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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Riešenie priestupkov v roku 2010
Obcou Mojmírovce bolo v roku 2010 riešených viacero priestupkov. Pre zaujímavosť z nich pre čitateľov vyberáme.
V mesiaci apríl v záhrade pri rodinnom dome pálil odpad (starý
papier, odpad zo záhrady, starú posteľ) 58 ročný J.K., čím sa dopustil
priestupku podľa § 18 ods. 3, písm. b) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obvinený svojim konaním nakladal s odpadmi spôsobom, ktorým došlo k poškodzovaniu životného prostredia, za čo mu
podľa § 80 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bola uložená pokuta vo výške 20,- €.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že za spáchanie uvedeného priestupku je možné uložiť pokutu až do výšky 165,96 €.
V mesiaci máj bol hliadkou Železničnej polície na hlavnej stanici
Bratislava usvedčený zo spáchania priestupku na úseku ochrany nefajčiarov podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/2004 Z.z.. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov občan Mojmíroviec Š.D. Za spáchanie uvedeného priestupku
mu bola obcou podľa § 11 ods. 2 uvedeného zákona uložená pokuta
20,- €. Za porušenie zákazu fajčenia na zákonom ustanovených
miestach možno uložiť pokutu až do výšky 331,- €.
V mesiaci august sa priestupku dopustila mladistvá M.T. občianka
Mojmíroviec, ktorá požila presne nezistené množstvo alkoholického
nápoja, čo potvrdila dychová skúška vykonaná príslušníkmi Mestskej
polície v Nitre. Požitím alkoholického nápoja porušila M.T. ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z.z., podľa ktorého:
Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, za čo jej bolo uložené
pokarhanie.
Na základe oznámenia Fakultnej nemocnice Nitra bol pokutou vo
výške 10,- € potrestaný zákonný zástupca maloletej, 14 ročnej P.T.,
ktorá porušila ustanovenia toho istého zákona tým, že v mesiaci august
požila presne nezistené množstvo alkoholického nápoja. Za porušenie
zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu až do výšky 33,- €.
V mesiaci december bol obcou prejednávaný zákonný zástupca
žiačky základnej školy za spáchanie priestupku na úseku zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka podľa § 37 ods.
1 zákona č. 596/2003 Z.z.. Priestupku sa dopustil tým, že v období
mesiacov október a november 2010 zanedbal starostlivosť o povinnú
školskú dochádzku svojej dcéry, ktorá v školskom roku 2010/2011
neospravedlnene vynechala 67 vyučovacích hodín. Za spáchanie uvedeného priestupku možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa
pokutu do 331, 50 €.
V tom istom mesiaci bol obci predložený priestupkový spis, podľa
ktorého sa priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
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OZNÁMENIE OBCE
MOJMÍROVCE

(ďalej len „zákon“) dopustil občan Mojmíroviec. Napriek tomu, že
riešenie priestupku nebolo k dnešnému dňu ukončené, je z dostupných informácií zrejmé, že došlo k spáchaniu viacerých priestupkov
podľa uvedeného zákona.
1. držiteľ psa nezabránil voľnému pohybu psa okrem priestorov
na to určených, čím došlo k porušeniu § 7 ods.1 písm. f) zákona za
čo možno uložiť pokutu až do výšky 165,- €,
2. držiteľ neprihlásil psa do evidencie, čím došlo k porušeniu §
7 ods.1 písm. b) zákona za čo možno uložiť pokutu až do výšky
165,- €,
3. držiteľ psa neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi
alebo v nutnej obrane, čím došlo k porušeniu § 7 ods.1 písm. d) zákona za čo možno uložiť pokutu až do výšky 165,- €.
V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že okrem pokuty za
spáchanie priestupku je obvinený podľa § 79 ods. 1 zákona o priestupkoch povinný uhradiť trovy konania o priestupku vo výške
16,- € podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 411/2006 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch,
v znení vyhlášky č. 531/2008 Z.z.
Obecný úrad je v súlade so zákonom č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov povinný od 1. 1. 2011 viesť
evidenciu priestupkov. Údaje z evidencie priestupkov sa na základe
písomnej žiadosti poskytujú súdom, orgánom činným v trestnom
konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym
orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného
zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,
súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Ing. Jozef Filo
prednosta OcÚ

Pozvánky
● Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach
pozýva občanov na hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční 16.
februára v čase od 8,00 do 11,00 hod. v zasadačke OcÚ Mojmírovce. Všetci, ktorí prídu darovať krv a podporiť túto humánnu akciu,
môžu zachrániť život tým, ktorí to najviac potrebujú.
● Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach
pozýva občanov na prednášku o cukrovke. Prednáška sa uskutoční
23. februára v zasadačke OcÚ Mojmírovce o 9,30 hodine. Počas
prednášky sa uskutoční aj meranie cukru, preto je potrebné pred
meraním nejesť aspoň 1,5 hodiny.
● Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na ukončenie fašiangov – Pochovávanie basy a fašiangovú veselicu 6. marca do kultúrneho domu o 17,00 hodine.
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

Milí Mojmírovčania,

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

chcem vám úprimne
poďakovať za to, že ste
mi dali svoj hlas, ďakujem že už šieste volebné
obdobie môžem stáť na
čele našej obce. Chcem
poďakovať
všetkým
tým, ktorí prišli a mali
záujem o veci verejné a tak sa vyjadriť
na hlasovaní vo voľbách.
Je len na škodu veci, že k volebným
urnám prišlo iba 39 % oprávnených
voličov. Môžem povedať, že menšia
časť voličov rozhodla aj za tých 61 %,
ktorí zostali doma a nemerali cestu do
volebných miestností.
Na druhej strane mám dobrý pocit
hneď z prvého pracovného obecného
zastupiteľstva. Určili sme obvody
a komisie pre jednotlivých poslancov,
o čom sa dočítate aj v tomto čísle časopisu. Je dobré, že tu vládla zodpovedná a pracovná atmosféra, ktorá dúfam
nám aj vydrží celé štyri roky.
Preto aj ja spolu s mojim zástupcom, chceme ešte viac komunikovať
s občanmi a preto každú poslednú
stredu v mesiaci od 15,30 do 17,30
budeme vždy pripravení na obecnom
úrade ešte viac a bližšie riešiť vaše požiadavky alebo námety skvalitňujúce
život našej obce.
Vážení spoluobčania, vaša prejavená dôvera ma teší, no najmä
zaväzuje. Preto vás chcem požiadať
a poprosiť o pomoc a spoluprácu
všetkým voleným predstaviteľom obce,
ktorí zišli z komunálnych volieb. Lebo
aj vaša zmysluplná pomoc a prejavená
priazeň zaručí dostať našu obec o stupienok vyššie.
Na záver chcem ešte raz úprimne
poďakovať a zaželať v novom roku
vám a vašim blízkym veľa zdravia,
šťastia v rodinách i na pracovisku.

OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE
MOJMÍROVCE

Starosta obce

Imrich Kováč

4

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Starosta a poslanci zložili sľub

Foto: Archív obce

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
tu obce a oboznámil prítomných so svojimi
plánmi do budúcnosti, týkajúcich sa obce.
Ubezpečil prítomných, že bude naďalej
spolupracovať s poslancami a svoje aktivity bude viesť k prospechu obce Mojmírovce a jej občanov.
Medzi hosťami ustanovujúceho zasadnutia boli okrem iných Ing. Milan Belica
PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, čestný občan Mojmíroviec
PhDr. Štefan Bugár, riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce, MVDr. Milan Vanko, generálny
riaditeľ Tauris Nitria a správca miestnej
farnosti Peter Mlynka.
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach sa konalo 13. januára 2011. Zo zápisnice zasadnutia vyberáme pre čitateľov nášho
časopisu nasledovné:

Prvé - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach sa uskutočnilo dňa 18.
decembra 2010 vo Veľkej sále kaštieľa.
Po zaznení štátnej hymny a zahájení zasadnutia
zástupkyňou starostu MUDr. Evou Ďurčanskou, predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ing. Darina Palatická oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce Mojmírovce, ktoré sa konali
dňa 27.11.2010.
Imrich Kováč, ktorý bol zvolený za starostu obce
Mojmírovce už po šiesty krát, zložil sľub a svojim
podpisom oficiálne potvrdil prevzatie funkcie. Po prevzatí osvedčenia o zvolení za starostu obce a insígnií,
starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca a vyzval
prítomných novozvolených poslancov, aby sa podpisom sľubu ujali funkcie poslanca.
Novozvolený starosta Imrich Kováč vystúpil so
slávnostným príhovorom k novozvoleným poslancom
a prítomným občanom. V úvode svojho príhovoru
starosta poďakoval voličom za prejavenú dôveru. Tiež
sa poďakoval doterajším poslancom a zástupkyni starostu za ich aktívnu prácu v obecnom zastupiteľstve.
Zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii staros-

Rokovanie otvoril starosta obce Imrich Kováč za
prítomnosti všetkých 9 poslancov. Po schválení
predloženého programu a zložení pracovných
orgánov poslanec Ing. Jaroslav Kukan, ktorý sa
nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, vykonal v súlade so zákonom akt
sľubu poslanca a prevzal od starostu obce osvedčenie o zvolení poslanca.
V ďalšom bode zasadnutia poslanci prerokovali
nasledovné žiadosti občanov a organizácií:
- Žiadosť spoločnosti Zlatý vek, o.z. o prenájom
priestorov vo vlastníctve obce na Cintorínskej
ulici (zariadenie sociálnych služieb) – občianske
združenie má záujem prevádzkovať i naďalej
v týchto priestoroch domov sociálnych služieb.
Ako z ich krátkej prezentácie vyplýva, ide o novozaložené združenie, ktoré ešte nemá skúsenosti
s prevádzkovaním takéhoto typu zariadenia, ale
má ambície rozšíriť terajšie kapacity domova
pomocou projektov z eurofondov. Starosta obce
uviedol, že vedenie n.o. Barlička o ukončení
činnosti komunikuje s obcou zatiaľ neoficiálnym
spôsobom. Poslanci predmetnú žiadosť zobrali na
vedomie.
- Žiadosť majiteľky GAMA PUB ohľadne povolenia prevádzkovej doby v reštauračnom zariadení na Šalgovskej ulici a to v nedeľu – štvrtok
od 14,00 do 24,00 a piatok – sobota od 14,00 do
02,00. Starosta obce navrhol povoliť prevádzkovú dobu v skúšobnej dobe na 2 mesiace v súlade
s požiadavkou majiteľky zariadenia. Poslanci súhlasili so skúšobnou dobou za podmienok, že príslušníci PZ budú vykonávať pravidelné kontroly

dodržiavania prevádzkovej doby a dodržiavania
nočného kľudu počas prevádzky.
- Žiadosť firmy TOP GAME GROUP, s r.o.
ohľadne vyjadrenia obce k prevádzkovaniu terminálov videohier v Hornom Bare na Dolinskej
ulici. Po prehodnotení výhod a nevýhod prítomnosti takýchto zariadení poslanci s umiestnením
terminálov nesúhlasili.
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle zákona poveril dňom 13. januára 2011 zastupovaním starostu obce poslanca Ing. Miroslava
Belana.
Starosta obce predložil návrhy na poverenie
sobášiacich pred Matričným úradom v Mojmírovciach, na zriadenie stálych komisií pri obecnom
zastupiteľstve a vymenovanie ich predsedov, ako
aj návrh poslaneckých obvodov.
Poslanci OZ vymenovali poslankyňu MUDr.
Evu Ďurčanskú za členku redakčnej rady obecného časopisu Mojmírovčan v nadväznosti na
odstúpenie bývalej poslankyne Ing. Aleny Bohunčákovej z tejto funkcie.
Starosta obce uviedol, že obec plánuje v roku
2011 získať finančné prostriedky (úver vo výške
115 tis. eur, dotácie vo výške 28 tis. eur) zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na výstavbu
4 nájomných bytov nad zdravotným strediskom.
Poslanci súhlasili s výstavbou ako aj s investičným zámerom a navrhnutým spôsobom financovania, so vzatím úveru v požadovanej výške a so
zapracovaním splátok do rozpočtu obce počas
trvania zmluvného vzťahu.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali
návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2011 ohľadom
presunu a prerozdelenia finančných prostriedkov
na strane príjmov a výdavkov z dôvodu navýšenia
prognóz príjmov z podielových daní a vzatia úveru na výstavbu bytov.
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Poslanecké obvody
a komisie OZ
v Mojmírovciach
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

Na návrh starostu obce Imricha Kováča OZ
v Mojmírovciach na svojom 2. zasadnutí schválilo pracovné obvody pre jednotlivých poslancov a stále komisie pri obecnom zastupiteľstve
takto:
Poslanecké obvody:
Ing. Zuzana Árvayová - poslanecký obvod:
Hasičská ulica, Ivánska ulica, Pod Vinohradmi,
Ku krížu
Ing. Andrea Bakošová - Poľnokesovská ulica,
Štefánikova ulica, Dolinská ulica, Pri kolese,
Cintorínska ulica
Ing. Miroslav Belan - Šalgovská ulica od predajne Jednoty po poštu, Gábrišova ulica, Ulica
za parkom
Róbert Čanaky - Na Foláši, Taránska ulica,
Slamkova ulica
MUDr. Eva Ďurčanská - Hlavná ulica, Námestie sv. Ladislava, Školská ulica, Poľná ulica
Emil Hlinka - Štúrova ulica, Ulica A. Hlinku,
Prenosilova ulica
PharmDr. Marián Keleši - Šalgovská ulica od

Hospodárenie
obce v roku 2011

Stále komisie pri obecnom zastupiteľstve a vymenovanie ich predsedov:

hlavný kontrolór obce

1. Komisia pre správu majetku obce, financie, podporu podnikateľskej činnosti
a štrukturálne fondy - predseda Ing. Andrea
Bakošová,
2. Komisia výstavby a územného plánovania
– predseda Emil Hlinka,
3. Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
– predseda Oľga Slaténiová,
4. Komisia kultúry, ochrany historických
pamiatok, pre cestovný ruch, integráciu
a cezhraničnú spoluprácu - predseda Ing.
Zuzana Árvayová
5. Komisia zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a rozvoja bývania - predseda
PharmDr. Marián Keleši,
6. Komisia životného prostredia a dopravy
- predseda Róbert Čanaky,
7. Komisia pre ochranu verejného poriadku
- predseda Ing. Jaroslav Kukan
8. Komisia pre ochranu verejného záujmu predseda MUDr. Eva Ďurčanská, členovia Ing.
Jaroslav Kukan, PharmDr. Marián Keleši.
Poslanci OZ uložili predsedom stálych komisií pri OZ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
návrhy na členov stálych komisií pri OZ.

Štatistické údaje z matričného úradu
V roku 2010 sa narodilo 23 detí, z toho 9 dievčat a 14 chlapcov.
V roku 2010 zomrelo 28 občanov, z toho 10 mužov a 18 žien.
V roku 2010 bolo v Mojmírovciach uzatvorených 35 manželstiev.
Do obce sa prihlásilo 51 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo 39 občanov.
K 1. 1. 2011 mala naša obec 2806 obyvateľov.
Priemerný vek obyvateľov v roku 2010 bol 39 rokov.
Najvyšší vek v roku 2010 je 95 rokov, ktorého sa dožila pani Margita Taškárová.
Prvou najmladšou obyvateľkou, ktorá sa narodila v roku 2011 je Stanislava Lakatošová.
Z matriky vybrala

Gabriela Hlinková
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Svätoplukova po predajňu Jednoty, Za tabuľami, Tretí rad, Na rybníku, Na vŕšku
Ing. Jaroslav Kukan - Pri mlyne, Štvrtý rad,
Pri hliníku, Kúrie
Oľga Slaténiová - Sedliacka ulica, Kesovský
rad, Na pažiti, Búdy

Ing. Ladislav Köblös,
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na
44. riadnom zasadnutí schválilo rozpočet obce
na rok 2011. Niektoré fakty a údaje súvisiace
s rozpočtom obce prinášame čitateľom nášho
časopisu.
Rozpočet obce na rok 2011 sa
predpokladá vo výške 1 877 472 €.
Aj keď plánovaný rozpočet oproti r.
2010 je vyšší o takmer 394 tis. € (nárast o 26,5%), po odrátaní prostriedkov, ktoré obec plánuje získať z úverov, reálny nárast bežného rozpočtu
predstavuje sumu 72 tis. € (4,8 %).
Z rekapitulácie jednotlivých zložiek
rozpočtu obce vyplýva nasledovné:
Príjmy - tvoria ich bežné príjmy
v celkovej výške 1 555 tis. € a príjmy
z finančných operácií (z úverov) vo
výške 322 tis. €.
Podstatnú časť bežných príjmov
obce tvoria príjmy od štátu a štátnych
inštitúcií. Príjmy z podielových daní
sa predpokladajú vo výške 698 tis. € a transfery
na prenesený výkon štátnej správy (školstvo,
matrika, stavebný úrad, životné prostredie a podobne) vo výške 451 tis. €.
Príjmy z miestnych daní za nehnuteľnosti
sa predpokladajú vo výške 234,5 tis. €, z daní
za špecifické služby 48 tis. € a nedaňové príjmy
v objeme 53 tis. €. Z administratívnych a iných
poplatkov by malo do rozpočtu pribudnúť takmer
67 tis. €.
Výdavky - bežné výdavky obce sa plánujú v objeme 814,7 tis. €, kapitálové výdavky
v celkovej výške 396,4 tis. € a výdavky finančných operácií predstavujú sumu 32,8 tis. €.
Zvyšok rozpočtovaných prostriedkov v objeme
633,5 tis. € tvoria výdavky na školstvo.

Medzi najväčšie položky bežných výdavkov patria výdavky verejnej správy vo výške
350 tis. €, spolufinancovanie investičných
projektov a údržba majetku obce v celkovom
objeme: 231 tis. €, výdavky na materskú školu
vo výške 66 tis. €, výdavky spojené s nakladaním
odpadu vo výške takmer 60 tis. €, rozvoj bývania
v sume 27 tis. €.
Kým bežné výdavky obce a výdavky na školstvo sú naplánované takmer rovnaké ako v roku
2010, výrazne by sa mali zvýšiť kapitálové
výdavky. Je to spôsobené investíciami do majetku obce, akou je aj výstavba nájomných bytov

v budove zdravotného strediska. Na plánovanú
výstavbu obec požiadala aj o finančnú podporu
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Potešujúca správa pre každého obyvateľa
obce je, že miestne dane a poplatky sa v tomto
roku zvyšovať nebudú. Keď však neprestaneme
produkovať nadmerné množstvo niekedy aj úplne zbytočného odpadu, sa zvýšeniu poplatkov za
odpad v ďalších rokoch s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneme.
Schválené dokumenty môžete nájsť na internetovej stránke obce, alebo sú k nahliadnutiu na
obecnom úrade.

INZERCIA
*Darujem do dobrých rúk malé šteniatka (krížence) zlatého retrievera.
Kontakt:: 0915 799 928
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Realizácia projektu v mojmírovskom parku

REKAPITULUJEME

Z činnosti členskej základne a dozorného výboru
COOP JSD v Mojmírovciach za rok 2010
Ľudovít Kvasňovský

Predseda Dozorného výboru
COOP JSD Mojmírovce
Foto: Archív

Pohľad do zamilovanej
uličky po realizácii

Daniela Kozáková ,
predseda združenia

V jesenných mesiacoch a koncom minulého
roka občianske združenie
Mojmírovské kroky realizovalo projekt podporený
v rámci Mikroregiónu
Pohľad do zamilovanej
okolo Cedronu. Projekt
uličky pred realizáciou
združenie
realizovalo
po dohode s obecným
úradom, vzhľadom na to, že občianske združenia mali nižšie percento spolufinancovania.
V rámci projektu
Park Mojmírovce – záchrana vzácnej dreviny
a revitalizácia parku I.
etapa sme dodávateľsky
zabezpečili
vyčistenie
„zamilovanej
uličky“,
okolie najstaršieho stromu v parku, jeho odborné
ošetrenie a vybudovanie
mobiliáru s lavičkou a
informačnou tabuľou.
Do tohto projektu
sme boli povinní prispieť
5 % - tným spolufinancoStrom pred realizáciou
vaním. Teda časť 2 % z
daní v minulom roku bola
použitá aj na začatie obnovy národnej kultúrnej
pamiatky – Park Mojmírovce. Výška grantu bola
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Strom po realizácii
7 000,29 Eur a naše spolufinancovanie 368,44 Eur.
O ostatných našich aktivitách pre
občanov obce sme informovali v decembrovom čísle časopisu.
Pre tých, ktorí chcú aj v tomto roku
venovať 2 % na verejnoprospešné účely
uvádzame identifikačné údaje:
Názov: Mojmírovské kroky
Právna forma: Združenie
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce
IČO: 37859439
Bankové spojenie: 0231773705/0900

Vopred ďakujeme.

Vážení spoluobčania, členovia COOP JSD,
ctení zákazníci našich obchodov. Na začiatku
môjho príhovoru vám chcem srdečne popriať
do nového roku 2011 dobré zdravie, úspechy vo
vašej práci a spokojnosť vo vašich rodinách.
Ďakujeme vám, že ste s trpezlivosťou zvládli
dvojmesačné uzavretie nášho nákupného
strediska (NS) a privítali ste otvorenie nášho
pekného Supermarketu. Pracovníčky vás
všetkých očakávajú, sú tu a sme tu pre vašu
spokojnosť. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam PJ-11-020, kde je vedúca Júlia Čurgaliová, ktoré museli zvládnuť zastupovanie za NS.
Tiež ďakujeme aj pracovníčkam PJ-02-181 vo
Veľkej Doline.
V priebehu roka mimo našich povinností
- kontroly, sme sa snažili upravovať okolie našich predajní. Pre kultúrne a spoločenské vyžitie
našich členov sme spolupracovali s obecným
úradom, JDS a SZZ. Už v mesiaci január boli
naši členovia v DAB v Nitre na hru Kolumbína. V mesiaci február sme boli v novom SND
v Bratislave na hru Zlatí chlapci a zároveň
sme mali možnosť si
prezrieť aj novovybudované
nábrežie
Dunaja. V spolupráci
s Veoliou Nitra sme
zabezpečili prihláseným účastníkom prehliadku Prahy, s čím
boli veľmi spokojní.
Aj v tomto roku sa
nám vydaril zájazd
na kúpalisko Vincov
les. Deti a vnúčatá
s babičkami sa tešili
že nám vyšlo pekné
počasie. V mesiaci
september sme zabezpečili pre spevácky
Špania dolina
zbor Senior zájazd na

Ružomberskú lýru – prehliadku speváckych súborov seniorov. Zároveň sme navštívili a prezreli
sme si aj Banské múzeum medi v Španej Doline.
Do obecnej knižnice sme sponzorsky dali knihu
Príroda plná prekvapení. Tiež sme podporili
Matičné slávnosti slovenskej mládeže z rôznych
kútov sveta, ktoré sa uskutočnili na strelnici
poľovníckeho združenia. Podporili sme nadácie
a občianske združenia zamerané na zdravotne
postihnuté deti. Pred Vianocami sme navštívili
našich jubilujúcich členov – dôchodcov, ktorým
sme zablahoželali k ich jubileu a odovzdali sme
im vianočný balíček. Popriali sme im ešte dobré
zdravie. Najstaršia členka je 90 ročná Elvíra
Bartová. Pár slov sme s nimi prehovorili a boli
veľmi radi tejto návšteve. Tiež sme odovzdali
vianočný balíček i v domove sociálnych služieb
Barlička, kde je päť našich občanov, ktorým želáme príjemný pobyt. Na umiestnenie do tohto
DSS Barlička, čaká ďalších 9 našich občanov,
ktorí z dôvodu malej kapacity nemôžu byť prijatí. Aj v tomto roku sa bude náš dozorný výbor
snažiť zabezpečiť pre vás podujatia, o ktoré
budete mať záujem.
Želáme si, aby ste boli v priebehu roka
spokojní s našou prácou a s nákupmi v našich
predajniach.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Mikuláš v našej obci

www.DOKNIZNICE.sk

Mojmírovce, zúčastnili na príchode Mikuláša
v kultúrnom dome. Nie každá rodina, hoci by
chcela, môže svojmu dieťaťu mikulášsky balíček
zakúpiť. Pri rozhovoroch s deťmi som zistila, že
sa na príchod Mikuláša veľmi tešia. Boli však
smutné z toho, že nedostanú sladkú odmenu ako
ostatné deti. Čo je krajšie ako úsmev na tvárach
detí? Spýtala som sa samej seba a poprosila
o pomoc obecný úrad. Vďaka ich podpore, sme
videli rozžiarené očká desiatich detí. Úsmevy na
ich detských tvárach, prezrádzali úprimnú radosť
z toho, že aj oni boli od Mikuláša odmenení.

Alžbeta Zemanová

Udialo sa v knižnici
Aj tento rok prišiel do Mojmíroviec Mikuláš.
Netrpezlivo čakajúce deti na Mikuláša si pred
jeho príchodom do kultúrneho domu pozreli príbeh O dievčatku Julke. Poučný príbeh o neposlušnej Julke zahrali deti ZUŠ v Mojmírovciach pod
vedením pani učiteľky Ivany Beňušíkovej. Deti si
pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky. Mikuláš im za to odovzdal balíčky plné sladkostí.
Na záver si deti s Mikulášom zatancovali
a posilnili sa malým občerstvením.

Ing. Viera Lázniková

Poďakovanie
Dňa 5. decembra 2010 o 15.00 hod. sa 10 detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia z obce
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V septembri minulého roku sa Obecná knižnica Mojmírovce zapojila do celoslovenskej kampane zameranej na propagáciu čítania a knižníc
s názvom Do knižnice. Hlavným organizátorom
kampane bola Slovenská národná knižnica
v Martine.
Deti a mladí študenti od 6 do 25 rokov sa
mohli zapojiť do rôznych súťaží ako sú napr.
vytvoriť billboard, komiks, animovaný spot, ale
i slogan a hudobný text...
Prostredníctvom našej knižnice sa do týchto
súťaži zapojilo 8 detí.
Do súťaže Máme doma KNIHY, určenej najmladším čitateľom sa zapojili: Andrej Adámek
a Samuel Jašík. Ich úlohou bolo spísať pôvodné
slovenské knihy vo svojej domácnosti.
V súťaži určenej starším žiakom, zameranej
na návrh reklamného plagátu na tému Knižnica
je fajn sa zapojili: Timea Oláhová, Erika
Mazániková, Anna Mária Mazániková a
Janka Muchová.
Do súťaže KOMIKS pre starších
žiakov, kde úlohou bolo vytvoriť komiks
na témy: Čítanie je IN, V knižnici je fajn,
alebo Knižnica - centrum Informácií, sa
zapojili: Karol Filo, Erika Mazániková
a Jozef Filo.
Do súťaže Hudobný text, v rámci
ktorej sa súťažilo v tvorbe „kreatívneho“
básnického textu na tému Čítanie je IN sa
zapojil Jozef Filo.
Po troch mesiacoch od uzávierky
súťaží, do ktorých prišlo spolu 948 prác,
porotcovia vyhodnotili jednotlivé súťaže
a víťazi jednotlivých súťaží boli zverejnení na internetovej stránke www.dokniznice.sk.

Z našich súťažiacich detí sa najlepšie umiestnil Karol Filo s komiksom. Porotou bol vybraný
medzi 19 najlepších prác zo 108 komiksov.
Všetci súťažiaci z našej obce boli pozvaní 21.
decembra 2010 do obecnej knižnice Mojmírovce,
kde boli oboznámení s vyhodnotením súťaže.
Starosta obce Imrich Kováč spolu s prednostom
obecného úradu Ing. Jozefom Filom, pracovníčkou obce Ing. Vierou Láznikovou a pani učiteľ-

kou Mgr. Katarínou Kotryovou, odovzdali deťom
malé darčeky a poďakovali im za reprezentovanie
našej obce a knižnice. Ešte raz všetkým deťom
ďakujeme.
Všetky súťažné kresby našich detí budú
vyvesené na nástenke v Obecnej knižnici Mojmírovce.

Alena Filová

Jasličková slávnosť

Alena Filová
Foto: archív
Je to už tradícia, že každý rok na prvý sviatok vianočný sa obyvatelia našej obce stretávajú
v poobedňajších hodinách v Kostole sv. Ladi-

slava, aby sa potešili z vystúpenia detí a vnúčat.
Tak to bolo aj 25. decembra 2010. Deti zo ZŠ
Mojmírovce s pomocou pani učiteliek si na tieto
najkrajšie sviatky v roku pripravili nový program
k oslave narodenia Ježiša Krista. Veľký potlesk
nasvedčoval, že sa deťom vystúpenie podarilo.
Ešte raz ďakujeme.
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REPORTÁŽ

Vianočné Posolstvo
s veľkým „P“
Ing. Andrea Bakošová
Foto: Juraj Arpáš

rada prenechala na môjho manžela a ja som oslovila niekoľko mojmírovských, ale i cezpoľných
nadšencov a predniesla im projekt Vianočného

Akosi sme si zvykli na skutočnosť, že
nedostatok času nám skrátil Vianoce len
na 3 dni v roku. Ešte šťastie, že krátko
po Vianociach nasleduje Silvester, čo
poniektorí využijú, a ak môžu dovolenkujú až do nového roka. Toľko vypekania, míňania úspor a energie za zopár
hodín pohody???
Kedysi však Vianoce boli naozaj
sviatkom a ľudia sa počas adventu pripravovali na narodenie Spasiteľa. Ich príprava nespočívala v upratovaní chalupy, ale
v upratovaní v duši. Radosť nevyplývala
z leňošenia pri sviečke, ale z Vianoc. A
tradície boli jediným spojivom medzi obyčajným
ľudom a Bohom. Vianoce trvali od 24. decembra až do Troch kráľov. A tak som si povedala,
že tento rok si spravím skutočné slovenské Vianoce, hoci budú trochu iné, než som ja a moja
rodina zvyknutá.

Advent:
Adventné sviečky na nedeľnom stole som zapaľovala so
železnou pravidelnoťou. Toto
obdobie som však chcela venovať príprave na Vianoce. Ale
okná som neumývala, ani som
nič nevypekala. Veď ani naše
babky sa nechystali na Štedrý
večer 4 týždne. V čom spočíval
ich advent? A tak mi napadlo, že
mojou adventnou prípravou by
mohlo byť Posolstvo s veľkým
„P“. Nákup darčekov som veľmi
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mestečka v Mojmírovciach. Obávala som sa
nezáujmu, ale vďaka nášmu mojmírovskému
starostovi a jeho agitačným schopnostiam sa do
projektu zapojilo viac ako 70 ľudí. Tak s takýmto
tímom sa dá uskutočniť aj let na Mesiac..

V poslednú adventnú nedeľu bol biely a zasnežený park až neskutočne vianočný. Živý betlehém s podmanivou hudbou a textom a Traja králi
brodiaci sa v snehu s lampášmi v rukách okamžite otvorili srdcia všetkých návštevníkov
a vliali do nich ducha Vianoc. Poslanie s
veľkým „P“ sa začalo napĺňať. Až teraz
si mnohí uvedomili, že Vianoce nie sú
len o darčekoch, sladkostiach, prejedaní
sa a pozeraní televízie, že Vianoce nie
sú len pre veriacich, ale sú pre všetkých.
Vianoce sú o kultúre ducha, o posolstve
lásky a úcty človeka k človeku, o pomoci v núdzi a darovaní maličkostí.
Kultúrny program a trhovníci, tradičné vianočné menu v pivnici kaštieľa
a prezentácia produktov a výrobkov
záujmových združení a umelcov dodali
tomuto projektu punc kvality (niežeby
nebolo čo zlepšovať do budúcich rokov).

Jednotlivé organizácie a spolky sa podieľali
na kultúrnom programe, na organizačných prácach a rovnako i technickej asistencii. Finančne
prispel Mikroregión okolo CEDRONu sumou

1200 € (v rámci dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom iniciatívy LEADER
NSK 2010) a spoločnosť ATEA Slovakia, s.r.o.
vo výške 800 €. Zafinancovali sme tak výrobu
vianočných trhových stolov. Ostatné výdavky
boli financované občianskym združením APISS
Nitra (výdavky na materiálne zabezpečenie za
cca. 330 €). Žiadne peniaze však nemôžu oceniť nepeňažný vklad účastníkov programu a ich
vianočné Posolsvto s veľkým „P“. Každá jedna
pieseň, scénka, či báseň boli posolstvom pre divákov a prianím šťastných a požehnaných sviatkov. Každý jeden trhovník, pomocník, či kuchár,
odovzdal vianočnú náladu do sŕdc návštevníkov.
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Moderná škola
budúcnosti
Základná škola v Mojmírovciach sa zapojila
do projektu s názvom Moderná škola budúcnosti. Tento
projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspechu tohto projektu a to najmä

Kaštieľu Mojmírovce, s.r.o., ktorý nezištne a bez
nároku na úhradu poskytol k dispozícii celý areál
kaštieľa. Zároveň veľká vďaka patrí starostovi
Imrichovi Kováčovi, ktorý pomohol vytvoriť

kvalitný realizačný tím a sám sa na organizovaní
programu zúčastnil. Na kultúrnom programe sa
podieľala najmä ZUŠ, ktorá okrem rozsiahleho
kultúrneho programu a spolupráci na scenári
zabezpečila i ozvučenie. Samozrejme, že
srdečná vďaka patrí aj OZ Equifarm Ranč
Veľká Dolina za najvianočnejšiu Popolušku,
akú som kedy videla, Klubu Romale, Šťastnému životu, Robertovi Žilíkovi, Základnej
škole a Materskej škole Mojmírovce za vianočný program, spevokolom Happy Day a
Senior za krásne adventné i ľudové piesne.
Nesmiem zabudnúť ani ostatné organizácie
a umelcov, ktorí sa podieľali na krásnej trhovej atmosfére a výstavách a to Veterab car
klub, Slovenský červený kríž, Mojmírovskí
hokejbalisti, pani Vargová, Buchová, Edita
Žilíková a Sergej Janajev, Mojmírovské kroky, Obdorné učilište internátne Mojmírovce,
pani Brathová, pani Haršániová a Ing. Iveta
Kostková. Všetci odovzdali svoje nadšenie a kus
seba návštevníkom Vianočného mestečka, za čo
im patrí veľká vďaka.

Vianoce:
...a ako napokon dopadli moje Vianoce?
Boli to tie najkrajšie Vianoce, aké som
prežila – boli pokojné a požehnané, v kruhu
blízkych a plné krásnych vianočných zážitkov. A trvali až do Troch kráľov...
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Cieľom projektu je zvýšiť
kvalitu vzdelania uskutočnením obsahovej prestavby
s využitím inovovaných
metód a foriem výučby
a pripraviť žiaka pre potreby
vedomostnej spoločnosti. Pedagógovia v rámci týchto činností inovovali učebné osnovy
1., 2., 5., 6. ročníka a vytvorili
učebné osnovy 3. a 7. ročníka
aj formy práce s deťmi s využitím modernej techniky.
Súčasťou modernizácie
vyučovacieho procesu sa stali tri študijno-pracovné cesty pedagógov do zahraničia (každá v trvaní troch dní). Ich úlohou bolo získať poznatky
z vyučovacieho procesu iných krajín, vzájomne
tieto zistenia porovnať, poučiť sa a inšpirovať sa.
Mnohí by predpokladali, že vykročili do neznámych krajín a miest, no zdanie klame. Školy,
ktoré navštívili, sa nachádzali v známych dru-

žobných obciach obce Mojmírovce: Maďarsko
- Csömör, Rakúsko - Wartberg an der Krems,
Čechy - Holešov.
Priateľská atmosféra nás sprevádzala v každej zo spomínaných obcí, či už na pôde ich
obecných úradov, alebo na pôde jednotlivých
vzdelávacích inštitúcií. Z každej cesty sme si

priniesli mnoho poznatkov o krajine, ľuďoch, ich
právnom, sociálnom a hlavne vzdelávacom systéme. Radi ich využijeme pri vzdelávaní našich
žiakov. S projektom Moderná škola budúcnosti
budeme s inovačnými aktivitami pokračovať do
júna 2011.

Pedagógovia ZŠ Mojmírovce

II.reprezentačný ples

Akadémie tanca v mojmírovskom kaštieli
Dňa 8. januára 2011 Akadémia tanca, svojim II. reprezentačným
plesom, otvorila plesovú
sezónu v Mojmírovciach.
Vzácnymi hosťami
plesu boli Michaela Čobejová a Tomáš Surovec,
viceprezident Akadémie
tanca, ktorí svojim tanečným vystúpením otvorili
ples.

Plesu sa zúčastnili okrem Mojmírovčanov aj hostia z Nitry,
Janíkoviec, Hrnčiaroviec,
dokonca aj z Bratislavy...
frekventanti kurzov spoločenských tancov a ich
priatelia.
Nálada na plese bola
vynikajúca a zábava trvala
do skorých ranných hodín.
EV
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Vystúpenie detí z klubu Romale
Alžbeta Zemanová
Deti z klubu Romale v sprievode Alžbety
Zemanovej a Dany Bándryovej 10. 12. 2010
vystúpili v kultúrnom programe v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave.
Svojim tancom predviedli kúsok z rómskej
kultúry.
Obecenstvo
ich odmenilo dlhým
potleskom. Po vystúpení
sme spoločne navštívili
vianočné trhy, ktoré boli
veľmi bohaté a krásne. Pozorovať ľudí pri
vianočnom punči, deti
pri veľkom blikajúcom
stromčeku, počúvať vianočné piesne a koledy
bolo balzamom na dušu.
Na okamih sme pri tom
zabudli na zhon, stres a všetko to, čo nás deň čo
deň obklopuje. Aby deti zažili skutočne krásny

deň plný zážitkov, vybrali sme sa na miesto, kde
sa nachádza čosi, ako rozprávkový detský svet.
Ocitli sme sa v medzinárodnom dome umenia
Bibiana. Ako šibnutím čarovného prútika sme
sa preniesli do rozprávkovej snehovej krajiny.
V bábkovom divadle si mohli deti vyskúšať divadelné umenie s
bábkami, v indiánskom stane si
pozreli indiánske
kreslené rozprávky. Toto čarovné
miesto všetkých
nesmierne
uchvátilo. Rozžiarené
očká
detí a krásne
myšlienky, ktoré
vyslovovali, nás
dospelých prinútili začať si vážiť
každú maličkosť.
Deň plný bohatých zážitkov sa stal pre deti
nezabudnuteľným.

Charitatívny projekt:
OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2010
Text a Foto:

Dana Bandryová a Alžbeta Zemanová
Slovenský výbor Samaritan´s Purse so sídlom
v Berlíne nám už po tretíkrát poskytol vianočné
darčeky zabalené v krabiciach od topánok pre deti v
núdzi. Darčekové balíčky sú pripravené kresťanskými
rodinami v Nemecku a začiatkom decembra sú prepravené na Slovensko. Do Mojmíroviec sa dostali 19. 12.
2010 vďaka starostovi obce. V deň Vianoc sme navštívili 15 rodín a deťom odovzdali darčeky. Slovami sa
nedá opísať pocit, ktorý sme v tej chveli cítili. Úsmev
a radosť detí je to, čo sa nedá ničím nahradiť. Najsmutnejší je taký svet, v ktorom dovolíme, aby vyrastali
smutné deti.
Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom s dobrým
srdcom, ktorí sa zapojili do takejto krásnej akcie.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V januári oslavujú:
80 – te narodeniny
Štefánia Kukanová
65 – te narodeniny
Štefan Bodor,
Ján Andruška
60 – te narodeniny
Miroslav Taškár

Vo februári oslavujú:
90 – te narodeniny
Alžbeta Liptáková
80 – te narodeniny
Alžbeta Michalíková
75 – te narodeniny
Mária Žilíková,
Alžbeta Kinclová
65 – te narodeniny
Kamil Rumanovský,
Oľga Visolajská
60 – te narodeniny
Anna Mišáková,
PhDr. Anežka Strihová,
Mária Fúsková,
Miroslav Kvasňovský,
Peter Mihálik
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Spomienka
Ak nás opúšťa niekto
blízky, odchádza s ním aj
čosi z nás, kus nášho života, odchádza do spomienok
našich spoločných dní. V
okamihu prázdna vo chvíli
nenávratnej straty mizne
aj to spolu prežité. Písal
sa rok 1981, keď do Mojmíroviec zavítal detský
folklórny súbor Štrbianček
zo Štrby a začali sa písať
dejiny spoločného folklóru
medzi deťmi základných
škôl zo Štrby a Mojmíroviec. Jožko Janiš a Janko
Krígovský starší, - dvaja
úžasní ľudia organizovali
spoločné stretnutia detí aj
dospelých. .
Život dal, život aj vzal 8. 11. 2010 dospieval svoju poslednú pieseň Janko Krígovský starší, ktorý vo veku 60 rokov musel odísť tešiť
svojim zvučným hlasom iné sféry... Stíchol hlas štrbského sokola.
Keď všetko povädne ostane len pieseň – tá tvoja pieseň Janko
vždy bude znieť v našej dedine.
Spomíname a ďakujeme...

Margita Tatranská

Prišli na svet:
Carmen Kudriová,
Stanislava Lakatošová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Mária Raškovičová,
Ján Kozma

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Informácie
z redakčnej rady
Daniela Kozáková ,
predseda RR

V roku 2011 sa redakčná rada časopisu Mojmírovčan zišla po prvýkrát 19. januára. K 13. januáru 2011, kedy zasadalo obecné zastupiteľstvo
/OZ/sa uskutočnili dve zmeny.
» Do redakčnej rady bola OZ schválená MUDr.
Eva Ďurčanská
» Schválená bola žiadosť Ing. Aleny Bohunčákovej o uvoľnenie z redakčnej rady.
Pripomienka:
Taktiež pripomíname občanom, že od 1. januára
2011 je zvýšený poplatok za doručovanie časopisu na 2 €.
Upozornenie:
Vzhľadom na veľký rozsah viacerých príspevkov
redakčná rada považuje za potrebné upozorniť
ctených prispievateľov, že príspevky, ktoré budú
mať rozsah väčší ako jedna strana A5 budú
autorovi vrátené na skrátenie, prípadne budú
krátené redakčnou radou v zmysle Štatútu.

Poďakovanie
K 1. januáru 2011 odišla na vlastnú žiadosť
z redakčnej rady časopisu Mojmírovčan Ing. Alena Bohunčáková.
Alenka bola medzi zakladateľmi obecného
časopisu v roku 1995. Bola prvou predsedníčkou
redakčnej rady. S malými prestávkami teda pôsobila v tomto našom lokálnom médiu takmer 15
rokov. Tak ako sa vyvíja naša spoločnosť a rastú
naše nároky, tak sa vyvíja aj náš časopis. Alenka
sa snažila vždy pracovať tak, aby bola prínosom
v tomto vývoji. Bola pri tom, keď náš „časopis“
boli len listy A4 kopírované v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre a spájané kancelárskou
zošívačkou, bola pri tom, keď sme vydávali niečo
ako „malé noviny“ a bola tiež aj pri tom, keď sa
z jednoduchých obecných zvestí stal celofarebný
časopis, ktorý má slušnú úroveň /vyjadrili sa
odborníci/. Stále nehovorím o profesionálnom
časopise, ale o amatérskom!
Alenka, ako rodená Urmínčanka a lokálpatriot, sa snažila prispievať takými článkami, ktoré
súviseli s históriou obce, s našimi rodákmi, ktorí
žijú a pôsobia mimo obce a dosiahli zaujímavé
postavenie v živote. Často mala inšpirujúce typy
a nápady, ktoré pomáhali spestriť náš časopis
a urobiť ho zaujímavejším.
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Nový rok 2011

Prajem všetkým občanom obce Mojmírovce,
aby v novom roku 2011 vykročili tou správnou
nohou. Nech ich pri tom sprevádza zdravie,
šťastie láska a Božie požehnanie.

Alžbeta Zemanová
Farebný ohňostroj, veselá atmosféra, úsmevy
na tvárach, novoročné predsavzatia. Toto všetko
sú symboly, s ktorými každoročne vítame nový
rok.
S novým rokom prichádzajú i nové otázky
a rôzne očakávania. Bude tento rok lepší ako vlaňajší? Odpoveď na túto otázku síce nedostaneme,
no vo veľkej miere závisí od nás, čo nám nový
rok prinesie. Dôležité je urobiť maximum pre
to, aby sa nám naše sny stali reálnymi. Veľa ľudí
vstupuje do nového roku s novým predsavzatím:
Už nebudem fajčiť. Budem sa lepšie učiť. Prestanem hrešiť ... Je pekné, že ľudia si predsavzatia
dávajú. Svedčí to o tom, že nabrali dostatočnú odvahu niečo zmeniť k lepšiemu. Je to prvý krôčik
k tomu, aby sme mali zo seba a svojho konania
dobrý pocit.

Nový rok nám náruč otvára,
rôzne otázky nám v hlave vynára.
Predsavzatia opäť v mysli,
už len veriť, aby vyšli.
To čo vlani nestihli sme,
máme šancu napraviť.
Odhodlanosť, pevná vôľa
vie nás správne usmerniť.
Nebojme sa, nevzdajme sa
verme v samých seba,
s láskou v srdci objavíme
raz aj modré z neba.

REKLAMA

Na záver v mene
redakčnej rady aj našich
čitateľov veľmi pekne
ďakujem Alenke Bohunčákovej, želám veľa
zdravia, optimizmu duševnej pohody. Verím,
že sporadicky ešte náš
časopis obohatí zaujímavým príspevkom. Som
presvedčená, že mnohé
jej typy v časopise ešte
uskutočníme.

Poďakovanie za doterajšiu prácu Ing. Alene
Bohunčákovej starostom obce Imrichom Kováčom
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Ďakujem za 15
rokov prevažne
dobrovoľníckej
práce v redakčnej
rade časopisu
Mojmírovčan.
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Memorial Vojtecha Kincla

2010

ŠPORT

1. ročník vianočného volejbalového
turnaja Mojmírovce
26. december 2010

Ing. Stanislav Andris
Stolnotenisový oddiel Miestneho športového klubu stolného
tenisu (MŠKST) Mojmírovce
usporiadal dňa 26. 12. 2010
v telocvični ZŠ tradičný vianočný turnaj – Memoriál Vojtecha
Kincla.
8. ročník bol venovaný nedožitým 100-tým narodeninám
Vojtecha Kincla, učiteľa a riaditeľa tunajšej školy. Pán Kincel
bol významným organizátorom,
propagátorom športu a rozhodcom v stolnom tenise nielen
v Mojmírovciach, ale aj v celom
bývalom Československu.

Žiaci:
zľava: Peter Slaténi 2.miesto, Erik Bosák 1.miesto,
Martin Chren 3.miesto

Turnaj bol odohratý v troch súťažných kategóriách stolného tenisu:
» Žiaci
» Neregistrovaní
» Registrovaní
V kategórii žiakov bolo poradie:
1. Erik Bosák – Poľný Kesov
2. Peter Slaténi – Mojmírovce
3. Martin Chren – Poľný Kesov

Podujatie sponzorsky podporili:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obecný úrad Mojmírovce a občianske združenie Mojmírovské kroky.
Starosta Imrich Kováč poďakoval za vzornú
reprezentáciu obce Mojmírovce Tiborovi Špnikovi na Majstrovstvách Slovenska najmladších
žiakov a odovzdal mu vecné ceny.

V kategórii neregistrovaných bolo
poradie:
1. Stanislav Chrenko – Veľká Dolina
2. Vladimír Gardian – Svätoplukovo
3. Luboš Jankušík – Veľká Dolina
V kategórii registrovaných bolo
poradie:
1. Tibor Špánik
2. Drahoš Rumanovský, straší
3. Pavol Gardian, všetci MŠKST
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Neregistrovaní: zľava: Gardian Vladimír
2.miesto(v zastupení otec Pavel), Stanislav
Chrenko 1.miesto, Luboš Jankušík 3.miesto .

M. Hradický, M. Kapsová,
P. Andris
V nedeľu 26. decembra 2010 sa uskutočnil
v hale mojmírovského Kaštieľa 1. ročník vianočného volejbalového turnaja amatérov z Mikroregiónu Cedron a okolia, na ktorom sa zúčastnili hráči z obcí Mojmírovce, Svätoplukovo,
Cabaj-Čápor, Drážovce a dokonca aj z Nitry.
Organizátormi tohto začínajúceho podujatia
je novozaložené občianske združenie Cedron
klub, ktoré pokračuje v šľapajách svojho predchodcu, neformálneho „Klubu vychádzajúcich
volejbalových hviezd“. Tento vianočný deň bol
výnimočný pre všetkých zúčastnených. Nielenže boli všetci po vianočnom oddychu šťastní, že
môžu konečne nadobudnúť svoju stratenú pohyblivosť(možno stratiť nejaké tie gramy navyše), ale
predovšetkým sa stretnúť s hlúčikom ľudí, ktorí
si počas celého roka robili navzájom spoločnosť
na nejednom tréningu a pri iných spoločných
aktivitách. O to viac nás potešil fakt, že účasť
prekročila najpozitívnejšie očakávania a nielenže
nastúpili spolu 4 tímy, no našli sa i náhradníci do
každého z nich. Bolo teda možné hrať ako vždy
s plným nasadením a spokojným srdcom. No
tento raz sa okrem entuziazmu a vôle hrať, ktorá

našim volejbalovým nadšencom nikdy nechýbala,
v ich výkonoch odrazila i systematická príprava
v podobe tréningov v jesennej a zimnej sezóne
2010, ktoré sa poctivo opakovali v týždenných
intervaloch. A kto všetko na turnaji súťažne
vystúpil a zabojoval? Prvý z tímov s názvom Turecký med tvorili hráči: P. Andris, D. Oravec, A.
Švelanová, T. Lehoťák, M. Švelan a dve turecké
posily Ejder a Tarik. Druhý tím s názvom Ľadové
medvede v zastúpení: M. Hradický, M. Lehoťák,
N. Kochanová, P. Slovák, E. Vídenská, V. Kertész
a T. Blažo. Tretí tím s názvom Žraloci, ktorých
zostava bola nasledovná: K. Rybárová, M. Faboková, K. Svetlíková, M. Buday, A. Vanio, M.
Dubovský, F. Hlavačka a A.Vídenský. Posledný
tím Cabajskí šakali hral v zložení R. Smatana,
M. Garajová, M. Paľovčíková, K. Zušťáková, K.
Garajová, A. Smatana, R. Smatana, M. Lenčeš.
Už od úvodu sa najviac darilo tímom Ľadové
medvede a Turecký med, ktoré si poradili s väčšinou súperov a predviedli najtechnickejšie zápasy.
Na poslednej priečke sa umiestnil premiérový
tím Cabajskí šakali, ktorý preukázal snubnú
budúcnosť a talent, no napriek tomu nestačil na
žiadneho zo súperov a nezískal žiaden bod. Na
treťom mieste sa umiestnil tím Žraloci, ktorému
sa podarilo zvíťaziť v jednom dueli. Divácky
najatraktívnejší volejbal, samozrejme, ponúkol
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finálový zápas, v ktorom sa ocitli niekedy až
premotivované tímy Ľadové medvede a Turecký med. Z víťazstva sa nakoniec tešil Turecký
med, ktorý dokázal po dráme vyhrať oba sety.
Následne už zostal len priestor pre záverečnú
ďakovnú reč všetkým, ktorí sa zúčastnili a odovzdávanie zaslúžených cien a diplomov. Ušlo sa
naozaj každému. Na konci bol na základe tajného
hlasovania všetkých zúčastnených udelený titul
najlepšieho hráča, ktorý získala E. Vídenská.
Podujatie by nemohlo vzniknúť bez podpory
nášho dlhodobého partnera Kaštieľa Mojmírovce
a viacerých členov Cedron klubu. Naše výkony

INFOBLOK

zvečnil mladý, nadaný fotograf Rudolf Kapsa,
za čo mu patrí naša vďaka a uznanie. Nakoniec
mi dovoľte už len poďakovať nielen všetkým,
ktorí merali cestu v tento zimný vianočný deň na
kurt doslova od pochúťkami obložených stolov,
navyše v deň, ktorý nie je typický pre športové
zápolenia a turnaje.
Dúfam, že toto podujatie si nájde svoje miesto
v kalendároch všetkých volejbalistov z okolia a
stane sa tradíciou, podobne ako letný plážový
volejbalový turnaj a bude vyvrcholením zimnej
sezóny.

Tešíme sa na vás!

FUTBAL

Vianočný turnaj Nitrianskych novín
Ing. Jozef Filo
Ako sa už stalo tradíciou, v závere kalendárneho roka sa naši futbalisti zúčastňujú Vianočného turnaja My Nitrianskych novín. V spoločnosti
ďalších 44 mužstiev vybehli na palubovku Mestskej športovej haly v Nitre. Na Štefana nastúpili
v predkvalifikácii a po 2 jasných víťazstvách a 1
remíze skupinu vyhrali a postúpili do ďalšieho
hracieho dňa. Na druhý deň sme v zápase s Kolíňanmi (v zostave s Mojmírovčanom Róbertom
Augustínom) nezvládli úvod a prehrali. Nad sily
našich hráčov boli aj Čechynce v mužstve ktorých
sa predstavili aj špecialisti na halový futbal Dušan
Marčan a Andrej Rus. V záverečnom vystúpení
sme porazili Novú Ves/Žit., takže záverečné vystúpenie prinieslo trochu radosti pre fanúšikov Mojmíroviec. Celkovo možno povedať, že naši futbalisti nesklamali a svojim výkonom prispeli k vydarenému
priebehu 19. ročníka turnaja.
Za Mojmírovce nastúpili: Vladimír Gál, Vladimír Ďurický, Peter Hlinka, Miroslav Tulipán, Lukáš
Palka, Michal Švelan, Andrej Civáň, Ondrej Blunar, Roman Tomiš, Ivan Hlinka.
Výsledky zápasov Mojmíroviec:
Mojmírovce – Hruboňovo 6 : 1
Mojmírovce – Nové Sady 6 : 1
Mojmírovce – Hosťová
3:3
Mojmírovce – Kolíňany
5:9
Mojmírovce – Čechynce
2:8
Mojmírovce – Nová Ves/Žit. 5 : 3

góly: Švelan – 4x, Civáň, Palka
góly: Blunar – 2x, Tomiš, Civáň, Ďurický - vlastný
góly: Civáň – 2x, Tulipán
góly: Civáň – 3x, Tulipán – 2x
góly: Tulipán, Švelan
góly: Tulipán – 2x, Civáň – 2x, Palka

*Redakčná rada časopisu Mojmírovčan sa ospravedlňuje pánovi Miroslavovi Foltínovi a manželke,
nakoľko na ich spoločnej fotografii, uverejnenej v decembrovom čísle časopisu Mojmírovčan na str.
4 k článku Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 27. novembra 2010 v obci
Mojmírovce, bolo nesprávne uvedené jeho krstné meno Peter.
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a, ZĽAVA pre obyvateľov Mojmíroviec na sk. B - osobný automobil
b, NITRA - ČERMÁŇ - GOLIANOVA 83 oproti ČFK Strojár
c, INFOLINKA: 0905 554 888
d, PLATBY aj na splátky bez navýšenia!
www.autoskolapanter.sk

Autoškola PANTER

