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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Ako hlasovali občania
Mojmíroviec v 7. referende
Slovenskej republiky
Text a foto:

Ing. Viera Lázniková
Dňa 18. septembra 2010 sa konalo hlasovanie voličov v referende
k šiestim otázkam. V našej obci z celkového počtu oprávnených
voličov 2 279 sa zúčastnilo referenda 340, čo predstavuje účasť
14,92 %. Volebná účasť občanov Mojmíroviec nedosiahla úroveň
hlasovania Nitrianskeho obvodu (20,88 %). K jednotlivým otázkam sa voliči v Mojmírovciach vyjadrili nasledovne:
Otázka č. 1

Adriana Porhajašová s matkou Renátou
Porhajášovou
Súhlasíte s tým, aby Národná
rada SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za
služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?:
ÁNO: 285
NIE: 42
Otázka č.2
Súhlasíte s tým, aby Národná
rada SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca
Národnej rady SR ako priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch?
ÁNO: 324
NIE: 6

Jozef Visolajský

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR ústavným zákonom znížila
počet poslancov Národnej rady SR na 100 s účinnosťou od nasledu-
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júceho volebného obdobia?
ÁNO: 313
NIE: 15
Otázka č. 4:
Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
ÁNO: 302
NIE: 20
Otázka č. 5:
Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR ustanovila možnosť voliť
poslancov Národnej rady SR a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?
ÁNO: 237
NIE: 86
Otázka č. 6:
Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?
ÁNO: 241
NIE: 47
K najmladším voličom, zúčastnených v referende v okrskovej komisii č. 2 v Mojmírovciach, patrila slečna Adriana Porhajášová. Medzi
najstarších účastníkov referenda v uvedenej okrskovej komisii patril
pán Jozef Visolajský.

Daň z nehnuteľnosti
Obecný úrad v Mojmírovciach upozorňuje občanov, že daň z nehnuteľností a poplatok za vývoz komunálneho odpadu sú splatné do
31. októbra. Žiadame, preto občanov, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu,
aby tak urobili čo najskôr.
V týchto dňoch boli doručované výzvy občanom, ktorým skončila doba prenájmu hrobového miesta na cintoríne. Zaplatiť prenájom
hrobového miesta na ďalších 10 rokov, príp. prevziať novú zmluvu o prenájme hrobového miesta môžete na Obecnom úrade v čase
úradných hodín u pani Radošovskej, č. dv. 14.

Pozvánky
10. október - divadelné predstavenie Don Quijote de la Ancha v réžii
Bolka Polívku v kultúrnom dome o 17,30
17. október - Posedenie so seniormi - občerstvenie a kultúrny
program venovaný všetkým seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším - kultúrny dom o 16,00
23. október - Šarkaniáda - súťaž detí o najlepšie lietajúceho šarkana
- Pažiť o 14,00
28. október - Poď sa s nami hrať - nesúťažná prehliadka detských
folklórnych súborov nitrianskeho regiónu - kultúrny dom o 10,00
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MIESTO PRE ...

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE

... poslancov
obecného zastupiteľstva
Daniela Kozáková ,

Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

42. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Mojmírovciach sa konalo 12. augusta 2010. Aj
keď účasť bola poznačená dovolenkovou sezónou
(chýbala tretina poslancov a hlavný kontrolór),
program rokovania bol pomerne bohatý. Zo zápisnice zasadnutia vyberáme nasledovné:
Rokovanie otvoril starosta obce Imrich Kováč. Predložil na schválenie program rokovania
a zloženie pracovných orgánov zastupiteľstva.
Po ich schválení oboznámil poslancov s obsahom rokovania so zástupcami správcu vodných
tokov Slovenského vodohospodárskeho podniku
(SVP), š.p., OZ Piešťany, ohľadom zabezpečenia
preventívnych protipovodňových opatrení. SVP
má záujem spolupracovať s obcou pri riešení protipovodňových opatreniach a zabezpečí dvoch
pracovníkov v čase vegetačného pokoja na odstránenie náletov z brehov potoka.
V ďalšom bode OZ prerokovalo žiadosti občanov a organizácií:
- Žiadosť pani Gabriely
Kriškovej, majiteľky Kvetinovej siene, o prenájom
nebytových priestorov na
presťahovanie predajne,
ktorá musela opustiť
priestory v nákupnom
stredisku COOP Jednota
v Mojmírovciach z dôvodu rekonštrukcie. Poslanec
Ing. P. Schultz navrhol, že
PD Mojmírovce ponúkne
priestory pre kvetinárstvo
vo svojom zariadení. OZ
zobralo žiadosť na vedomie.
- Na podnet pána Lacušku
poslanci súhlasili s odstránením
spomaľovacieho
pruhu na Taráňskej ulici.
- Poslanci sa vrátili k žia-
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dosti PaedDr. Dagmar Paszkovej ohľadom odpredaja časti pozemkov obci na parcelách, kde sa
nachádzajú inžinierske siete realizované obcou
a súhlasili s odkúpením pozemku v celkovej výmere 287 m2 za cenu 4 €/m2 do majetku obce.
Starosta obce predložil poslancom návrh na
zriadenie obecného hasičského zboru. Po prerokovaní zriaďovacej listiny súhlasili so zriadením
Hasičského zboru v Mojmírovciach.
Poslanci v ďalších bodoch rokovania schválili
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2010
a Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 5/2010 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojmírovce. Poslanci
taktiež prerokovali a schválili vnútorný predpis
obce – Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Mojmírovce, predložený
prednostom obecného úradu.

predseda RR

V októbrovom čísle časopisu dáme priestor poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Vladimírovi Hičákovi.
1. Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Boli ste 4
roky predsedom finančnej komisie /FK/ Čo sa
vám v rámci tejto činnosti podarilo? Aké aktivity
ste v rámci komisie pre občanov zrealizovali?
Práca vo finančnej komisii začala výberom
členov finančnej komisie, ktorému som venoval
maximálne úsilie a pozornosť tak, aby to bola
komisia po odbornej, skúsenostnej úzko špecializovaná na plánovanie, rozpočet a financie.
Komisia začala pracovať v zložení: doc. Ing.
Anna Belajová, PhD., Ing. Jozef Pintér, Ing.
Stanislava Šušeková, Ing. Andrea Bakošová,
Ing. Marcela Andrušková, Ing. Zoltán Molnár,
Július Minárik a tajomníčka Nora Letková. Na
každé zasadnutie FK sú pozvaní: starosta obce,
podstarostka, prednosta obecného úradu a hlavný
kontrolór. Komisia pracuje ako poradný orgán
obecného zastupiteľstva. Činnosť FK v tomto
volebnom období sa niesla v dvoch odlišných
rovinách:
a) rovina ekonomického rastu do leta, čiastočne
jesene 2008, ktorou bola kladne ovplyvnená činnosť a chod našej obce
b) rovina hospodárskej krízy, ktorá mohla a
čiastočne aj ovplyvnila príjmy do obecného
rozpočtu.
V tomto období komisia ponúkala OZ odbornú,
finančnú a plánovaciu analýzu dopadov finančnej
krízy.
FK ďalej pracovala na možnostiach získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ ako poradný
orgán OZ, čo sa aj takmer na 90 % podarilo.
Ďalšou prácou FK bola príprava rozpočtov obce
tak, aby boli zachované programové ciele, dané
na začiatku volebného obdobia a zároveň, aby
bol zabezpečený chod obecného úradu. Ďalej aby
realizované projekty boli finančne kryté určenou
spoluúčasťou, aby boli zabezpečené finančné
prostriedky na nepredvídané udalosti a nevznikla
„prehriata“ ekonomika obce.
FK pracovala v symbióze s ostatnými komisiami,

ktoré boli vytvorené pri OZ.
2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky 20
rokov po nežnej revolúcii z pohľadu poslanca
obecného zastupiteľstva?
V posledných 20-tich rokoch naša spoločnosť
prešla veľkými spoločensko-ekonomickými zmenami, ktoré mali veľký vplyv aj na samosprávu.
Na obce prechádzali kompetencie hlavne od roku
2002, nie všetky kompetencie mali dostatočné finančné krytie, ktoré museli obce nahrádzať - doplácať z vlastných zdrojov. Neskôr tomu pomohli
projektové financie hlavne pri školách, cestách
a bytovej infraštruktúre.
Presunom kompetencií nastala aj zodpovednosť
za spravovanie objektov, úlohy projekty a ich riadenie v prospech občana a obce ako celku.
Treba vyzdvihnúť výbornú spoluprácu s podnikateľskými subjektami obce čo napomáha
realizácii a čerpaniu fondov EÚ. Potešujúca je
starostlivosť o životné prostredie – napríklad
príprava projektov revitalizácie skládky odpadu
v obci, ktorá je teraz vo vysokom štádiu prípravy.
Nasleduje rekonštrukcia zdravotného strediska
so spojenou modernizáciou, ďalej rekonštrukcia
- revitalizácia Námestia sv. Ladislava a výstavba
nájomných bytov a v neposlednom rade finančná
podpora spoločenských organizácií obce.
3. Čím si myslíte, že ste boli prínosom v obecnom
zastupiteľstve, ako občan obce Mojmírovce?
Môj prínos v obecnom zastupiteľstve hodnotia
občania - voliči. Som členom každého OZ, ktoré
bolo zvolené od roku 1990. Za to obdobie som
pracoval v rôznych komisiách ako predseda, ale
musím povedať, že práca vo finančnej komisii
bola najťažšia a vyžiadala si enormné úsilie, aby
bola plnohodnotná pre obec a OZ.
Mám štandardné skúsenosti v OZ a samospráve.
Poznám princíp realizácie fondov EÚ. Je pravdou, že od niektorých vecí sa neviem odosobniť,
ale to je daň za 19-ročné členstvo v OZ. Mojou
snahou je byť nadčasový, reálny a progresívny v
prospech obce Mojmírovce. Chcem aby sa v obci
realizovali projekty s vyššou pridanou hodnotou
– sofistokované. Obec Mojmírovce je predurčená
na to svojou bohatou historickou tradíciou a kultúrou.

V mene našich čitateľov a občanov ďakujem
a želám všetko dobré v ďalšom období.
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ZAZNAMENALI SME

VOCA extended - Zlepšenie prístupu k
odbornému vzdelávaniu a sprístupnenie
trhu práce telesne postihnutým ľuďom
prostredníctvom školiaceho modelu VOCA
Europe 2

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Skončila
sa výstava
Ing. Koloman Líška
predseda záhradkárov
Foto: Archív obce

Aj v tomto roku sa výbor záhradkárov rozhodol usporiadať v rámci Obecných slávností
v poradí už 23. výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Urobil tak i napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu v priebehu vegetácie.

Mgr. Katarina Sarficka
project manager

Ako sme vás informovali v našom marcovom článku, VOCA extended je projekt založený na princípe medzinárodného partnerstva,
ktorého hlavným cieľom je zvýšenie šancí pre
telesne postihnutých ľudí zamestnať sa, konkrétne vyškoliť osoby s telesným postihnutím
tak, aby sa mohli stať mentormi a školiť ďalšie osoby s telesným postihnutím. Slovensko
je v projekte zastúpené Vzdelávacím inštitútom COOP, a.s., ktorý má s medzinárodnou
projektovou činnosťou v oblasti vzdelávania
bohaté skúsenosti.
V júni 2010 sa v Bukurešti uskutočnilo už
druhé stretnutie projektových partnerov. V úvode partneri diskutovali o obsahovej stránke
modulu a o jeho jednotlivých častiach. (1. Metodologické základy mentorstva, 2. Mentorské/
školiace techniky, 3. Spôsoby prípravy IT zručností, 4. Spôsoby prípravy mäkkých zručností
pre účastníkov, 5. Pripravenosť na vzdelávanie
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súvisiace s prácou, 6. Hodnotenie zamestnanosti, 7. Aktivity pri hľadaní, 8. Adaptácia na
virtuálny trh práce, 9. Plánovanie rozvoja, 10.
Ukončenie a spätná väzba).
Takisto sa rokovalo o obsahu a dizajne
webstránky a boli navrhnuté nové dokumenty
(žiadosť pre mentora, žiadosť pre účastníka
školenia, vstupný test, príručka). Partneri pripomienkovali jednotlivé obsahové časti, navrhli
si nové logo, riešili finančné záležitosti projektu
a v závere stretnutia sa zúčastnení dohodli
na ďalších úlohách, ktoré budú uskutočnené
v blízkej budúcnosti. Konečnými výsledkami
projektu bude webstráka projektu, žiadosť pre
mentora/účastníka, vstupný test, mentorský
školiaci kurz, národná osnova odborného školenia, mentorská školiaca príručka (e-sprievodca)
a propagačné materiály.
O výsledkoch a ďalších pokrokoch projektu
vás budeme priebežne informovať v ďalších
článkoch.

Na naše veľké prekvapenie sa výstavy svojimi výpestkami zúčastnilo rekordných 76 vystavovateľov s rekordnými 439 exponátmi. Tieto
boli takmer všetky ukážkovej kvality a nebolo na
nich pozorovať ani náznak hubových chorôb, pre
ktoré boli veľmi priaznivé podmienky. Najviac,
tak ako vždy, boli zastúpené jablká a to 154
vzorkami. Návštevník ich mal možnosť vidieť 44
odrôd a vybrať si pre svoju záhradu tie najkvalitnejšie. Z vystavených jabĺk mala
najväčšie zastúVýstavu prišli pozrieť
penie Melodie (13
vzoriek),
ďalej
Idared, Šampion,
Golden delicious,
Spartan, Rubinola,
ale boli tam zastúpené i najnovšie
rezistentné odrody, ktoré netrpia
chrastavosťou ani
múčnatkou. Sú to
napr. Selena, Topas, Vanda, Rosana a iné. Ďalším,
najviac zastúpeným druhom bol
vinič hroznorodý,
ktorého
bolo
60 vzoriek v 37

odrodách. Úprimný obdiv a chválu si zaslúžia
všetci vystavovatelia, pretože dopestovať tak
zdravé hrozno v tomto roku je skutočne umením.
Najviac, 26 odrôd vystavoval Miroslav Taškár
a PD Mojmírovce. Ostatné druhy ovocia boli
zastúpené v menších množstvách. Zelenina bola
vystavená tiež vo vysokej kvalite a bol zastúpený celý, pestovaný sortiment u nás. Z kvetov si
zvláštnu pozornosť zaslúžil ananás, pestovateľa
Štefana Kvasňovského, ktorý v tomto roku priniesol prvý plod.
Pri hodnotení návštevnosti treba spomenúť,
že slúži ku cti všetkým typom škôl v Mojmírovciach, že výstavu navštívilo celkom 439 detí.
Je však zarážajúca pomerne malá návštevnosť
dospelého obyvateľstva, keďže výstavu navštívilo len okolo 250 ľudí. Vysvetľujeme si to však
sústavným dažďom hlavne v sobotu a v nedeľu,
ako aj inými nepriaznivými okolnosťami. Aj
napriek nízkej návštevnosti si však myslíme, že
výstava splnila svoj účel.
Aj touto cestou výbor záhradkárov ďakuje
všetkým vystavovateľom, ktorí si dali tú námahu
a prezentovali sa svojimi ukážkovými výpestkami. Poprajme si navzájom, aby poveternostné
podmienky v budúcom roku viac priali záhradkárom, aby tá budúca výstava bola ešte krajšia
a ešte bohatšia.

aj žiaci z OUI Mojmírovce
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Mojmírovské vinobranie

Ukážka zbraní

Country skupina Pengagi

Družtevný deň
PD Mojmírovce
Alena Filová ,
Foto: Archív obce

Obecné slávnosti - Mojmírovské vinobranie a Družstevný deň PD Mojmírovce
sa v tomto roku uskutočnili 11. septembra
v areáli Kaštieľa Mojmírovce s netradičným
programom Turci v Mojmírovciach, ktorého
organizátormi boli Regionálne združenie Váh
- Dunaj - Ipeľ, Obec Mojmírovce, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Agentúra
EPS.

Súbor Musicantica
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Program sa začal o 13,00 hodine sprievodom členov Divadelno-kaskadérskej spoločnosti Tostabur Espadrones z námestia a príchodom
do kaštieľa cez hlavnú bránu. V sprievode
nechýbali janičiari, mehter, fakíri, ale i tanečnice a historická hudba. Keďže počasie nebolo
priaznivé a stále pršalo, po úvodnom privítaní
a otvorení tureckého jarmoku sa účinkujúci
presunuli do kongresovej sály, v ktorej bol
postavený turecký stan. V sále sa odohrával

Ukážka streľby z dela

skoro celý program. Návštevníkom
sa predstavil súbor Musicantica so
svojou dobovou hudbou. Potom nasledovali prednášky: 150 rokov v susedstve Turkov a O osmanskej zbroji
a taktike. Počas nich si návštevníci
mohli prezrieť starodávne hudobné
nástroje vyrobené PaedDr. Róbertom
Žilíkom, stredoveké zbrane a dobové
kostýmy vyrobené manželmi Nitrianskymi z Nitrianskej turnajovej
spoločnosti, ale aj ochutnať turecké
pokrmy a turecký čaj. Potom už na-

sledovali ukážky rôznych súbojov a prezentácia
o súčasnom Turecku - krajine pamiatok a zaujímavostí. V podvečerných hodinách tanečnice
predviedli okúzľujúci turecký
brušný tanec i tanec so šabľou.
Na záver tureckého programu
nasledovala ohnivá šou, ktorá
prekvapila všetkých prítomných. O občerstvenie sa postaral
kaštieľ s pripravenými tureckými špecialitami ale i Poľovnícke
združenie Mojmírovce so svojim
tradičným výborným gulášom.
Samozrejme nechýbal ani vynikajúci burčiak pripravený vinármi PD Mojmírovce. Návštevníci
si mohli prezrieť tiež výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú
Tanečnica
na obecnom úrade pripravili
predvádza
členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov
turecký tanec
v Mojmírovciach.
Na záver slávnosti vystúpila
country skupina Pengagi, pri
ktorej si mnohí návštevníci s radosťou zatancovali.

Ukážka streľby z luku na cieľ

Poďakovanie patrí všetkým
organizátorom, účinkujúcim, ale
aj partnerom (Dexia banka Slovensko, Nitriansky samosprávny
kraj, Hechter slovakia, Kaštieľ
Mojmírovce, Thermal Kesov,
MY - regionálne noviny, Moja
Nitra.sk, Nitra 24 – Váš spravodajský portál, Pardon, Veolia
transport, Nitrička, KOS Nitra),
bez ktorých by sa toto podujatie
nemohlo uskutočniť.
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Žiaci na výstave
Text a foto:

Mgr. Lucia Franclová

Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať organizátorom výstavy z výboru záhradkárov za uskutočnenie výstavy a želáme im, aby
bol aj nasledujúci rok priaznivý k ich záhradkárskemu koníčku. Na plody ich práce sa radi
prídeme pozrieť aj o rok.

Materská škola v ZOO
Text a foto:

Mgr. Anna Velebná ,

MŠ Mojmírovce

Žiaci zo ZŠ Mojmírovce s predsedom
záhradkárov Ing. Kolomanom Líškom
V dňoch 10. – 13. septembra 2010 sa konala v priestoroch obecného úradu, ako súčasť
Obecných slávností v poradí 23. výstava ovocia,
zeleniny a kvetov.
Žiaci Základnej školy v Mojmírovciach sa
zúčastnili výstavy v posledný deň jej trvania,
13. septembra. Veľa druhov ovocia a zeleniny
našich záhrad poznali, našli sa však aj takí, ktorí
niektoré druhy ovocia a zeleniny videli „naživo“ po prvýkrát. Naši zvedaví žiaci kládli plno
otázok, na ktoré im prítomní záhradkári pohotovo odpovedali. Pri pohľade na stoly obťažkané
ovocím a zeleninou sa potvrdila známa pravda
o pestrofarebnosti jesene.

Dňa 7. 6. 2010 sme vycestovali do ZOO
Lešná – Zlín. Počasie nám prialo a skutočne to
bol nádherný deň strávený pozorovaním zvierat,
ktoré len tak nevidíme hocikde. Levy, slony,
tigre, žirafy, nosorožce, tučniaci, tulene, opice a
veľa iných zvieratiek, ktoré sa nám predvádzali
a niektoré z nich sme mohli aj nakŕmiť. Keď sme
boli unavení, tak sme „oddychovali“ v zábavnom
parku s množstvom preliezačiek, šmýkaliek, lezeckých sietí a iných atrakcií pre deti.
Touto cestou by sme chceli veľmi pekne
poďakovať občianskemu združeniu Mojmírovské kroky, ktoré hradilo poistné a vstupné a
cestovnej kancelárii Turancar za naozaj skvelý
autobus.
Pevne veríme, že tento výlet sa všetkým
páčil a dúfame, že podobný zrealizujeme aj v
budúcom školskom roku 2010/2011.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Letný tábor
Text a foto: Alžbeta

Zemanová

Občianske združenie Minibodka, ktoré
sa špecializuje na prácu s marginalizovanými
skupinami, v dňoch 9. až 16. augusta umožnilo
zrekreovať sa vo svojom tábore 10 deťom zo
sociálne slabých rodín z obce Mojmírovce. Deti
sprevádzali Alžbeta Zemanová a Dana Bandryová. Letný tábor sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie Orange, Nadácie Mojmír a tiež riaditeľovi
kaštieľa Štefanovi Bugárovi. Príchod do tábora,
ktorý sa nachádza v Šali v priestoroch lodenice,
bol veľmi veselý. Deti, ktoré tam už boli, nás
vítali táborovou hymnou. Spolu s nami absolvovali pobyt v tábore deti z krízového centra, ktoré
majú ťažké životné osudy. Niektoré boli týrané,
nezvládnuteľné i zobraté z ulice. Pri počúvaní,
čím všetkým si tieto deti prešli, sa nám tlačili do
očí slzy. Veľmi sme ich obdivovali ako zvládali
všetky aktivity. Spolu s našimi deťmi sa modlili
a s vierou prosili Boha o to, aby robili dobro, aby
dobrými skutkami, ktoré budú šíriť ďalej, porazili
zlo, lebo dobro má väčšiu silu a moc. Deti deň čo
deň sa nás snažili o tom presviedčať. Spoločne
sme navštívili Smolenický zámok, ktorý deti
uchvátil. V Trsticiach sme navštívili Boží chrám,

v ktorom sme sa spoločne s pánom farárom
pomodlili. V tábore sme si spoločne vytvorili
aj školu. Na vyučovacích hodinách nám deti
dokazovali, že sa tu naučili nielen zručnostiam,
ale že sú i veľmi bystré a vnímavé. Obľúbenými aktivitami boli kúpanie v bazéne, stretnutie
s policajtmi, kurz sebaobrany a najmä diskotéky. Veľmi úspešnou bola aktivity Osada - kde
každý oddiel spolu s vedúcimi mal postaviť
cigánsku osadu, ktorá sa stane ich príbytkom.
Spolu s deťmi sme sa vrhli do práce a postavili
osadu. Obliekli sme sa aj do typických odevov
cigánskych osadníkov a úloha bola splnená. Deti
z Mojmíroviec sa naučili spoznávať seba samých
a odbúravať naučené negatívne návyky získané
z ich prostredia. Osvojili si pravidelnosť, systematickosť pri plnení každodenných základných
povinností. Získali nové kontakty a rozmerové
vnímanie. Veľká vďaka patrí pánovi Milanovi
Danielovi, ktorý je riaditeľom OZ Minibodka,
a bol vedúci všetkých táborových oddielov a je
hlavne človekom s veľkým srdcom. Získal si
všetky deti a našiel cestu ktorou ich treba viesť.
Účasť v tábore nám dala veľa nových poznatkov,
priblíženie k Bohu i uvedomenie si toho, že pred
Bohom sme si všetci rovní a tak ako sme v tábore
boli ako jedna veľká rodina, buďme všetci k sebe
milí a konajme dobré skutky.

Účastníci zájazdu
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V októbri oslavujú:
85 – te narodeniny
Mária Raškovičová
80 – te narodeniny
Emília Kukanová
75 – te narodeniny
Jozef Čičo,
Rozália Christodolusová,
Adela Kurucová,
Milan Bušfy
65 - te narodeniny
Zita Dobrovodská,
Emília Hulanová,
Silvia Muchová,
Alžbeta Hrbková,
Božena Andiová,
60 – te narodeniny
Dušan Rumanovský,
Jozef Dolník,
Jozef Sládeček,
Silvia Milošiaková,
Vladimír Mikuláš,
Eduard Tóth,
Markéta Kvasňovská,
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Jaroslav Kudri,
Dušan Bušfy,
Matúš Belica
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Róbert Mokráš
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Stretnutie so
splnomocnencom Úradu
vlády pre rómske komunity
Dňa 6. 9. 2010 sa
budove Obecného úradu v Mojmírovciach
uskutočnilo stretnutie
starostov obcí a projektových manažérov zo
západného Slovenska
s predstaviteľmi Úradu
splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity.
Cieľom stretnutia
bolo zabezpečiť informovanosť o procesoch súvisiacich so schválenými lokálnymi stratégiami komplexného prístupu v rámci ktorých
budú obce a mestá realizovať investičné aj neinvestičné projekty.
Ďalej boli účastníci informovaní o aktuálnom stave zabezpečenia výziev za jednotlivé riadiace orgány a o spôsobe zabezpečenia
koordinácie v rámci predkladaných žiadostí o NFP.
Okrem splnomocnenca vlády pre rómske komunity RNDr. Miroslava Polláka sa podujatia zúčastnili aj Mgr. Peter Pollák, PhD.,
Ing. Štefan Adamec, Ing. Jana Minarovičová, Ing. Andrea Gálová a
regionálni pracovníci Ing. Ľubica Požgajová a Mgr. Eduard Čonka.
D.K.

Október mesiac úcty
k starším
Alžbeta Zemanová
Každoročne v mesiaci
október prejavujeme svoju
úctu a vďaku občanom skôr
narodeným.
Všetci sme svedkami toho,
že čas plynie rýchlo a nekompromisne. Ľudský život je ako
veľká kniha, ktorá predstavuje
všetko to, čo ľudia dokazujú
a zažívajú počas svojho života.
Starší ľudia si zaslúžia obdiv,
úctu a lásku. Majú životné
skúsenosti, o ktoré ich život

obohatil. Svoje múdrosti a rady
posúvajú ďalej svojim deťom
i vnúčatám. Pomáhať starším
a pomáhať si navzájom je najkrajšia vlastnosť, ktorú dostávame do vienka. Keďže tento
mesiac patrí vám milí seniori,
zo srdca vám želám, aby ste
boli stále aktívni a s elánom
i úsmevom na tvári zvládali
všetko to, čo život prináša.
Tešte sa zo svojich detí, vnúčat i pravnúčat, rozprávajte im
o tom s čím všetkým ste sa
v živote dokázali popasovať.
Verím, že kto sa naučí vážiť
si šediny nezostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si čas,
vľúdne slovo, úsmev pre starších počas celého roka a preukážme im našu úctu.

ZAZNAMENALI SME
Pravdepodobne už len málo občanov si
bude pamätať na roky 1952 – 1954, keď veľmi často v nedeľu (v lete) v zámockom parku
v Mojmírovciach vyhrávala do tanca vojenská
kapela. Táto kapela bola zostavená zo žiakov
Automobilového učilišťa Nitra – Krškany.

Spomienka
na Mojmírovce
z roku 1952 – 1954

zatancovali. Pripomínam, že to obdobie bolo len
7 rokov po druhej svetovej vojne a ľudia nemali
veľa možností na zábavu.
Možno že neuveríte, ale za vystúpenie dostal
každý hudobník 2 dvojdecové fľaše červenej
malinovky. Je pravda, že mamičky, ktoré sprevádzali svoje dcéry na túto zábavu, nám
upiekli pagáče a koláče. Pripomínam, že
žiadny alkohol sa tam medzi ľuďmi neobjavil a ani nás neponúkali. V tom čase nebolo
peňazí na alkohol. Po skončení zábavy nás
veľmi často ľudia prosili, aby sme prišli
hrávať častejšie a tak vytvárali príjemné
popoludnie pre občanov Mojmíroviec.
Pravdepodobne budete prekvapení,
že 78 – ročný podplukovník v.v. si na toto
obdobie pamätá. Pripomínam, že kto bol
vojak vie, že na pekné veci počas vojenskej
základnej služby sa dlho spomína a na zlé

78-ročný pplk. v.v.

Vojtech Kružliak ,
Nitra

Našu vojenskú kapelu
viedol žiak Jiří Ričl (trubkár
a absolvent hudobnej školy
v Brne). Viedol nás k tomu, aby
sme sa naučili hrať, aby sme
mohli vystupovať na rôznych
zábavách. V zime sme hrávali
v posádkovom dome (terajšie
Domino v Nitre). Naša kapela
hrala v tejto zostave : trúbka,
husle, saxofón, harmonika
(Kružliak) a bubon. Tieto hudobné nástroje sme si museli
doniesť z domu, pretože v tom
čase armáda nemala peniaze na
ich nákup.
Do Mojmíroviec a späť nás vozili na vlečke
traktora. Museli sme sedieť na podlahe vlečky,
aby sme nevypadli, pretože mala nízke bočnice. Hrávali sme približne popoludní od tretej
do deviatej večer. Náš repertoár bol zostavený
z polky, valčíka a tanga, žiadne bum-bum sme
nehrali. Mali sme obrovskú radosť, že mládež
z Mojmíroviec sa tak zabávala. Ešte väčšiu
radosť sme mali, keď už bolo prítmie alebo
tma, vtedy si aj starší, dokonca aj starí ľudia si

• Na snímke pplk. v.z. Vojtech Kružliak
hrá na harmonike
(fotografia asi z roku 1985)
zabúda. Na túto radosť akú sme v tom čase
mladším a starším občanom v Mojmírovciach
vytvorili, sa ťažko zabúda.
Na napísanie tohto príbehu ma podnietil
váš starosta pri jednom náhodnom stretnutí.
Zároveň chcem popriať občanom Mojmíroviec
všetko najlepšie, pevné zdravie a aby prežili
dnešné ťažké obdobie.
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ŠPORT - SPOMIENKY NA LETO

ŠPORT - STOLNÝ TENIS
všetkých, ktorí bojovali o miesta v konečnom poradí. Organizátori zažili krst ohňom pri príhovoroch a napriek občasnému milému breptu zostali
všetkým nakoniec len úsmevy na tvári a mohutný
potlesk pre víťazov.
Keďže si všetci za excelentné výkony v
tropickom dni zaslúžili schladenie, po ukončení
turnaja nasledovalo hromadné skákanie do príjemne chladnej vody bazéna v kaštieli. Medailisti prezentovali hrdo svoje cenné kovy a zvyšok
si po náročnom dni plnom neľútostných súbojov
pri sieti zregeneroval svoje doráňané telá. Tí,
ktorí ešte stále vládali, sa neskôr večer zišli na
opekačke organizovanej pre účastníkov turnaja
ako určité vyslovenie vďaky za ich hojnú účasť.
Nám nezostáva nič už len dúfať, že všetky rany,
ktoré počas súbojov hráči utŕžili, sa rýchlo scelia
a budeme sa môcť všetci ešte vo väčšom počte
stretnúť na 3. ročníku turnaja, respektíve na
pravidelných tréningoch a priateľských zápasoch
počas zvyšku roka 2010.

2. ročník
beachvolejbalového
turnaja, Mojmírovce
Michal Hradický
Foto: Rudolf Kapsa

V sobotu 17. júla 2010 sa v obci Mojmírovce
uskutočnil 2. ročník beachvolejbalového turnaja
amatérov z Mikroregiónu Cedron a okolia, na
ktorom sa zúčastnili hráči z obcí Mojmírovce,
Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Drážovce a dokonca i z Nitry. Podujatie organizoval Klub vychádzajúcich volejbalových hviezd pod organizátorskou taktovkou Michala Hradického, Petra
Andrisa, Petra Kozla a Vladimíra Kertésza.
Klub združuje desiatky volejbalových amatérov
z celého okolia. Na druhom ročníku tohto podujatia sa zúčastnilo spolu 29 hráčov (o takmer
20 viac ako minulý rok!), ktorí boli rozdelení do
trojčlenných tímov. Súťažilo sa v 2 skupinách
o postup do play-off, kde sa následne rozhodovalo o všetkom vo vyraďovacích zápasoch.
V prvej skupine, kam boli vylosované 4
tímy hrajúce na ihrisku pri Kaštieli Mojmírovce,
bola veľká konkurencia o najlepšie postupové
miesta. Rozhodovalo sa medzi nováčikmi na
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turnaji, neznámymi pre vody klubu Smrťkármi
z Nitry, ktorí predvádzali najkrajšiu a zaslúžene
i neskôr ocenenú hru, a tímom ŠMCH, ktorí si
svojou hrou zaslúžili jednoznačné miesto na
stupni víťazov. V druhej skupine, ktorej zápasy sa odohrávali na ihrisku v Športovom areáli
Mojmírovce, sa stretli tímy tvoriace jadro volejbalového klubu s favoritmi skupiny – tímom
Fantastická trojka, ktorí potvrdili svoje kvality
a jednoznačne zvíťazili. Osudným sa im stali až
boje o finále v play-off.
Odvaha účastníkov, ktorí sa už od rána nechali spaľovať nekompromisným slnkom rozohrievajúcim piesok, na oboch hracích ihriskách
je hodná medailí. Napriek tomu si s kúskami
cenných kovov mohli spríjemniť život na konci
turnaja len deviati najlepší hráči. Boj o ne sa niesol v duchu priateľstva a športového nadšenia,
ktoré členov klubu už dlhé roky spája. V súboji
o 3. miesto sa stretli tímy Fantastická trojka
a Ľadové medvede, ktoré si zopakovali zápas zo
základnej skupiny, no tentokrát po napínavom
3-setovom súboji, so šťastnejším koncom pre
Ľadové medvede. Nakoniec sa súboj o zlato
odohral medzi favoritmi celého turnaja, tímami
Smrťkári a ŠMCH. Napínavý súboj, ktorý prilákal množstvo divákov, bol najkvalitnejším na
turnaji a predstavoval krásnu bodku za športovou časťou celého turnaja.
Samotný turnaj však nemohol byť ukončený bez dekorácie tých najlepších a odmenení

Stolnotenisový klub

MŠKST

Mojmírovce
Text a foto:
Za MŠKST Mojmírovce

Ing. Andris Stanislav

Tibor Špánik sa
stal majstrom
Slovenska
vo štvorhre
Výsledky dlhodobých súťaží
- bodovacích turnajov a Slovenského
pohára mladšieho a najmladšieho
žiactva, na ktorých sa zúčastňovali
členovia Stolnotenisového oddielu
MŠKST Mojmírovce.
V bodovacích turnajoch mladšieho žiactva krajov Nitra - Trenčín sa
Tibor Špánik umiestnil na 4. mieste
a Peter Slaténi na 26. mieste.

Nakoniec by sme sa veľmi radi poďakovali všetkým našim sponzorom, bez pričinenia
ktorých by sa tento turnaj nikdy nemohol stať
realitou. Špeciálne poďakovanie patrí Obecnému úradu Mojmírovce a Kaštieľu Mojmírovce
za bezplatné poskytnutie hracích plôch. Ceny
pre súťažiacich zabezpečili: Tauris Nitria spol.
s r.o., Mojmírovce, Poľnohospodárske družstvo
Mojmírovce, PWL Svätoplukovo, Kvetinárstvo
Emília pani Emílie Brathovej, A+A AKAMS
Mojmírovce a Rudolfovi Kapsovi ďakujeme za
skvelé fotografie. Poďakovanie za vecné zabezpečenie patrí i Obecnému úradu Svätoplukovo
a Kaštieľu Mojmírovce, ktorý poskytol zľavu
pre všetkých účastníkov na návštevu bazénu,
vďaka ktorej sme všetci mohli odísť po horúcom
dni osviežujúco schladení. Ešte raz ďakujeme.
Vašu podporu si vážime a myslíme si, že bola
využitá pre dobro celého regiónu.

V dlhodobých turnajoch najmladšieho
žiactva krajov Nitra - Trenčín sa Tibor Špánik
umiestnil na 3. mieste a Peter Slaténi na 15.
mieste.
V konečnom poradí Slovenského pohára najmladších žiakov obsadil Peter Slaténi 46. miesto
a Tibor Špánik 19. miesto, čím sa nominoval
na majstrovstvá Slovenska najmladších žiakov.
Spomínané majstrovstvá Slovenska sa konali
15. a 16. mája 2010
v Galante. Napriek
tomu, že mal Tibor
najťažšiu postupovú
skupinu, polepšil si
v jednotlivcoch o dve
miesta a obsadil celkové 17. miesto. V miešanej štvorhre spolu
s Natáliou Grígelovou
z ŠOG Nitra obsadili
5. miesto a vo štvorhre spolu s Jakubom
Ševecom z Kysuckého
Nového Mesta získal
titul majstra Slovenska. K vynikajúcemu
úspechu Tiborovi blahoželáme a ďakujeme
Zľava Tibor Špánik
za vzornú reprezentáa Peter Slaténi
ciu obce.
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