciach.
Touto cestou by sme chceli poďakovať jeho
majiteľovi Jánovi Bartošovi, ktorý nám umožnil
spríjemniť kondičné cvičenie v priestoroch ich
fitness centra. Aj toto je jedna z foriem, ktorou
by sa naši študenti zapojili do spoločnosti.
Ešte raz patrí naše poďakovanie.
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Veľkonočné
inšpirácie

a podložky pod poháriky skrášlené servítkovou
technikou, háčkované kuriatka, korálky, maľované kamene, stromčeky šťastia. Krásne ozdoby
vytvorené šikovnými rukami členiek Klubu
tvorivosti, na ktoré počas večerných stretnutí
odborne dohliadala Ing. Antónia Zoborská,
by mohli skrášliť nejedno obydlie. Výstavku
obohatili aj veľkonočné ozdoby, ktoré vytvorili

Viera Lázniková ,
členka RR
Foto: archív obce

XIV. výstava

V dňoch 25. – 26. 4. 2010 sa na
Obecnom úrade v Mojmírovciach konala
výstavka pod názvom Veľkonočné inšpirácie. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Odborným učilišťom internátnym
Mojmírovce, neziskovou organizáciou
Šťastný život a s finančnou podporou občianskeho združenia Mojmírovské kroky.
Hlavným motívom výstavky boli
veľkonočné sviatky. Návštevníci, ktorých
nebolo málo, mohli obdivovať krásne
naaranžované výšivky, dózy s veľkonočným
motívom, bahniatkami, rôznymi technikami vyzdobené veľkonočné vajíčka, nástenné obrázky

a degustácia vín
žiaci Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach, ale i mládež z neziskovej organizácie
Šťastný život. Všetkým, ktorí aktívne pomohli
výstavku zrealizovať, ďakujeme.

Alena Filová
Foto: archív obce

Tak ako po iné roky aj v tomto roku, pre milovníkov dobrého vínka pripravil obecný úrad
Mojmírovce v spolupráci s PD Mojmírovce
Výstavu a degustáciu vín.
V priestoroch budovy vinice PD Mojmírovce sa 16. 4. 2010 uskutočnila odborná degustácia,
na ktorej sa hodnotili
všetky vzorky vín podľa
100-bodového
systému
hodnotenia. Celkovo bolo
hodnotených 247 vzoriek
vín. V sobotu 24. 4. 2010
sa konala v priestoroch
kultúrneho domu verejná
degustácia, ktorej sa zúčastnili priaznivci dobrého
vínka z blízkeho i širokého
okolia. V tomto ročníku
bolo udelených 12 zlatých
medailí, 64 strieborných
medailí a 106 bronzových
medailí. Po úvodných
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slovách starosta obce Mojmírovce Imrich Kováč spolu s predsedom degustačných komisií
Ing. Miroslavom Belanom odovzdali ocenenia
najlepším vystavovateľom. Potom nasledovalo
ochutnávanie...
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili k zdarnému priebehu tohoto už tradičného
podujatia.
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Na školskom
dvore sa

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Deň narcisov v škole Poďakovanie
Martina Segečová, 8.A
Veronika Nitryová, 8.A
Mária Bartošová, 8.B
Foto: PaedDr. Benčíková, K. Filo

koncertovalo
Martina Segečová, 8.A
Veronika Nitryová, 8.A
Mária Bartošová, 8.B
Foto: Mgr. Haasová, K. Filo

Svoje dojmy z koncertu Petra Bažíka a jeho
skupiny Mosty, ktorý sa konal na školskom
dvore ZŠ v Mojmírovciach dňa 18. marca 2010,
vyjadrili členky krúžku tvorivého písania:
Vedenie školy pre nás zorganizovalo koncert, na ktorom sme si vypočuli okrem pekných
piesní v podaní Petra Bažíka aj zaujímavé myšlienky o tolerancii medzi ľuďmi. Spočiatku nás
upútal Peter tým, že je mediálne známy a obľúbený. Keď sme sa započúvali do jeho slov, zistili
sme, že je aj dobrým rozprávačom a rozpráva
úprimne. Spomínal na osobné skúsenosti i príhody svojich kamarátov.

„Svet okolo nás sa nám páči, pretože
je farebný. Preto nedokážem pochopiť,
ako môže niekomu prekážať iná farba
pleti.“
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To je jedna z myšlienok, ktorá sa nám veľmi
zapáčila. Samozrejme, okrem piesní. Na tie sme
sa tešili najviac. V ich rytme sme si niektorí aj
zatancovali. Aj počasie nám prialo. Na školský
dvor, kde sa koncert konal, svietilo slniečko
a dotváralo príjemnú jarnú atmosféru. Po koncerte Peter Bažík ochotne zapózoval pred našimi fotoaparátmi a venoval autogram každému
záujemcovi.
Keď sme sa rozišli do tried, nasledovalo
vystúpenie pre mladších žiakov z I. stupňa. Na
tomto koncerte sme neboli, ale stačil nám krátky
pohľad počas prestávky. Naši mladší spolužiaci
tancovali, tlieskali do rytmu a spievali. Koncert
sa im očividne páčil.
Pod dojmom z koncertu sme sa pokúsili vyjadriť svoje názory na toleranciu vo veršovanej
podobe:

Červený, žltý, čierny, biely nikdy tomu neuverím,
že pre farbu inú
nosíš v sebe vinu.
Iný kraj – iný zvyk,
nediví sa tomu nik.
Kvôli iným zvykom
nie som tvojím neprajníkom.
Červený kvet, žlté slnko
i čiernu zem máme radi.
Ale iná farba pleti
náš obdiv ku farbám schladí ?

Tohtoročný, v poradí 14. ročník finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov sa uskutočnil aj
v našej ZŠ v Mojmírovciach.
V piatok 16. apríla
nás hneď po príchode
do budovy školy privítali naši spolužiaci,
ktorí s úsmevom ponúkali narcisy. Mnohí
sme sa pri nich zastavili, prispeli do zbierky
dobrovoľnou
sumou
a pripli si ponúknutý
narcis. Počas celého
dňa sme stretávali na
školských
chodbách
spolužiakov i učiteľov
s pripnutým žltým
kvietkom, ktorý je pre
všetkých ľudí symbolom nádeje a solidarity. Pripomína nám jar, ale aj pomoc iným ľuďom. Vedie nás
k tomu, aby sme ľudí postihnutých touto chorobou
neľutovali, ale skôr podporovali, povzbudzovali a dodávali im nádej, pocit, že na nich niekto myslí. Myšlienky podpory, lásky a porozumenia zazneli v tento
deň aj v školskej rozhlasovej relácii. Vďaka všetkým,
ktorí podporili nádherné poslanie tohto podujatia, sa
v našej škole vyzbierala suma: 267, 74 EUR.

Dagmar Mináriková
predsedníčka MS SČK

MS SČK v Mojmírovciach v spolupráci s Ligou proti rakovine úprimne
ďakuje všetkým obetavým darcom, ktorí
dňa 16.4.2010 – Deň narcisov, podporili
túto krásnu humánnu zbierku.
Vyzbieraná čiastka celkom:
855, 58 EUR.
Z toho:
- v obci ............ 587, 84 EUR
- v ZŠ .............. 267, 74 EUR
- poštovné ....... 1, 50 EUR
Na účet Ligy proti rakovine odoslané:
854,08 EUR
Poďakovanie patrí aj členkám MS
SČK: E. Filovej, I. Rutičovej, M. Farkašovej, D. Kovárovej, A. Zemanovej, D.
Bandryovej, žiakom ZŠ v Mojmírovciach
pod vedením PaedDr. M. Eliášovej, ktoré
si našli čas a pomohli túto akciu úspešne
zrealizovať.

INZERCIA
* Kvalifikované doučovanie NJ,
prípadne AJ. Tel.:0911 454 282
* Predám nový kočík Safety 1st
Travel system. Je to športový kočík
vhodný pre deti od 0 do 3 rokov. Odpružené kolieska, nastaviteľná výška
rúčky, tri držiaky na nápoje, odnímateľný podnos
s držiakom na
nápoje pred
dieťaťom, veľký
spodný kôš, na
streche okienko,
zloženie kočíka
pohodlne jednou
rukou. V cene je
zahrnutá aj autosedačka s podložkou do auta.
Cena: 150,- Euro - možná dohoda
Tel. číslo: 0911 108 701
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NEPREHLIADNITE

DNI MAĎARSKEJ KUCHYNE
11. - 16. mája 2010

Maďarská kuchyňa z hotela
kráľovnej Alžbety /SISSI/

Približne 15 km južne od krajského mesta

OCHUTNÁVKA
MAĎARSKÝCH VÍN
14. mája o 17.00 hodine
Kaštieľ Mojmírovce
Vstupné :
5 EUR/ osoba
Účasť je potrebné nahlásiť vopred !

Nitra, v obci Mojmírovce, sídli kaštieľ
obkolesený krásnym parkom. Kaštieľ
dal v roku 1721 postaviť v barokovom
slohu gróf Huňady. Každoročne sa v ňom
konajú Dni maďarskej kuchyne.
V tomto roku sme
si pozvali kuchára
z reštaurácie
kráľovnej Alžbety.
Špeciality,
ktoré pochádzali
z tej doby si môžete
osobne vychutnať pri sviečkach
a chutnom maďarskom víne v priestoroch
nášho kaštieľa.
Príďte zažiť spoločnú atmosféru z tohto
obdobia.
Po večeri si vás dovoľujeme pozvať na
našu výstavu z Maďarska.
FOTO, KROJE, BIŽUTÉRIA,
KERAMIKA, OBRAZY ODEVY,
VANKÚŠE
Vystavené suveníry si môžete aj zakúpiť,
aby ste mohli potešiť nie len seba, ale aj
svojich blízkych.
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SÚŤAŽ O DVE VSTUPENKY
NA MULATŠÁG
Súťažná otázka:
Aký dlhý bazén sa nachádza v
Kaštieli Mojmírovce?

MULATŠÁG
ZÁBAVA PO ČEMERSKY
15.5. 2010 od 20.00 hod.
Rezervácie, súťažné odpovede
a informácie:
Mgr. Eva Kozárová,
Ing. Eva Vavríková
0907 132 460, 037 77 982 01-03
E-mail: ekozarova@vic.sk,
evavrikova@vic.sk, www.vic.sk
Vyhodnotenie súťaže 12.5.2010
o 15.00 hod. v Kaštieli Mojmírovce.
VSTUPNÉ NA MULATŠÁG
12 EUR/ osoba
V CENE: víno, guláš, koláč
Vstupenky je možné zakúpiť na
recepcii Kaštieľa Mojmírovce.

ZAZNAMENALI SME

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Máj mesiac lásky
Alžbeta
Zemanová

Máj ten lásky čas
víta nás už zas.
Srdcia svoje otvárajme,
láskou si ich zapĺňajme.
Veď láska je krásny cit
s ňou sme v siedmom nebi,
Pán Boh nás ňou obdaroval
a tak ju nenechajme odísť.

Máj je mesiacom
lásky, vonia zemou,
slnkom, kvitnúcimi stromami, zeleňou i sviežim
povetrím.
Noc z 30. apríla na
1. mája bola považovaná za noc čarodejníc. Prvomájovej
rose a dažďu naši predkovia pripisovali magické účinky
i liek proti bolestiam. Ak v prvý májový týždeň pršalo,
dážď bol predzvesťou dobrej i bohatej úrody. Všetko
živé čo prišlo na svet v máji sa malo zdarne vyvíjať. Deti
narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné. Zo srdca prajem všetkým ľuďom nech sú ich srdcia otvorené, na ich
tvárach úsmevy, a láska medzi nimi nech prekvitá nielen
v tento krásny mesiac, ale po celý rok.
K mesiacu máj sa viažu i rôzne pranostiky napríklad:
Studený máj, v stodole raj.
Májové blato, pre hospodára zlato.
V máji chladno, bude vína na dno.

Chovatelia
hodnotili
František Augustín
Po niekoľkoročnej prestávke sa piatok 19. marca 2010
stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov v Mojmírovciach
na svojej výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili svoju
činnosť v predchádzajúcich piatich rokoch. Predseda ZO SZCH
František Augustín vo svojej
správe upozornil na skutočnosť,
že organizácia prešla ťažkým
obdobím, keď jej hrozil zánik
pre nedostatok členov a iba zapojením rodinných príslušníkov
do činnosti ZO sa ju podarilo
zachrániť.
V minulom roku zastihla

V máji oslavujú:

Prišli na svet:
Tomáš Kišš

75-te
narodeniny:
Oľga Jalcová,
Karol Bugár
70-te
narodeniny:
Klára Oríšková,
Ľudmila
Belanová,
Mária Šubová,
Vilma Dolešová
60-te
narodeniny:
Marta Lelovská,
Enver Pekin,
Rudolf Tóth,
Karol Ivanič,
Karol Čurgali

Dieťatku
želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné
detstvo.

Opustili nás:

Mária
Miklošíková,
Natália Kinclová,
Viera Danišová,
Pavol Šima,
Emerencia
Vaššová
Rodinám
vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Oslávencom
želáme veľa
zdravia, šťastia
a rodinnej
pohody.

chovateľov smutná správa. Ich
rady navždy opustil zakladajúci
člen ZO SZCH v Mojmírovciach pán Jozef Rybár. Spolu so
Štefanom Obrancom, Štefanom
Michalíkom a Augustínom Radošovským v roku 1964 stál pri
vzniku organizácie. Králikov
plemena Belgický obor choval
neuveriteľných 48 rokov. Aj
touto cestou si chovatelia uctili
jeho pamiatku.
Predseda ZO v správe
nezabudol pripomenúť, že napriek ťažkému obdobiu, ktorým
organizácia prešla, podarilo
sa mojmírovským chovateľom
v predchádzajúcom období dosiahnuť pekné úspechy.
V roku 2006 bola chovateľovi Milanovi Adámekovi
navrhnutá a na okresnej konferencii v Nitre odovzdaná Bronzová plaketa za zásluhy o rozvoj
slovenského
chovateľstva.

V tom istom roku bola chovateľovi Františkovi Augustínovi
pri príležitosti 60. narodenín
odovzdaná Zlatá medaila za
zásluhy o rozvoj slovenského
chovateľstva.
Mladý chovateľ holubov
Šimon Valíček sa s plemenom
Slovenský hrvoliak zúčastnil
26. Európskej výstavy v Nitre.
Každoročne sa členom
organizácie podarilo uznať plemená hydiny Hempšír medenno
červený (chovateľ M. Adámek),
Wyadotka biela malá (V. Martiška), Sasex biela kolumbia
malá (D. Augustínová), Sasex
biela kolumbia veľká (manželia
Augustínoví).
V poslednom období sa
rady členov podarilo rozšíriť
a všetci dúfajú, že príchodom
nových chovateľov a s podporou starších sa činnosť ZO
začne rozvíjať a napredovať.
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RELAX

Liečime sa pohybom
Ján Tóth,

vysokoškolský pedagóg

Pohyb je základnou hodnotou života, iba
živý organizmus je schopný pohybovať sa.
Svalový pohyb je nevyhnutnou činnosťou
a všetka jeho pestrá paleta vonkajších prejavov mozgovej činnosti vyústi vo svalový pohyb.
Medzi mnohými receptami na zdravie patrí
na prvé miesto pohyb, liek, ktorý pôsobí síce
trochu zdĺhavo, ale ktorým postupne zvýšime
svoju zdatnosť a udržíme si ju dlhú dobu na
dobrej úrovni.
Je síce samozrejmé, že pravidelný pohyb
nezabráni všetkým chorobám, ale mnohým sa dá
pravidelným cvičením vyhnúť, alebo ich priebeh
a následky zmierniť. Súčastné životné podmienky prinášajú ľuďom mnoho zdravotných problémov. Mnohí z nás už poznali na vlastnej koži, čo
sú bolesti chrbta, ako dokážu prebudiť uprostred
noci, ako sa s nimi ťažko vstáva do nového dňa
a ako majú problémy s ťažkými nákupmi.
Najčastejšou príčinou bolesti je zlá funkcia

príslušných svalov. Dobrá činnosť kĺbov závisí
na správnej činnosti svalov, ktoré ich ovládajú.
Akákoľvek porucha svalovej činnosti musí mať
zákonite nepriaznivú odozvu na chrbtici.
Svaly sú v podstate dvoje. Jedny udržujú našu
polohu tela voči zemskej príťažlivosti, sú stále
v činnosti, či stojíme alebo ležíme. Tieto svaly
majú tendenciu sa v priebehu života skracovať
a tým obmedzovať rozsah pohybu v kĺbe. Našou
úlohou ich bude uvoľňovať a naťahovať. Druhý
typ svalov prevádza vlastný pohyb, zapájame
ich pri chôdzi, behu, cvičení atď. Tieto svaly
majú v priebehu života tendenciu sa oslabovať,
musíme sa starať o ich posilnenie. Času máme
vo svojom každodennom zhone málo, tak sme
pre vás vybrali cvičenia, kde sa uplatňujú oba
ciele a kde dochádza k uvoľneniu obmedzených
kĺbových pohybov. Sú to cvičenia antigravitačno-relaxačné, posilňujúce, uvoľňujúce a naťahovacie, cvičenie z jógy zamerané hlavne na brucho
– plné jogistické dýchanie a automasáž.
Výhodou všetkých týchto cvičení je, že po
ich zvládnutí ich môžete samy cvičiť doma. Potrebujete k tomu len 2x2 metre tichého priestoru
a pevnú vôľu.
V prípade záujmu o cvičenie je možné prihlásiť sa na OcÚ Mojmírovce u pani Láznikovej.

Deň Zeme
Natália Cintulová, 8.A, Kristína Subiová, 8.A
Foto: PaedDr. M. Eliášová
Už tradične si 22. apríla pripomíname
Deň Zeme. V Základnej škole v Mojmírovciach sme si tento deň pripomenuli v piatok
23. apríla. Vonku bolo trošku chladno, ale ani
zima nás neodradila od zábavy a dobrodružstva, ktoré na nás čakali.
Mnohí z nás nevedia, čo Deň Zeme vlastne
znamená. Niektorí si myslia, že je to len zbieranie odpadkov alebo prechádzka po prírode.
My sme sa však v tento deň zapojili do rôznych
aktivít. Pri nich sme si uvedomovali, aké cenné
dary nám naša Zem poskytuje. Ale tieto dary
nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého
živého je veľmi krehká. Preto sme sa venovali aj
úprave okolia školy, vyzbierali sme papiere a iné
odpadky, zachraňovali sme pred znečistením
improvizované more a znovu sme si precvičili
triedenie odpadov. Po ekofilme sme otestovali
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svoje vedomosti o živej prírode, určovali sme
stopy zvierat, spoznávali dreviny a byliny.
Žiaci 1. stupňa sa zabávali pri chytaní rybičiek,
vyrábaní medu alebo zábavných hádankách
o rastlinách. Veď prírodu budeme vedieť lepšie
ochraňovať, keď ju budeme dobre poznať. Svoj
vzťah k životnému prostrediu sme vyjadrili pri
maľovaní ekoplagátov, ktoré skrášlia interiér
školy. Budú nám pripomínať myšlienky Dňa
Zeme počas celého roka.

ŠPORT - MOTORIZMUS

DUCHONKA 2010
krst
knihy

PRETEKY NA SLOVENSKU
1946-2009

Rudolf Mladý
Foto: Autor

Úspešné prvé dva diely kníh, venované
histórii motocyklových okruhových pretekov
na Slovensku, boli po roku doplnené o ďalšie bohaté kapitoly. Tak vzniklo aj tretie
(a posledné) pokračovanie, ktoré sa venuje
komplexnému prehľadu nesmierne bohatej
povojnovej histórii pretekov na Slovensku,
ktoré som spracoval pod názvom „Preteky
na Slovensku 1946-2009.“
Snáď tým najvhodnejším miestom na oficiálny krst knihy bol ôsmy ročník stretnutia
bývalých motocyklových legiend na Duchonke
za účasti mnohých majstrov a špičkových pretekárov nedávnej i dávnejšej éry. Krstným otcom
je Tibor Straka st., doslova pilier diania a rozvoja športu u nás, ale správny koloryt krstu dali aj
legendy, ako František Kročka, Frank Mrázek,
Ladislav Dubóczy, Peter Moravitz, Križan, Rúžička, Marián Kročka... z Nitry prišli P. Molnár,
Wachal, Solnica, z mladšej generácie Karban,
Straka ml. a rad ďalších. A samotný krst? Nuž
ako inak, kvalitnou domácou pálenkou!

Foto č.1: Krst knihy /zľava/: Tibor Straka st.
– krstný otec, František Kročka, Rudo Mladý
– autor knihy, František Mrázek.
Kniha, tak ako aj obidve predchádzajúce,
vyšli v mojom súkromnom náklade, s prispením
priateľov, v obmedzenom množstve vo vydavateľstve Garmond Nitra. Zachytávam v nej chronologicky dianie na Slovenskej okruhovej scéne.
V počte tratí a miest som sa dostal k počtu 39,
čo prekvapilo aj mnohých pamätníkov, nakoľko
v tejto podobe je spracovaná história u nás po prvýkrát. Ďalej sú v nej
profily všetkých majstrov Slovenska,
história Tatrana a rozsiahla kapitola
„moje legendy“, v ktorej sú spracované
formou rozhovoru životné osudy troch
pretekárov, ktorí sa nezmazateľne
zapísali do dejín svojimi výsledkami,
prístupom a prínosom – zaslúžilý majster športu František Kročka, zaslúžilý
majster športu Peter Baláž a „Crazy
Frank“ – František Mrázek. Rozsah je
304 strán s veľkým množstvom nielen
textu, ale aj unikátnych fotografií, výsledkov, plánikov...
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Autoškola PANTER

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

