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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

OZNÁMENIE OBCE
MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2010 na území obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
oznamujeme, že:

1) voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na území
obce Mojmírovce

27. novembra 2010 (v sobotu) od 07.00 do 20.00 hod.
2) miestom konania volieb podľa vášho trvalého pobytu je
volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v okrsku:
Okrsok č. 1
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre občanov, oprávnených na hlasovanie s trvalým pobytom
v obci Mojmírovce od súpisného čísla
601 – 955,
Okrsok č. 2
Hlasovacia miestnosť - Obecný úrad, Nám. sv. Ladislava
931/7 pre občanov, oprávnených hlasovať s trvalým pobytom
v obci Mojmírovce od súpisného čísla 956 – 1340,
Okrsok č. 3
Hlasovacia miestnosť – Kultúrny dom, Cintorínska ulica
1680/15 pre oprávnených voličov s trvalým pobytom v obci
Mojmírovce od súpisného čísla
1341 - 1830
Upozornenie:
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti.
Imrich Kováč, v.r.
starosta obce

Titulka:
Jeseň v parku „zamilovaná ulička“
Foto: Karol Filo

Miestna volebná komisia v Mojmírovciach zaregistrovala pre voľby do
obecného zastupiteľstva kandidátne listiny nasledovných politických
strán a nezávislých kandidátov:
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana, SMER
– sociálna demokracia, Strana demokratickej ľavice, Strana občianskej solidarity, Dana Bandryová – nezávislý kandidát, Mgr. Martin
Palka – nezávislý kandidát

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka decembrového čísla
bude 15. novembra 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.
Mojmírovčan - mesačník
Vydáva: Obecný úrad,
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce.
IČO: 00308269.
Telefón: 037/7798268,
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková,
členovia:
Ing. Alena Bohunčáková,
Ing. Mária Debrecéniová PhD.,
Alena Filová,
Ing. Ladislav Köblös,
Ing. Viera Lázniková.
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta.
Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

Pozvánky
OcÚ Mojmírovce v spolupráci so ZUŠ Mojmírovce pripravuje aj v tomto roku pre deti program s názvom Príde k nám
Mikuláš. Program sa uskutoční v nedeľu 5. decembra o 15,00 hod.
v kultúrnom dome. Balíčky v hodnote 3 € si môžu rodičia objednať
a vstupenku vyzdvihnúť od 16.11. do 3. 12. 2010 v pokladni počas
úradných hodín na obecnom úrade, alebo v Obecnej knižnici Mojmírovce utorok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
19. december – Už nám zvonia Vianoce – kultúrny program k vianočným sviatkom o 15,00 hod. v kultúrnom dome
26. december – Memoriál Vojtecha Kincla - v telocvični ZŠ Mojmírovce
14. január 2011 – XVII. Obecný ples – kultúrny dom od 20,00 hod.,
hrá skupina Brilax. Vstupné 20 € - v cene je večera, káva, víno a nealko. Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť od
16. 11. 2010 do 7. 1. 2011 v pokladni počas úradných hodín na obecnom úrade, alebo v Obecnej knižnici Mojmírovce utorok a štvrtok od
14,00 do 18,00 hod

cyklomapa Váh - dunaj - ipeľ
Ing. Viera Lázniková ,

členka RR

Zastávka Mojmírovce
Občania
Mojmíroviec
zaregistrovali na Námestí sv.
Ladislava nový informačný
panel.
Málokto vie, že informačný
panel znázorňuje cyklomapu
Euroregiónu Váh Dunaj - Ipeľ, ktorá
vznikla v rámci
projektu Euroregión Váh - Dunaj
- Ipeľ na kolesách.
Projekt bol v roku
2010 podporený zo
štátneho rozpočtu
SR a realizovaný
Regionálnym združením Váh - Dunaj
- Ipeľ. Cyklistická

trasa spája viacero historických
pamiatok Euroregiónu VáhDunaj-Ipeľ nielen na slovenskej, ale aj na maďarskej strane
Dunaja. K najzaujímavejším
patria Nitriansky hrad, hrad
Tata, Ostrihom, Vysegrád, Levický hrad, hrad Hrušov, hrad
Gýmeš a hrad Oponice. Ďalej
trasa ponúka aj iné historické
pamiatky ako sú napríklad
kaštieľe Mojmírovce a Topoľčianky. K ďalším
zaují mavost ia m
cyklotrasy
patrí
prírodná rezervácia
Zúgov, Arborétum
Mlyňany,
vodný
mlyn v Kolárove,
Komárňanská pevnosť.
Cyklistické
mapy si jednotlivci
môžu vyzdvihnúť
na Obecnom úrade
v Mojmírovciach.
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Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva
v Mojmírovciach
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Mojmírovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Ján Arpáš, Ing., 41 r., výsluhový dôchodca,
Mojmírovce, Prenosilova ul.1595/5, SMER
2. Zuzana Árvayová, Ing., 43 r., manažér, Mojmírovce, Hasičská ul. 1284, SNS
3. Andrea Bakošová, Ing., 34 r., podnikateľ, Mojmírovce, Štefánikova ul. 1806, SNS
4. Dana Bandryová, 34 r., terénna sociálna pracovníčka, Mojmírovce, Kesovský rad 1085/32,
nezávislý kandidát
5. Miroslav Belan, Ing., 49 r., agronóm, Mojmírovce, Pri mlyne 802/38, SMER
6. Ivan Belák, Ing., 54 r., živnostník, Mojmírovce, Prenosilova ul. 1589/11, SMER
7. Michal Bohunčák, Ing., 26 r., štátny zamestnanec, Mojmírovce, Ulica za parkom 848, SNS
8. Róbert Čanaky, 52 r., živnostník, Mojmírovce,
Na Foláši 1398/6, KDH
9. Ondrej Debrecéni, prof., Ing., 60 r., univerzitný profesor, Mojmírovce, Šalgovská ul. 601,
SNS
10. Eva Ďurčanská, MUDr., 55 r., lekár, Mojmírovce, Hlavná ul. 947, SNS
11. Peter Foltín, 32 r., expedient, Mojmírovce, Na
Foláši 1436/33, SMER
12. Vladimír Hičák, Ing., 51 r., zootechnik, Mojmírovce, Ul. A. Hlinku 1516, SNS
13. Emil Hlinka, 48 r., stavebný technik, Mojmírovce, Štúrova ul. 1495/23, KDH
14. Anton Illéš, Ing., 47 r., technik, Mojmírovce,
Taráňska ul. 1380/30, SDĽ
15. Marián Keleši, PharmDr., 50 r., lekárnik,
Mojmírovce, Šalgovská ul. 625/112, KDH
16. Ján Košina, Ing., 58 r., dôchodca, Mojmírovce, Ul. A. Hlinku 1560/52, SMER
17. Daniela Kozáková, Mgr., 50 r., projektový
manažér, Mojmírovce, Ulica za parkom 997/1,
KDH
18. Jaroslav Kukan, Ing., 49 r., agronóm, Mojmí-
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rovce, Pri mlyne 792/24, SMER
19. Ľubomír Kvasňovský, 51 r., automechanik,
Mojmírovce, Na Foláši 1411/9, KDH
20. Vladimír Martiška, 46 r., živnostník, Mojmírovce, Kesovský rad 1176/10, KDH
21. Tatiana Oravcová, Ing., 29 r., stredoškolský
učiteľ, Mojmírovce, Šalgovská ul. 631/91, KDH
22. Martin Palka, Mgr., 31 r., Area sales manager, Mojmírovce, Na Foláši 1418/17, nezávislý
kandidát
23. Pavel Rác, 54 r., autoelektrikár, Mojmírovce,
Slamkova ul. 1349, SNS
24. Drahoslav Rumanovský, 62 r., dôchodca,
Mojmírovce, Tretí rad 697/47, SMER
25. Roman Sabo, 39 r., živnostník, Mojmírovce,
Ul. A. Hlinku 1568/60, KDH
26. Peter Schultz, Ing., 56 r., predseda PD, Mojmírovce, Ulica pri Kolese 908/5, KDH
27. Oľga Slaténiová, 40 r., vedúca pošty, Mojmírovce, Sedliacka ul. 1115, SNS
28. Mário Šušek, 32 r., informatik, Mojmírovce,
Ulica za parkom 844/49, S.O.S.
29. František Visolajský, Ing., 61 r., stavebný
technik, Mojmírovce, Ku krížu 1219/10, SMER
30. Ivan M. Zoborský, Ing., CSc., 67 r., univerzitný profesor, Mojmírovce, Šalgovská ul. 632,
SNS

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby starostu obce
v Mojmírovciach
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Mojmírovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Imrich Kováč, 52 r., stolár, Mojmírovce, Kesovský rad 1100/51, Kresťanskodemokratické
hnutie
2. Mário Šušek, 32 r., informatik, Mojmírovce,
Ulica za parkom 844/49, Strana občianskej solidarity
V Mojmírovciach
Dátum: 15.10.2010

Ing. Darina Palatická, v.r.
predseda miestnej volebnej komisie

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

Zo zápisnice 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré sa konalo
29. septembra 2010, vyberáme nasledovné:
rokovanie otvoril starosta obce Imrich Kováč
za účasti všetkých poslancov OZ. Hneď v úvode
vystúpil riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Mojmírovciach (ďalej len OO PZ)
npor. Mgr. Holka, ktorý poskytol informáciu
o bezpečnostnej situácii, počte spáchaných a objasnených trestných činov v obci a uistil poslancov, že polícia i naďalej bude venovať zvýšenú
pozornosť bezpečnosti a prevencii porušovania
pravidiel cestnej premávky v obci. Vzhľadom
na časté porušovanie nočného pokoja, spojené
s prevádzkou niektorých nočných barov, starosta obce požiadal riaditeľa OO PZ o poskytovanie písomných záznamov, na základe ktorých
by obec mohla pristúpiť k úprave prevádzkovej
doby nočných barov. Prednosta OcÚ Ing. J. Filo
navrhol, aby pešie policajné hliadky častejšie
monitorovali park pri kaštieli, aby tým zamedzili požívaniu alkoholu a iných omamných látok
mladistvými v tejto lokalite. Poslanci OZ zobrali informáciu riaditeľa OO PZ v Mojmírovciach
na vedomie a pristúpili k prerokovaniu žiadostí
a sťažností občanov a organizácií:
- žiadosť zástupcov Občianskeho združenia
Mojmírovské kroky o súhlasné stanovisko k realizácii projektu Park Mojmírovce - záchrana
vzácnej dreviny a revitalizácia I. etapa, na ktorý
získali finančné prostriedky z dotácií NSK. OZ
jednohlasne súhlasilo s predloženým návrhom,
- žiadosť Milana Lakatoša o pridelenie náhradného ubytovania, nakoľko sa mu vplyvom daždivého počasia zrútil dom a nemá kde bývať. Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie a navrhli,
aby sociálna komisia v spolupráci so stavebným
úradom prešetrila žiadosť a navrhla riešenie,

- žiadosť manželov Ilavských o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemok priľahlý k parcele, ktorú vlastnia žiadatelia.
Nakoľko predmetný pozemok nie je možné využiť obcou na iné vhodné účely, poslanci súhlasili
s odpredajom,
- žiadosť riaditeľa ZŠ v Mojmírovciach o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
4092 €, ktoré uvažuje použiť na nákup školského nábytku do tried. Nakoľko ide o finančné
prostriedky získané ako vlastné príjmy školy,
poslanci súhlasili s poskytnutím požadovanej
čiastky s účelovou viazanosťou použitých
prostriedkov.
Poslanci OZ ďalej prerokovali informáciu
o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ a MŠ, ktoré poskytli
prítomní riaditelia týchto škôl.
Prednosta obecného úradu predložil OZ
návrh nového rokovacieho poriadku OZ v súlade
s novelou zákona. Po dlhej diskusii a návrhov
niekoľkých zmien v predloženom materiáli poslanci schválili nový rokovací poriadok OZ.
Prednosta OcÚ taktiež predložil poslancom
informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu
obce. Poslankyňa MUDr. E. Ďurčanská pripomenula, že obec má rozpracovaných veľa
projektov a pri ich realizácii obec čakajú veľké
výdavky. Starosta obce zhrnul, ktoré projekty sa
realizujú a aký vývoj sa očakáva do konca roka
2010. Podľa predloženého prehľadu príjmov
podielových daní za rok 2008-2010 obec predpokladá v roku 2010 nižší príjem približne o 105
tisíc € menší, ako pôvodne plánovala v rozpočte,
čím realizácia projektov v roku 2011 môže byť
vážne ohrozená. Poslanec Ing. V. Hičák preto
navrhol, aby sa na najbližšom zasadnutí OZ zaoberalo návrhom rozpočtu na rok 2011, v ktorom
sa zapracujú očakávané zmeny. Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie a odporučilo obecnému úradu pripraviť na najbližšie
zasadnutie OZ návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Na základe uvedeného sa k úprave rozpočtu na
tomto zasadnutí nepristúpilo.

5

MIESTO PRE ...

... poslancov
obecného zastupiteľstva
Daniela Kozáková ,

predseda RR

Priestor v rubrike Miesto pre... sme dali
dvom dámam, z ktorých ani jedna nebola predsedkyňou žiadnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, napriek tomu ich úloha bola počas
posledných štyroch rokov významná.

MUDr. Eva Ďurčanská ,
zástupkyňa starostu obce.

1. Pani zástupkyňa starostu. V roku 2006 ste
sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky
a hneď ste sa stali zástupkyňou starostu obce.
Určite bolo pre vás príjemné zistenie, že vás
občania akceptujú. Končí toto volebné obdobie. Čo sa vám v rámci vašej práce v samospráve podarilo?
V prvom rade by som chcela povedať, že po
komunálnych voľbách roku 2006 som sa nestretla len s pozitívnymi ohlasmi na moju osobu
v pozícii poslanca obecného zastupiteľstva,
a nakoľko to vyplývalo z výsledkov volieb aj na
mieste podstarostu. Stretla som sa aj s kritickými
ohlasmi a dokonca aj s odmietaním mojej osoby
na tomto poste. Týmto by som chcela vyjadriť
skutočnosť, že zistenie, že som v obecnom zastupiteľstve možno nie celkom žiadúca, nebolo
celkom až také príjemné, ako ste mi v tejto otázke
naznačili. Aj preto v prvých mesiacoch môjho
pôsobenia, som sa musela orientovať tak, aby
som nielen voličov, ale aj samu seba presvedčila,
že zotrvať v obecnom zastupiteľstve je správny
krok. Ak si čitatelia nášho časopisu pamätajú,
dostala som krátko po voľbách priestor, aby som
vyslovila svoje plány a predsavzatia, ktoré by som
chcela s pomocou ostatných poslancov presadiť
v tomto volebnom období. Nie som ekonóm, ale
pohybujem sa v oblasti, ktorej je blízke nielen
zdravotníctvo, ale aj sociálne problémy. Mojou
snahou bolo presadiť dve veci - zriadenie DSS v
Mojmírovciach a rekonštrukciu zdravotného strediska tak, aby zodpovedalo požiadavkám 21. storočia. Nakoľko ste v tomto období pracovali ako
projektová manažérka našej obce a organizovali
ste pri tejto príležitosti verejné stretnutia našich
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občanov s agentúrami, ktoré pripravovali dlhodobé plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja
do roku 2013, bola som veľmi rada, že sa moje
plány zhodujú s požiadavkami našich občanov,
ktorí si ako jednu z priorít určili rekonštrukciu
zdravotného strediska. Dnes sme v štádiu, keď
zmluvy sú uzatvorené a čakáme už len na začatie
rekonštrukčných prác, ktoré boli plánované na
október 2010. Aj keď pôsobím v zastupiteľstve,
ani ja, ani iní poslanci nemáme možnosti, aby
sme preskočili určitú byrokratickú bariéru a veci
rýchlejšie dotiahli do úspešného konca.
Pevne však verím, že v roku 2011 sa budem
s pacientmi stretávať v príjemnom prostredí,
ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Druhým problémom, ktorý rezonoval hlavne medzi
staršími spoluobčanmi, bolo zriadenie DSS. Aj
keď „zrod“ tejto inštitúcie bol pomerne boľavý,
napriek mnohým „peripetiám“ sa ho podarilo
otvoriť v auguste 2009. Dnes v ňom prežíva
pokojné dni 13 občanov, z toho 5 klientov je z
Mojmíroviec. Musím však podotknúť, že aj napriek mnohým negatívnym skúsenostiam, ktoré
máme s prevádzkovateľom tohto zariadenia, patrí
veľká vďaka všetkým zamestnancom, ktorí sa
aj napriek nepriaznivým okolnostiam starajú
s obetavosťou a láskou o všetkých obyvateľov
Barličky, za čo by som sa im chcela takto verejne
a osobne poďakovať.

2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu občana,
keď ste sa rozhodli pred štyrmi rokmi kandidovať do obecného zastupiteľstva?
Vývoj komunálnej politiky vnímam tak, ako vnímam celé spoločenské dianie na Slovensku. Od
veľkej eufórie a nadšenia v roku 1989 sme prešli
k celkovej apatii a nezáujmu o veci verejné. Ľudia
sa zaujímajú o to čo sa deje v obci len vtedy, keď
sa ich to priamo dotýka. Ani jedno zastupiteľstvo
po revolúcii neprejavilo minimálny záujem o to,

MIESTO PRE ...
v akom stave je budova zdravotného strediska,
v akých priestoroch pracujú lekári a v akých, pomerene nevhodných podmienkach čakajú pacienti na ošetrenie. Nedá mi podotknúť (s úsmevom),
že asi preto, lebo v zastupiteľstve sedeli zdraví
poslanci, ktorí len málokedy potrebovali lekársku
pomoc a ošetrenie. Asi ten všeobecný nezáujem
o zdravotníctvo bol pred 4 rokmi tým hnacím
motorom, ktorý ma doviedol do komunálnej
politiky, aj keď mám radšej spojenie „práca na
komunálnej úrovni“, lebo si myslím, že na obecnej pôde by mal všeobecný záujem prerásť snahy
a záujem podľa straníckej príslušnosti.
3. Čím si myslíte, že ste boli prínosom v obecnom zastupiteľstve, ako občan obce Mojmírovce?
Na túto otázku si dovolím neodpovedať, lebo si
myslím, že prínos človeka v určitom spoločenskom dianí je vtedy, keď to čo si predsavzal je
ukončené. Ja si myslím že s mojimi plánmi som
tak na pol ceste.

Ing. Alena Bohunčáková ,
členka redakčnej rady časopisu Mojmírovčan.
1. Alenka, v obecnom zastupiteľstve (OZ)
pôsobíš tretie volebné obdobie. Posledné štyri roky si bola členkou redakčnej rady, ako
zástupca poslancov obecného zastupiteľstva.
Ako hodnotíš toto lokálne médium a čo sa tebe
v tejto oblasti podarilo.
Ako si správne uviedla nebola som síce členkou
žiadnej komisie OZ, keby sme ale brali redakčnú
radu časopisu Mojmírovčan ako jednu z komisií
OZ, tak sme boli určite najaktívnejší a mali sme
najviac zasadnutí. Ku každému číslu časopisu
sme sa stretávali najmenej 1x. Ja som striedavo
písala informácie zo zasadnutí poslancov OZ
a rubriku Miesto pre... V redakčnej rade časopisu
Mojmírovčan som s prestávkou 4 rokov od jeho
začiatku. Mám preto k nemu skoro rodičovský
vzťah. Napriek niektorým jeho chybám a nedostatkom som presvedčená, že je to vydarené
„dieťa“.
2. Ako vnímaš vývoj komunálnej politiky 20
rokov po nežnej revolúcii z pohľadu občana a
poslanca obecného zastupiteľstva?
Prechod k demokratickej spoločnosti vnímam
samozrejme pozitívne. Hoci občania spočiatku
váhavo pristupovali k uplatňovaniu demokra-

tických princípov riadenia vecí verejných, v poslednom období cítiť ich zvýšený záujem o dianie
v obci a uplatňovanie si svojich zákonných nárokov. Nie som odborník, ale zreteľne sa zvýšilo
právne vedomie obyčajných ľudí, aspoň čo sa
týka uplatňovania si svojich práv. Podľa mňa
by sme si všetci mali uvedomiť, že máme nielen
demokratické práva, ale aj povinnosti. Poznať
a dodržiavať zákony, zásady dobrých medziľudských vzťahov aj vzťah k životnému prostrediu,
ktorému sme ešte stále veľa dlžní.
3. Čím si myslíš, že si bola prínosom v OZ, ako
občan obce Mojmírovce?
Neprislúcha mi hodnotiť moje pôsobenie v OZ,
nech si každý urobí svoj názor sám. Vždy som
sa snažila nebyť ľahostajná k životu v obci, ani
k práci OZ, pozerať sa stále dopredu, jednoducho
nebyť brzdou vývoja v obci. Ako sa mi to darilo
nech posúdia iní. Na presadenie niektorých mojich návrhov v obci som niekedy musela vynaložiť veľké úsilie, ale nakoniec sa zrealizovali.
Spomeniem kosenie a upratanie cintorínov, alebo
odchyt túlavých psov. Len mi je ľúto, že niektoré
moje iniciatívy stroskotali na nedostatku finančných prostriedkov, ako napr. oplotenie Výhonského cintorína, vybudovanie parkoviska pri Cigánskom cintoríne, či odkúpenie voľných pozemkov
a prázdnych domov v časti za parkom. Prispela
som svojím hlasom k realizovaniu spoločných
akcií ako likvidácia smetiska, či rekonštrukcia
zdravotného strediska, ktoré sa majú uskutočniť
v najbližšom čase. OZ som zastupovala v školskej komisii pri materskej škole, kde som iniciovala prevádzku MŠ počas školských prázdnin,
prispela som tiež k otvoreniu ďalšej triedy v MŠ.
Veľa energie som vynaložila na presadenie účinných protipovodňových opatrení v ohrozených
častiach obce, ktoré sú momentálne v štádiu príprav. Bola som tiež členkou komisie na realizáciu
ROEPu /registra obnovenej evidencie pozemkov/
v obci. Určite som ešte veľa vecí zabudla vymenovať, ale hodnotiť môj prínos v OZ predsa nie je
to podstatné.
V mene pokroku treba aj vedieť odísť v pravý
čas a nechať príležitosť mladým, aby si formovali vývoj v Mojmírovciach podľa ich predstáv
a možností. Preto chcem touto cestou poďakovať
kolegom poslancom za spoluprácu a zaželať novému OZ veľa úspechov v presadzovaní záujmov
nás všetkých.

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

Projekt podporený
obcou Mojmírovce v roku 2010
Koordinátorka projektu

Bc. Árvayová Vlasta
riaditeľka zariadenia
Názov projektu:

Sociálna rehabilitácia v praxi
Cieľovou skupinou boli klienti denného
stacionára v sprievode svojho opatrovateľa alebo
asistenta. Klientmi sociálnej rehabilitácie v dennom stacionári Šťastný život n.o. v Mojmírovciach sú ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí
potrebujú rôznu mieru podpory, deti a dospelí
s ťažkým zdravotným postihnutím.

Dňa 25. 2. sme odcestovali na rehabilitačno-rekondičný pobyt na Rematu, kde sme
mali zabezpečené ubytovanie v horskom hoteli
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Remata Ráztočno. Horský hotel sa nachádza
v prekrásnom prostredí Kremnických vrchov,
v časti Ráztočno pri Handlovej. Celá lokalita sa
vyznačuje nádhernou prírodou s čistým ovzduším, ktorá priam láka k prechádzkam po lesných
cestičkách.
Klienti mali vypracovaný individuálny
rozvojový plán. Terapia bola krátkodobá, skupinová a zážitková. Boli využité metódy sociálnej
rehabilitácie:
- nácvik priestorovej orientácie v neznámom
prostredí a samostatného pohybu spojený s komunikačným tréningom,
- nácvik spoločenského správania pri stolovaní,
- budovanie interakčných procesov, kooperácia,
diskusie a relaxačné cvičenia. V priestoroch hotela bola k dispozícii posilňovňa, stolný tenis,
sauna a bazén.
Majitelia zariadenia nám bezplatne poskytli
pre náš projekt bowlingovú dráhu. Táto zábava zaujala všetkých
klientov. Vystriedali sa všetky
pozitívne emócie. Z príjemných
zážitkov budú naši klienti čerpať
energiu počas celého roka.
Na financovaní tohto úspešného
projektu
participovali:
ÚNSK Nitra, naša nezisková
organizácia a najväčším donorom
bol OcÚ Mojmírovce, za čo touto
cestou ďakujeme starostovi obce
Mojmírovce a celému obecnému
zastupiteľstvu.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Divadelné predstavenie
v Mojmírovciach
A. Filová
Druhú októbrovú nedeľu do našej obce zavítalo divadlo Klauniky z Brna s komédiou Don
Quijote de la mAncha v réžii Bolka Polívku.
Herci zapojili do hrania divadla deti i dospelých
z obecenstva, takže nechýbal smiech a dobrá
nálada počas celého predstavenia. Predstavenie
sa uskutočnilo v rámci
projektu COMENIUS
2010 – Kultúra bez hraníc s EÚ.

Akciu zorganizoval Obecný úrad v Mojmírovciach v spolupráci s Nitrianskou transfúznou
službou, pracovisko Nitra. Odberu sa zúčastnilo
17 darcov, z toho 12 žien a 5 mužov. Nakoľko
je momentálne obdobie chrípky a nachladnutí,
tešíme sa i tejto účasti. Keďže krvi je stále nedostatok a môžeme ňou zachrániť životy ľudí, ďakujeme všetkým tým, ktorí sa odberu zúčastnili
a prispeli tak k dobrej veci. Nikdy nevieme, či
práve my raz krv nebudeme potrebovať a preto
sa k takejto humánnej akcii stavajme zodpovedne a s otvoreným srdcom.

Darovanie
krvi
Alžbeta
Zemanová
Dňa 20. 10. 2010
v čase od 8,00 do 11,00
hodiny sa v priestoroch
Obecného úradu v Mojmírovciach uskutočnil
hromadný odber krvi.

9

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Deti z Materskej školy Mojmírovce

Október

žiaci Jarmila Šimková (altová zobcová flauta)
a Tomáš Dúbravský (klavír) zahrali valčík od
P. I. Čajkovského. Žiak Anton Karas (keyboard)
zahral Parížsky valčík a flautový súbor, ktorý
trovili žiačky Jarmila Šimková, Helena Pálení-

Mesiac úcty
k starším
Alena Filová

Aj v tomto roku sme pre našich skôr narodených spoluobčanov pripravili v kultúrnom
dome posedenie s bohatým kultúrnym programom.
Hneď na úvod
so svojimi piesňami
vystúpil súbor Senior. Po ňom všetkých
prítomných srdečne
privítal starosta obce
Imrich Kováč a Ing.
Vierka Lázniková (na
snímke), ktorá celý
program konferovala. Nasledovali deti
z tried Mravčekov
a Motýľov z Materskej školy Mojmírovce s pesničkami
a básničkami. Tančekom Mazurka sa predstavili klienti denného stacionára Šťastný život, n.
o.. Zo Základnej umeleckej školy Mojmírovce
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Flautový súbor zo ZUŠ
Mojmírovce
ková, Lucia Velebná a Kristína Subiová zahrali
skladby La Donna Mobile a Renesančný tanec.
Pásmo básní zarecitovali žiačky 7 A. triedy zo
ZŠ Mojmírovce Daniela Lászlová, Michaela
Kinclová, Sofia Šarköziová a Michaela Rácová.
Deti z folklórneho súboru Zbojník zo ZŠ Mojmírovce predviedli pásmo Regrúti. Malí tanečníci
vystúpili v nových krojoch, ktoré reprezentujú
obec Mojmírovce. Kroje boli ušité vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB, ktorá prispela

Žiačky 7. A. triedy
zo ZŠ Mojmírovce

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
čiastkou 1 800
EUR. Z klubu
Romale vystúpila s piesňami
Viktória Oláhová a moderný
tanec breakdance
predviedli
bratia Bandrioví, Filip Farkaš
Dievčatá z FS
a Karol Solčáni.
Tanečná
skuZbojník zo ZŠ
pina
Country
Mojmírovce
vystúpila s country tancami
prvýkrát, za čo
bola odmenená
bohatým
potleskom. Na záver programu vystúpila Mojmírovská kapela so
svojimi piesňami, pri ktorých si mnohí seniori
s radosťou zatancovali.

Klienti z denného stacionára
Šťastný život

Tomáš Dúbravský a Jarmila
Šimková zo ZUŠ Mojmírovce

Tanečná skupina Country
Touto cestou ďakujeme všetkým účinkujúcim, ale aj všetkým učiteľom, ktorí sa pričinili
či už nácvikom detí alebo výzdobou o milý
program pre našich deduškov a babičky.

Anton Karos zo ZUŠ Mojmírovce

Súbor Senior
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V auguste sa dožila
90 rokov
Elvíra Bartová

V novembri oslavujú:
90 - te narodeniny
Mária Vaculová
85 - te narodeniny
Mária Pintérová,
Jozef Golian
80 - te narodeniny
Július Lörinc
75 - te narodeniny
Anna Žáčiková
70 - te narodeniny
Ján Dunka, Jozefína
Rumanovská
65 - te narodeniny
Ľudovít Visolajský, Oľga
Molnárová
60 - te narodeniny
Oliva Vaššová, Mária
Marcišová, Vladimír
Markovič, Ladislav Bužík,
Silvester Kellner
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Jakub Cicák,
Marko Fuska,
Michal Kincel,
Filip Urban

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Júlia Sládečková,
Štefan Jančár,
Helena Rumanovská,
Štefánia Révayová
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Starosta obce Imrich Kováč získal
pamätnú plaketu
Ocenenie za aktívnu
prácu v NR ZMOS
Ing. Viera Lázniková ,
členka RR
Pri príležitosti 20. výročia
založenia organizácie miest a obcí Slovenska – ZMOS, sa konalo

stretnutie starostov Nitrianskeho
regionálneho združenia obcí ZMOS. Na stretnutí bol Jozefom
Dvončom, súčasným podpredsedom ZMOS a primátorom mesta
Nitra, ocenený starosta Imrich
Kováč pamätnou plaketou za dlhoročnú, aktívnu prácu v oblasti
samosprávy.

Starosta obce I. Kováč s funkcionármi ZMOS,
primátorom Nitry J. Dvončom a starostami obcí
Veľký Cetín F. Meszárošom a Jelšoviec L. Hroššom

Miestna akčná skupina Mikroregion
okolo CEDRON-u informuje
Ing. Iveta Kostková ,
manažér

Dňa 8. októbra 2010 bola
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísaná
Zmluva o poskytnutí dotácie na
podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre Miestnu akčnú skupinu
Mikroregión okolo Cedronu.

INZERCIA
* Pán Mgr. Viktor Štourač, Štúrova ulica č.7, predá jablká Idared, Melódia, Starking, Delicius
v cene 0,50 – 0,70 eur / kg.
Tel.: 0905 966 557

Touto zmluvou sa Nitriansky
samosprávny kraj zaväzuje
poskytnúť zo svojho rozpočtu
finančné prostriedky vo výške
33 193,91 EUR na realizáciu aktivít s cieľom zlepšiť podmienky
pre bývanie a zároveň zlepšiť
podmienky pre spoločenské aktivity, zapájanie občanov do vecí
verejných a zachovanie a rozvoj
tradícií v obciach Mikroregiónu
okolo Cedronu.

* Pozývame občanov do nášho
kvetinárstva na nákup pekných
doplnkov do vašich domovov.
Tešíme sa na vás.
Kvetinárstvo „trendy“ Hasičská
ul.(FITNESS)

ŠPORT - FUTBAL

Mužstvo žiakov FK Mojmírovce po poslednom zápase jesennej časti
súťažného ročníka 2010/2011

Vyhodnotenie
jesennej časti
Jozef Filo

Foto: Šimon Špánik

Ž IACI

Po odchode brankára Petra Sýkoru a najlepších strelcov minulej sezóny Michala Bandryho
a Mária Janiša, ktorí prešli do vekovej kategórie
dorast sa pred začiatkom súťaže javili ako najpálčivejšie dve otázky: „Kto bude chytať a kto
bude dávať góly?“ Do brány sa nakoniec postavil
Štefan Kudry a už do nej nikoho nepustil a 38
strelených gólov svedčí, že aj na druhú otázku sa
podarilo odpovedať. Najmladší futbalisti získali
v deviatich jarných zápasoch 24 bodov za 8 víťazstiev. Premožiteľa našli len vo Veľkom Záluží.
Strelili už spomínaných 38 gólov a 13 inkasovali.
Potešiteľná je najmä skutočnosť, že medzi deťmi
je o šport veľký záujem. V jesennej časti nastúpilo celkovo až 24 hráčov, tréningov sa však zúčastňujú aj ďalší nádejní futbalisti. Celú jeseň žiaci
odohrali v nových dresoch, ktoré určite patria
k najkrajším v súťaži, a na ktoré finančne prispelo Občianske združenie Mojmírovské kroky zo
získaných prostriedkov z 2 % z daní.

Jarné výsledky žiakov:
Jarok – Mojmírovce 1:4 (0:2) góly: T. Špánik,
P. Kozma, T. Kónya, F. Slaténi
Mojmírovce – Nové Sady 4:0 (0:0) góly: V.
Blaho – 2 x, J. Buch, P. Kozma

Lukáčovce – Mojmírovce 2:6 (0:3) góly: V. Blaho – 2 x, Bandry, S. Slaténi, P. Kozma, J. Buch
Mojmírovce – Lehota 4:1 (2:0) V. Blaho, J.
Buch, P. Vyhnálik, T. Kónya
Veľké Zálužie – Mojmírovce 4:0 (2:0)
Mojmírovce – Zbehy 5:4 (2:2) góly: P. Kozma
– 4 x, K. Oláh
Výčapy – Mojmírovce 0:1 (0:1) gól: D. Kliha
Lužianky – Mojmírovce 0:5 (0:3) góly: P. Vyhnálik – 3 x, M. Bandry, K. Oláh
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 9:1 (3:0) góly: P.
Vyhnálik – 3 x, V. Blaho – 2 x, P. Kozma-2 x, A.
Lauko, J. Buch
Tabuľka žiakov po skončení jesennej SR 2010/
2011 žiaci I. C trieda
1. Veľké Zálužie 9 9 0 0 74:3
27
2. Mojmírovce 9 8 0 1 38:13 24
3. Zbehy
9 7 0 2 58:24 21
4. Nové Sady
9 5 1 3 27:18
16
5. Cabaj - Čápor 9 5 0 4 14:32
15
6. Lehota
9 3 2 4 21:38
11
7. Lukáčovce
9 3 0 6 27:27
9
8. Výč.-Opatovce 9 1 1 7 7:23
4
9. Jarok
9 1 0 8 6:50
3
10. Lužianky
9 1 0 8 6:50
3
V jesennej časti súťaže nastúpili: Dávid Árvay,
Miroslav Bandry, Ján Bartakovič, Vladimír Blaho, Jakub Buch, Dávid Cunev, Tomáš Dúbravský,
Jozef Filo, Karol Filo, Roman Karas, Radoslav
Kelec, Dávid Kliha, Tomáš Kónya, Dominik Kováč, Patrik Kozma, Štefan Kudry, Iľja Kuljashou,
Tomáš Kuruc, Adam Lauko, Kristián Oláh, Filip
Slaténi, Samuel Slaténi, Tibor Špánik, Patrik Vyhnálik, tréneri: Jozef Filo, Miroslav Bandry
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Dor ast

Dorastenci striedali veľmi dobré zápasy
s tými menej vydarenými. V niektorých zápasoch podali dobrý výkon (Veľké Zálužie), avšak
doplatili na nevyužité šance. Na jeseň „trpeli
dorastenci rovnakou chorobou“ ako v predchádzajúcich sezónach. Pod kolísavé výkony sa podpísala slabá účasť na tréningoch a nepravidelná
účasť na zápasoch - „lepenie zostavy“ z tých čo
na zápas prišli. Na jeseň naši dorastenci napli sieť
súperovej brány 30 krát, naopak 21 krát musel
náš brankár vyberať loptu zo svojej siete.
Jarné výsledky dorastu:
Mojmírovce – Veľké Zálužie 0:1 (0:1)
Jarok – Mojmírovce 0:9 (0:2) góly: A. Flimel
– 2 x, A. Civáň – 2 x, T. Šipka, A. Čačik, M. Oláh,
Michal Bandry, M. Palatický z 11m,
Mojmírovce – Cabaj - Čápor 5:1 (1:0) góly: T.
Šipka – 2 x, Michal Bandry – 2 x, A. Flimel
Horná Kráľová - Mojmírovce 2:1 (2:1) gól: F.
Švelan
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 4:6 (3:5) góly:
A. Flimel – 2 x, A. Civáň – 2 x (jeden z 11m)
Trnovec n/Váh. - Mojmírovce 3:4 (0:1) gól: A.
Flime l- 2 x, A. Civáň, T. Šipka
Mojmírovce – Neded 2:1 (0:1) A. Flimel, T.
Šipka
Hájske - Mojmírovce 3:2 (1:2) góly: T. Šipka,
Michal Bandry
Mojmírovce – Nové Sady 0:2 (0:0)
Mojmírovce – Drážovce 3:2 (0:1) góly: A. Flimel, A. Čačik, Michal Bandry
Tabuľka dorastu po skončení jesennej časti SR
2010/2011 dorast I. B trieda
1. Nové Sady
10 7 2 1 43:15 23
2. Veľké Zálužie 10 7 1 2 27:14 22
3. Neded
10 6 1 3 44:18 19
4. Tr. n/Váhom
10 6 0 4 28:24 18
5. Kráľ. n/Váhom 9 5 1 3 24:34 16
6. Mojmírovce 10 5 0 5 30:21 15
7. Horná Kráľová 10 5 0 5 21:23 15
8. Drážovce
10 4 1 5 23:36 13
9. Hájske
10 3 0 7 31:36 9
10. Cabaj-Čápor 10 2 2 6 10:29 8
11. Jarok
9 0 0 9 3:34
0
V jarnej časti súťaže nastúpili: Mário
Andruška, Filip Baláž, Michal Bandry, Jakub
Buch, Andrej Civáň, Adam Čačik, Adrián
Flimel, Mário Janiš, Patrik Kozma, Martin
Oláh, František Studený, Peter Sýkora, Dominik
Palatický, Michal Palatický, Tomáš Šipka, Filip
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Švelan, Martin Tóth, Miroslav Višňák, tréner:
Marek Mikulášik

Dospelí

Ak si niekto myslel, že prekonať kuriozitu z jarnej
časti predchádzajúcej sezóny v počte brankárov,
ktorí sa v našej bráne vystriedali v priebehu
jednej časti sezóny sa už dlho nepodarí, veľmi sa
mýlil. Tentokrát sa v našej bráne vystriedalo až 5
brankárov (Švelan, Gál, Dobrovodský, Mikulášik,
M. Palatický). Pracovné, zdravotné a tiež
rodinné problémy, prípadne zastavená činnosť
vyvolávali u trénera každý týždeň vrásky na čele
pri rozhodovaní o zostave. Pred sezónou došlo
v mužstve k niekoľkým zmenám. Po vzájomnej
dohode už nepokračuje spolupráca s trénerom
Ľ. Grznárom, hosťovanie nebolo predĺžené T.
Demínovi, aktívnu činnosť ukončil S. Gubó, do
Cabaja-Čápora prestúpil D. Sládeček. Naopak
po dvojročnej prestávke spôsobenej zranením
začal opäť hrať B. Fulier, na hosťovanie z Lehoty
prišiel M. Špitálsky. Najväčším problémom
mužstva bolo strelenie gólu, až v päťkrát vyšlo
gólovo naprázdno, štyrikrát sa to podarilo iba
raz. Iba v štyroch prípadoch sa hráčom podarilo
streliť viac ako jeden gól a vždy to boli víťazné
góly. Mojmírovčania zvíťazili štyrikrát, dve
stretnutia skončili nerozhodne a sedemkrát
odchádzal súper spokojnejší. Mužstvo získalo 14
bodov, strelilo 17 gólov a inkasovalo 26 krát.
Mojmírovce – Veľké Zálužie 0:4 (0:0)
Hostia boli nad sily našich futbalistov. Po
problémoch so zostavou a najmä potom, čo musel
ísť do brány útočník Michal Švelan, sme neboli
v útoku nebezpeční a hoci naši hráči bojovali,
v závere sa hostia presadili aj gólovo.
Jarok – Mojmírovce – 2:1 (1:0) gól: L. Palka
Dlho sa na ihrisku nič vážne neudialo až do
momentu, keď bol B. Fulier sotený domácim
útočníkom aj s loptou do brány a rozhodca uznal
gól. V II. polčase sa nám síce podarilo vyrovnať,
ale o chvíľu pridali domáci z priameho kopu gól
a naši už nedokázali gólovo odpovedať.
Mojmírovce – Cabaj - Čápor 2:1 (1:1)
góly: M. Švelan, O. Blunar
Nedorozumenie brankára s obrancom využili
hostia na rýchle vedenie, ale už o chvíľu bolo
vyrovnané a hoci hostia mali aj ďalšie šance
polčas skončil nerozhodne. V druhom polčase
boli Mojmírovčania lepší a zaslúžene svoju snahu
priviedli do víťazného konca.
Poľný Kesov - Mojmírovce 2:0 (0 : 0)
Prvý polčas bol vyrovnaný a jediný gól padol po
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rýchlej akcií domácich a chybe v našej obrane.
V druhom polčase naši futbalisti prevzali
iniciatívu, ale nedokázali streliť gól a tak prišiel
trest z ojedinelého protiútoku.
Mojmírovce - Svätoplukovo 2:1 (1:0) góly: M.
Tulipán, L. Palka
V susedskom derby išli naši hráči do vedenia po
rohovom kope a gólovej hlavičke Tulipána. Hostia
potom prevzali iniciatívu a v druhom polčase sa
im podarilo vyrovnať. O výsledku stretnutia
rozhodla hrubá chyba hosťujúceho brankára,
ktorému vypadol ľahký center z rúk a L. Palka
pretlačil loptu až do siete.
Trnovec n/Váh. - Mojmírovce 3:1 (0:1) gól: R.
Tomiš
Domáci boli viac ako hodinu neškodní, našim
sa z protiútoku podarilo streliť gól. Potom začal
úradovať najdôležitejší muž na ihrisku - rozhodca.
Predviedol výkon za ktorý by ho mali domáci
nominovať do zostavy kola. Najskôr naletel
domácemu hráčovi na nafilmovaný pád a odpískal
pokutový kop. Potom prehliadol ofsajdové
postavenie strelca druhého gólu a v závere po
faule nášho obrancu pred pokutovým územím
rozhodol o ďalšej jedenástke. Ospravedlnenie
trénera domácich bolo síce sympatické, ale body
zostali v Trnovci.
Mojmírovce - Čakajovce 2:1 (2:0) góly: L.
Palka, O. Blunar
Než sa hostia spamätali prehrávali v 2. minúte 2:0.
Po pár sekundách hry sa presadil Palka a o chvíľu
posadil Rado Varga loptu na hlavu Blunara
a hosťujúci brankár opäť vyberal loptu zo svojej
siete. Hostia sa zo šoku dlho spamätávali a hoci sa
im v druhom polčase podarilo znížiť, naši hráči
na ťažkom teréne víťazstvo ubránili.
Kynek - Mojmírovce 1:1 (1:0) gól: R. Tomiš
Bojovnosť, ktorá našich futbalistov zdobila
v predchádzajúcom zápase zostala asi doma. Po
inkasovaní gólu v závere polčasu prišiel potrebný
impulz a naši začali hrať. Vydržalo to však iba do
vyrovnania a zase prišla na ihrisko nuda. Hráči
oboch mužstiev by sa mali zložiť tým cca 20
skalným fanúšikom, ktorí sa vydržali pozerať na
futbal až do konca stretnutia.
Mojmírovce - Lužianky 1:1 (1:0) gól: M. Švelan
Na teréne, ktorý nemal s futbalom nič spoločné,
skôr to vyzeralo na vodné pólo, sme išli opäť
rýchlo do vedenia, ale hostia sa nevzdávali,
bojovali a zaslúžene vyrovnali.
Hájske – Mojmírovce 5:0 (4:0)
Pre chorobu, pracovné a rodinné dôvody nemohlo
hrať až 8 hráčov. Do brány preto nastúpil tréner

dorastu Mikulášik, do obrany tréner dospelých
Martiška. Domáci sa do našich pustili v hodovom
zápase s chuťou a už po 25 minútach bolo
rozhodnuté. Za stavu 2:0 sme mali výbornú
šancu, ale triasla sa iba žrď domácej brány.
Mojmírovce - Rišňovce 0:1 (0:1)
Možno by sa zápas vyvíjal inak, ale dve hlavičky
skončili v I. polčase na brvne súperovej brány.
Hostia využili chybu v našej obrane a ujali
sa vedenia. V II. polčase sa viac ošetrovalo a
vylihovalo na ihrisku ako hralo. Rozhodca to
toleroval, takže táto taktika Rišňovčanom vyšla.
Mojmírovce - Rumanová 0:2 (0:0)
Ak je súper lepší a zaslúžene vyhrá, treba
uznať jeho kvality. Toto je aj prípad zápasu
s Rumanovou. Naši podali rozhodne lepší výkon
ako v predchádzajúcich stretnutiach, bojovali, ale
na tohto súpera to jednoducho nestačilo.
Selice – Mojmírovce 2:7 (0:3) góly: M. Švelan
– 3 x, L. Palka – 2 x, M. Tulipán, M. Špitálsky
Domácich načal Palka priamo z rohu, o chvíľu
pridal gól Tulipán a keďže hra na protiútoky
našim futbalistom sedí gólov utešene pribúdalo.
Nakoniec sa gólový účet mojmírovčanov zastavil
na čísle 7. Málokto by veril, že toto mužstvo dalo
v predchádzajúcich 12 zápasoch iba 10 gólov.
V jesennej časti súťaže nastúpili: Juraj
Arpáš, Ondrej Blunar, Andrej Civáň, Peter
Dobrovodský, Vladimír Ďurický, Branislav
Fulier, Vladimír Gál, Ivan Hlinka, Peter Hlinka,
Ľubomír Jančovič, Vladimír Martiška, Marek
Mikulášik, Pavol Molnár, Lukáš Palka, Michal
Špitálsky, Filip Švelan, Michal Švelan, Roman
Tomiš, Miroslav Tulipán, Radoslav Varga,
Róbert Varga, tréner: Vladimír Martiška, vedúci
mužstva: Pavel Palka
Tabuľka II. A triedy po jesennej časti SR
2010/2011
1. Veľké Zálužie 13 9 4 0 31:8
31
2. Rumanová
13 10 0 3 45:8 30
3. Čakajovce
13 9 1 3 43:18 28
4. Svätoplukovo 13 8 2 3 34:18 26
5. Hájske
13 7 0 6 39:28 21
6. Tr. n/Váhom
13 6 2 5 36:35 20
7. Lužianky
13 5 3 5 16:20 18
8. Rišňovce
13 5 2 6 22:26 17
9. Cabaj-Čápor
13 5 2 6 27:38 17
10. Poľný Kesov 13 5 0 8 25:39 15
11. Mojmírovce 13 4 2 7 17:26 14
12. Jarok
13 2 5 6 13:26 11
13. Selice
13 2 1 10 20:48 7
14. Kynek
13 1 2 10 12:42 5
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Autoškola PANTER

MOJMÍROVCE

Autoškola PANTER
Golianova 83, Nitra - Čermáň
» platby na splátky! » vlastný
autotrenažér » kurz PP

0905 554 888

DODÁVKA A MONTAŽ
betónových, plecových a pálených krytín,
tepelných izolácii, šindĐov, schodov, dverí
a odkvapových systémov podĐa výberu
klienta

Ing. Ivan Bystrický - Strechy
0905 822 991

Maliar, natierač, tapetár,
stierkovanie, protipožiarne
nátery, nátery pre potravinárske
účely, liate tvrdé podlahy,
XYPEX, náter proti tlaku
spodným vodám, všetkých
ropných látok a kyselinám,
oprava verejného osvetlenia,
práce s vysokozdvižnou plošinou.
Firma REBRO, Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.: 0905 323 969
e-mail: ﬁrmarebro@centrum.sk
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Autoškola
PANTER
pozýva širokú verejnosĢ na odbornú
prednášku pre vodiþov osobných
automobilov
Autoškola PANTER - Golianova 83 Nitra - ýermáĖ
nahlásenie:
5€/osoba Záväzné
3x45min
0905 554 888
autoskolapanter@panter-pmd.sk

0911 777 125

PREDAJ
NÁHRADNÝCH
DIELOV

P N E U S E RV I S
RÝ C H L O S E RV I S

JK - Rýchloservis, Levická 3 Nitra

