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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
*Upozorňujeme občanov, že do 31. januára každého roku je majiteľ
alebo držiteľ psa povinný v súlade s § 27 ods.3 zákona č. 582/2004
Z. z. zaplatiť daň za psa.
Obec Mojmírovce stanovila ustanovením § 20 ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 1/2011 sadzbu dane za jedného psa
nasledovne:
a) 7,00 € za psa chovaného vo viacbytovom dome na území celej
obce,
b) 3,00 € za psa chovaného v rodinnom dome,
c) 50 % z príslušnej sadzby podľa písm. a) alebo b) za psa chovaného
osamelo žijúcim občanom starším ako 62 rokov. Ak takýto občan
vlastní viac psov, zníženie sadzby dane sa vzťahuje iba na jedného
psa.
Žiadame občanov, ktorí si k dnešnému dňu nesplnili daňovú povinnosť za psa, aby tak urobili v čo najkratšej dobe.
Daň za psa je možné platiť tiež pomocou internetbankingu. Údaje Dexia banka Slovensko, pobočka Nitra číslo účtu 0800853001/
5600 konštantný symbol 0558, informácia pre príjemcu „daň za
psa“.
*Zároveň obecný úrad žiada občanov, aby daň za nehnuteľnosť platili
až po doručení platobného výmeru. Daň za nehnuteľnosť je tiež
možné platiť pomocou internetbankingu. Údaje Dexia banka
Slovensko, pobočka Nitra číslo účtu 0800853001/5600 konštantný
symbol 0558, variabilný symbol je uvedený na platobnom výmere.
*Dôrazne žiadame čitateľov obecnej knižnice, ktorí majú dlhodobo zapožičané knihy, aby v termíne do 31. marca navštívili obecnú knižnicu a tieto knihy vrátili. Po tomto termíne budú zasielané upomienky, za ktoré je v súlade s knižničným a výpožičným
poriadkom Obecnej knižnice v Mojmírovciach povinný čitateľ
uhradiť výdavky spojené s upomienkami vo výške:
za 1. upomienku sa platí 1,- €
za 2. upomienku sa platí 3,- €
za 3. upomienku sa platí 5,- €

Nový bankomat
*Obecný úrad oznamuje, že v najbližšom období bude zriadený
bankomat Dexie banky Slovensko a. s. v budove bývalých Združených služieb.

Pozvánky
Titulka:
Detský karneval
Foto: Archív obce

● Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym
družstvom Mojmírovce pozýva občanov dňa 9. apríla o 15,00 na Verejnú degustáciu, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka aprílového čísla
bude 15. marca 2011.
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
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IČO: 00308269.
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Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková
členovia:
Ing. Mária Debrecéniová PhD.
MUDr. Eva Ďurčanská
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,
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Miesto
OZNÁMENIE
na web stránke
OBCE
obce
MOJMÍROVCE
Obec Mojmírovce
má záujem informovať návštevníkov web

stránky o firmách a iných organizáciách, ktoré pôsobia na území
obce. Máte záujem o publikovanie v sekcii služby a firmy? Ponúkame
vám túto možnosť bezplatne. Stačí, ak nám pošlete vaše identifikačné údaje vyplnené do priloženej tabuľky. Radi predstavíme našich
podnikateľov širokej verejnosti a pomôžeme vám rozšíriť okruh
vašich zákazníkov.
Názov spoločnosti:
Adresa:
Dátum založenia firmy:
Právna forma:
Predmet podnikania:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
e-mail:
web stránka:
iné doplňujúce údaje: (otváracia doba)
Taktiež môžu informácie o svojej organizácii zverejniť spoločenské
organizácie, občianske združenia, športové kluby...
Názov organizácie:
Adresa:
Dátum vzniku:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
Hlavné ciele a činnosti:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
e-mail:

DETSKÝ KARNEVAL 2011
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MIESTO PRE

MIESTO PRE
Uzatvorenie smetiska Na vŕšku je tiež jedna
z dôležitých vecí, ktorú treba dotiahnuť
do konca. V tomto smere je taktiež veľmi
potrebné neustále „formovať“ občana ako
správne nakladať s domovým odpadom.
Verím, že sa podarí získať finančné
prostriedky na opravu budovy združených
služieb a ich premenu na polyfunkčné
centrum. Na druhej strane si myslím, že u
občanov by mohla byť vyššia a aktívnejšia
účasť na veciach verejných a na akciách,
ktoré pre nich usporadúva obecný úrad
a rôzne spoločenské organizácie v obci.
Všetky tieto aktivity sa robia pre ich lepšie
spoločenské a kultúrne vyžitie.

Dosiahnutie
priorít
Zhovárala sa:

Daniela Kozáková
Foto: archív obce

Od komunálnych volieb už prešli tri mesiace.
Naše obecné zastupiteľstvo /OZ/ má za sebou
dve zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo má 9
poslancov. Z pôvodných poslancov zostali
piati a štyria sú noví.
V našej rubrike Miesto pre... dáme postupne
priestor najskôr novozvoleným poslancom.
V marci „svoje miesto“ pre odpovede na
otázky dostane Ing. Miroslav Belan, zástupca starostu.
1. Pán inžinier, nie si nováčik v komunálnej
sfére. Bol si už poslancom OZ. Potom si
mal „prestávku“, teraz si sa opäť rozhodol
kandidovať. Obstál si a stal si sa aj
zástupcom starostu. Ak môžeš priblíž našim
čitateľom, čo bolo tým impulzom, že si sa
rozhodol opätovne kandidovať?
Práca poslanca ma vždy lákala, a preto som
prvýkrát kandidoval už v roku 1994. Mojou
neúčasťou na volebnej kandidátke v roku
2006 som nemal za cieľ natrvalo ukončiť
prácu v komunálnej oblasti. V tomto období
som sa musel podstatne viac venovať
práci vo firme. Bolo potrebné stabilizovať
značku na trhu s vínom. Myslím si, že
spolu s kolegami v práci sa mi to podarilo.
Máloktorá firma a obec sa môže pochváliť
tým, že jej produkty sa podávajú napríklad
na Veľvyslanectve SR v Buenos Aires.
Po tomto období, ktorého dĺžku som nevedel
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3. Ako chceš byť nápomocný, ako poslanec
a hlavne ako zástupca starostu?
Tým, že ako občan a poslanec mienim
aktívne presadzovať do života v obci
uznesenia obecného zastupiteľstva.
V rámci lepšej komunikácie s občanom
budem so starostom každú poslednú stredu
v mesiaci od 15,30 hod. do 17,30 hod. na
obecnom úrade, aby sme lepšie a kvalitnejšie
dokázali riešiť požiadavky našich občanov.
Ďakujem pekne za rozhovor a želám
naplnenie všetkých ambícií.

Kaderníctvo
odhadnúť, bolo mojím cieľom opätovné
vrátenie sa do práce na komunálnej úrovni
a znovu uchádzanie sa o priazeň voličov.

Zuzana
Kultúrny dom
v Mojmírovciach

2. Čo si myslíš, že by mali byť priority našej
obce v najbližších štyroch rokoch?

Pondelok:
zatvorené

Prioritou musí byť to, čo je potrebné pre
väčšinu občanov v našej obci. Na dosiahnutie
priorít musí byť vždy dohoda v obecnom
zastupiteľstve. Určite je veľmi potrebné, aby
sa občania dočkali moderného zdravotného
strediska, deti v ZŠ slušnej nezatekajúcej
a vykúrenej telocvične. Starší občania by
určite uvítali kapacitné zvýšenie DSS. Ešte
pred 7 - 8 rokmi sa začala tvoriť štúdia
rekonštrukcie námestia, ktorá následne
časom vyvrcholila do veľmi pekného
projektu. Po jeho realizácii to bude určite
aj s priľahlými budovami dominanta obce.
Veľmi ma trápi, že v minulosti sa zabudlo
na dva kritické dopravné body v obci.
Nedobudovala sa lávka cez potok pri „ringu“
a chodník od Gábrišovej ulice po Sedliacku.
Ohrozovanie chodcov vodičmi motorových
vozidiel je v tomto úseku veľmi vysoké.

Utorok:
9,00 – 15,00
Streda:
9,00 – 15,00
Štvrtok:
12,00 – 18,00
Piatok:
12,00 – 18,00
Sobota:
objednávky

Zuzana Vnučková
Kontakt:

Tel.: 0904139847
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
ké ĎAKUJEME patrí všetkým tým,
ktorí sa nebáli ihly a prišli v tento deň
túto vzácnu tekutinu darovať. Pričiniť
sa o záchranu života, je tým najkrajším ľudským skutkom. Poďakovanie
patrí tiež členkám Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža D. Minárikovej a E. Filovej, B. Zemanovej a
D. Bandryovej, ktoré pre zúčastnených
zabezpečili malé občerstvenie.

Darovanie krvi

Karneval
Text a foto: A. Filová

Prednáška o cukrovke
Text a foto: Alžbeta Zemanová

V kultúrnom dome sa 30. januára zabávali na karnevale deti.
Po srdečnom privítaní všetkých masiek,
nasledovalo vylosovanie piatich rodičov,
ktorých úlohou bolo vybrať 10 najkrajších masiek spomedzi detí, ktoré zatiaľ
tancovali. Po sčítaní všetkých bodov bolo
vyhlásených desať najkrajších masiek, ktorým boli odovzdané malé ocenenia. Keďže
sa snažili a pripravili si masky, všetky deti
dostali sladkú odmenu. Pre deti boli pripravené
aj súťaže. Úlohou najmenších detí bolo prasknúť
pripravené nafúknuté balóny. Naopak, väčšie
deti mali za úlohu
balóny nafúknuť. Obe
úlohy boli úspešne
zvládnuté. Potom už
nasledoval obľúbený
stoličkový tanec. Po
skončení jednotlivých
súťaží deti boli odmenené sladkosťami. Na
záver si všetky deti
spoločne zatancovali
a spokojné sa rozišli
domov.
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Miestny spolok Slovenské červeného kríža usporiadal na OcÚ v Mojmírovciach dňa
23.2.2011 prednášku o cukrovke. Súčasťou
prednášky bolo meranie cukru v krvi záujemcov.
Edukátorkou prednášky bola Klaudia Titková
- Šugrová, ktorá je diétnou sestrou. Všetkých
účastníkov oboznámila o správnom stravovaní,
aký druh stravy treba konzumovať, v akých
množstvách, v akých časových intervaloch. Cukrovka je choroba, ktorú ak zanedbávate časom sa
odrazí na vašom zdraví. Zdravie máme len jedno
a nesprávna životospráva často vplýva na zvýšenie hmotnosti i cukru.
Prednáška bola veľmi zaujímavá a účastníci
z nej odchádzali s novými poznatkami o zákernej chorobe, akou cukrovka bezpochyby je.

Text a foto: Alžbeta Zemanová
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža v spolupráci s Národnou transfúznou
stanicou v Nitre usporiadal dňa 16.2. 2011
v priestoroch Obecného úradu v Mojmírovciach hromadný odber krvi. Akcie sa zúčastnilo 14 darcov, z toho 8 žien a 6 mužov. V októbri
2010 bolo 17 darcov. Záujem ľudí o humánne
činy klesá. Čím to je? Nedostatočnou propagáciou? Slabou motiváciou? Nech si každý zdravý
človek, potenciálny darca odpovie sám. Krvi
nikdy nie je dosť a zatiaľ nie je na predaj. Veľ-

Výročná schôdza členov
COOP Jednota Nitra,
Spotrebné družstvo,
členská základňa
Mojmírovce
Text: Viera Lázniková
Foto: archív obce
Dozorný výbor COOP Jednota Nitra, Spotrebné družstvo zorganizovalo dňa 21.2. 2011
v priestoroch kultúrneho domu v Mojmírovciach
výročnú schôdzu svojich členov. Schôdze sa
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OKIENKO DO EURÓPSKEJ ÚNIE

Maškarný ples
v DSS Barlička

spokojnosť dávali najavo úprimnými úsmevmi, ktorými sa
odvďačili všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií maškarného plesu. Veríme, že maškarný ples v Barličke sa stane tradíciou a že o rok sa nám znovu všetci predstavia v krásnych
a vynaliezavých maskách.

Vedeli ste, že...

Text: Alžbeta Zemanová
Foto: Renáta Hrivňáková
Dňa 10. februára 2011 sa uskutočnil druhý ročník maškarného plesu v DSS Barlička.
Myšlienka na zorganizovanie plesu vznikla
u pani Hrivňákovej.
zúčastnil Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Nitra, SD. Dozorný výbor
hodnotil svoj programový plán na rok 2010, za-

meraný na kultúrno - výchovnú činnosť, sponzorské aktivity a zároveň predložil svoj programový
plán na rok 2011, ktorý bol členmi jednohlasne
schválený. Program spestrilo vystúpenie tanečnej
skupiny Country z Mojmíroviec.

Za
spolupráce vedúcej zariadenia, Renátky
Orlíčkovej,
pani Zemanovej a Férusovej
sa
podieľali
na
príprave
masiek. V DSS
Barlička
žije
pani Jožinka
13
seniorov,
ktorí sa ako šibnutím čarovného prútika premenili na rôzne
masky. Z pani Milky sa stala španielska
tanečnica, Marienka a Valika boli anjelmi,
Stázka bola vtákom ohnivákom, Mariška
bola šikovná kuchárka, Marka speváčka,
Marienka s Jožinkou boli diváčkami, ktoré
sledovali predvádzanie masiek. Z Mariky sa
stal profesionálny kominár, Hermínka bola
Slovenkou od Hrona, v krásnom ľudovom kroji a
všetci sme sa započúvali do jej ľudových piesní.
Cilka sa predviedla v pravom španielskom kroji
a pôsobila ako skutočná tanečnica, pán Foltín ako
doktora Sova bol v bielom plášti
k dispozícií svojim pacientom.

pani Kelecová
Atmosféra bola veľmi veselá
a príjemná, všetci na chvíľu zabudli na starosti i bolesti a svoju
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pán Foltín a pani Beláková

Zumba
Dominika Árvayová
Chcem sa s vami podeliť o novinku, ktorá sa
koná v našom kultúrnom
dome. Ide o tanečnú fitnes hodinu plnú energie
a radosti - ZUMBU, ktorá
je kombináciou latinsko-americkej hudby a latinsko-amerických tancov.

Úžasne sa pri tom zabávame a ešte aj robíme niečo pre svoje
telo. Precvičuje nám mladá energická Lenka. Milé ženy, dievčatá, radi vás privítame medzi nami, príďte sa baviť a strhnúť
do víru pohybu. Každopádne ak som vás oslovila, príďte v pohodlnom športovom oblečení, s dobrou náladou a dostatočným
pitným režimom. Zumbujeme každý utorok od 19:00 do 20:00
hod. za poplatok 1,5 eura dospelí a 0,50 eur deti do 11 rokov.

11. február je známy ako deň
európskeho tiesňového čísla 112,
ktoré tento rok oslavuje 20. výročie svojho vzniku.
Toto číslo je spoločné pre
všetkých 27 členských štátov Európskej únie /EÚ/ a používa sa na
bezplatné privolanie záchranných
zložiek v tiesni. V rámci Európskej
únie funguje niekoľko tiesňových
čísel, no 112 je jediné, ktorým
možno privolať záchranné zložky
(záchrannú zdravotnú službu,
hasičov či políciu) kdekoľvek v EÚ.
Žiaľ, aj 20 rokov po jeho založení,
traja zo štyroch obyvateľov EÚ
nevedia o dostupnosti takéhoto čísla
v rámci celej Európy.
„112 je tu pre všetkých európskych občanov a je veľká škoda,
ak o ňom niekto nevie. Spoločnými silami musíme dosiahnuť,
aby bol každý európsky občan o
tomto čísle informovaný.” povedal
Emmanuel Paul, prezident bruselskej Nadácie 112, ktorá sa venuje
propagácii tiesňového čísla 112.
D.K. Prevzaté a upravené.
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NAŠA OBEC V ČASE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Po kom je pomenované naše
námestie a ulice
D. Kozáková ,
prevzaté a upravené
V roku 2011 budeme v našom časopise
postupne predstavovať osobnosti, prípadne
udalosti, podľa ktorých sú pomenované naše
ulice a námestie.
Naše námestie nesie meno svätca, Ladislava
– uhorského kráľa, ktorému je zasvätený aj náš
kostol.
Z dostupných zdrojov vyberáme:

Svätý Ladislav /1040-1095/
z rodu Arpádovcov sa radí medzi najvýznamnejších uhorských kráľov. Narodil sa v Poľsku, kde
jeho otec Bela I. bol vo vyhnanstve. Jeho matka
bola poľská princezná. Vyrastal v slovanskom
prostredí a po nastúpení otca na kniežací stolec,
žil v Nitre.
Ladislav sa stal sídelným kniežaťom a v
roku 1077 uhorským kráľom. Pričinil sa
o kanonizáciu prvých uhorských svätcov:
Andreja a Benedikta – pustovníkov z Nitry,
kráľa Štefana a iných. Do európskych dejín
sa zapísal ako podporovateľ pápeža v spore
s nemeckým cisárom v spore o investitúru.
Rozšíril Uhorsko o územie Chorvátska a založil biskupstvo v Záhrebe. Postavil a obnovil
množstvo kláštorov a kostolov. Má zásluhy aj
na obnovení Nitrianskeho biskupstva. Počas
deviatich storočí bol prototypom rytierskeho
kráľa - ochrancu vdov, sirôt, spravodlivého
vládcu svojich poddaných. Počas vládnutia
vyhlásil niekoľko zákonov, ktoré postihovali
nepoctivosť v obchode, krádeže, vraždy,...
Jeho panovanie trvalo do roku 1095.
Aj on bol zaradený v roku 1192 do galérie
svätcov. O jeho živote existuje niekoľko legiend, v ktorých je popisovaný ako udatný
bojovník, ktorý sa často obracal k Bohu so
svojimi prosbami a modlitbami. Zároveň je
v legendách popisovaný ako múdry a spravodlivý vládca.
V jednej časti legendy je opísaný zázrak,
kde sa uvádza, že keď Ladislavovo vojsko
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bolo sužované hladom, kráľ sa vzdialil a ponoril
sa do modlitieb. Prosil Boha, aby nasýtil jeho bojovníkov. Keď sa zdvihol uvidel prichádzať stádo
jeleňov a byvolov.
Legendárne scény zo života svätého Ladislava sa stali obľúbenou témou nástenných malieb
kostolov. Najčastejšie ho zobrazovali ako rytiera
v boji so štítom na ktorom bol dvojkríž. Jeho
najstaršie zobrazenie sa nachádza na priečelí
Bratislavskej radnice. Od 14. storočia sa jeho
postava objavovala na minciach a jeho sochy
spolu so svätým Štefanom sú súčasťou výzdoby
starších kostolov.
Svätý Ladislav patril k najväčším ctiteľom
Panny Márie a traduje sa, že jej zasvätil svoje
kráľovstvo. Z kostolov zasvätených svätému
Ladislavovi sú najznámejšie v Bratislave, v Nitre,
v Košiciach, v Spišskom Štvrtku, v Rajci, ... a
Mojmírovciach.
Veľký a svätý kráľ Ladislav zomrel 28.7.1095
v Nitre počas prípravy vojenskej výpravy proti
českému kráľovi Vratislavovi I.

V marci oslavujú:

Slovenskí vynálezcovia
a priekopníci vedy

80-te narodeniny:
Helena Kapsová, Gabriela
Tlušťáková, Emil Palaťka

Štefan Banič vynálezca padáka
*23.11.1870 Smolenice - + 2.1.1940 Smolenice
Vyučil sa za murára ale keďže doma nenašiel
prácu, odišiel v roku 1907, ako tisícky iných do
USA. V roku 1912 sa stal svedkom tragickej leteckej nehody a keďže nehoda ním veľmi otriasla, začal vymýšľať, ako pomôcť letcom opustiť
v nebezpečenstve neovládateľný stroj.

75-te narodeniny:
Terézia Kudryová
65-te narodeniny:
Helena Vaššová, Milan
Böhm, Jarmila Macáková
60-te narodeniny:
Rudolf Lakatoš
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:

Výsledkom jeho úvah
bola padáková konštrukcia, ktorú postupne zhotovil za pomoci svojich
priateľov. Dňa 3. júna
1914 Štefan Banič padák
osobne vyskúšal pred
zástupcami patentového
úradu a letectva USA,
pred zrakmi stoviek divákov vo Washingtone
zo strechy 15-poschodovej budovy. Udelili mu
patent a vynález odkúpilo americké letectvo.

Lukáš Hustý,
Júlia Steinbichler,
Michaela Jankulárová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Cecília Balážová,
Bedřich Hanuška,
František Hrivňák,
Ján Knézl,
Ján Šurába,
Imrich Tőrők

prevzaté

INZERCIA
*Hľadáme nových členov redakčnej rady časopisu Mojmírovčan,
ktorí študovali alebo študujú v odbore masmediálnej komunikácie a žurnalistiky. Zároveň hľadáme nových externých prispievateľov do časopisu Mojmírovčan.
Kontakt:
0908440035,
kultura@mojmirovce.sk

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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ŠPORT
žím a Hornou Kráľovou. Zaujímavosťou určite
bolo, že po poslednom zápase hráči vôbec netušili, že postupujú, dozvedeli sa to asi 10 minút po
stretnutí a tak sa ešte raz vrátili do haly, aby aj
pred divákmi prejavili svoju radosť z postupu.
Výsledky v kvalifikačnej skupine:
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 4:0
góly: T. Šipka - 2 x, A. Civáň, A. Flimel
Mojmírovce - Nová Ves n/Žit. 6:0
góly: A. Flimel, A. Civáň, A. Čačik, M. Palatický,
T. Šipka, F. Studený
Mojmírovce – Horná Kráľová 1:2
gól: A. Civáň
Mojmírovce – Veľké Zálužie 2:1
góly: T. Šipka, A. Flimel

ŠPORTOVCI

plesali

Spracoval:

Ing. Stanislav Andris
4. liga sk. A

Dvanásty ročník medzinárodného turnaja
žiakov o putovný pohár Oblastného futbalového
zväzu v Nitre sa konal v sobotu 22. januára 2011
v Mestskej hale v Nitre na Čermáni. Zúčastnili sa
ho aj naši žiaci, ale keďže zabudli, že bez streľby
na bránu sa góly nedávajú, skončili svoje účinkovanie už v základnej skupine.
Výsledky Mojmíroviec:
Golianovo – Mojmírovce 3:1
gól: Jakub Buch
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Za Mojmírovce nastúpili: M. Palatický - M.
Andruška, A. Čačik, F. Baláž, F. Studený, T.
Šipka, F. Švelan, A. Flimel, A. Civáň, M. Tóth,
M. Bandry, P. Rácz.

Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
dosahoval v sezóne 2010-2011 tieto výsledky:

ŠPORT - FUTBAL

Ing. Jozef Filo

Výsledky Mojmíroviec:
Mojmírovce – Močenok 1:4
gól: A. Čačik
Mojmírovce – ČFK Nitra ml. dorast 1:5
gól: A. Čačik
Mojmírovce – Zbehy 4:4
góly: A. Civáň – 2 x, A. Flimel – 2 x

ŠPORT - STOLNÝ TENIS

Počas zimnej futbalovej prestávky sa už tradične koná Ples športovcov. Na pódiu skupina Brilax,
tanečný parket plný tanečníkov rôznych vekových
kategórií, množstvo cien v tombole, kvalitné jedlo
od manželov Motyčiakových, to už je tradícia. Netradičné bolo otvorenie plesu, o ktoré sa postarali deti
z Tanečného klubu pri Centre voľného času Domino
Nitra. Niektorí tanečníci už dvanástykrát, iní možno
iba prvýkrát, ale pri tónoch hudby sa nedal zahanbiť
nikto a tanečný parket bol až do rána plný.

Futbalové turnaje
žiakov a dorastu

Samotný turnaj už našich hráčov nezastihol
v najlepšej forme a keďže podobne ako žiaci na
ich turnaji, aj dorastenci zabudli strieľať góly,
ukončili svoje účinkovanie v základnej skupine.

Vinodol – Mojmírovce 3:0
Cabaj-Čápor – Mojmírovce 2:1
gól: Miroslav Bandry
Za Mojmírovce nastúpili: Štefan Kudry - Tomáš Kónya, Patrik Kozma, Radoslav Kelec,
Dominik Kováč, Dávid Cunev, Samuel Slaténi,
Jakub Buch, Kristián Oláh, Vladimír Blaho, Miroslav Bandry, Jozef Filo, Tomáš Kuruc
Turnaj dorastencov PP Invest Cup, ktorý sa
taktiež hral v Mestskej hale v Nitre na Čermáni
zaznamenal svoj 13. ročník. Naši dorastenci sa
predstavili už v kvalifikácii, ktorá sa hrala 6.
februára. Podali v nej výborné výkony a až na
zakopnutie v zápase s Hornou Kráľovou všetky
ostatné zápasy zvládli aj výsledkovo. O postupujúcom do hlavného turnaja rozhodovalo najviac
strelených gólov v minitabuľke s Veľkým Zálu-

1. kolo: ŠK Lehota – Mojmírovce 11:7
Body za Mojmírovce: Čanaky 2, Špánik 2,
Bosák 1,5, Andris R. 1,5
2. kolo: Mojmírovce – Továrniky 4:14
Body za Mojmírovce: Špánik 2, Bosák 1, Andris
R. 1
3. kolo: ŠOG Nitra E – Mojmírovce 15:3
Body za Mojmírovce: Čanaky 1, Bosák 1,
Špánik 1
4. kolo: Mojmírovce – ŠOG Nitra F 4:14
Body za Mojmírovce: Čanaky 2,5, Špánik 1,5
5. kolo: Topoľčany C – Mojmírovce 10:8
Body za Mojmírovce: Čanaky 3, Špánik 2, Daniš
2, Andris R. 1
6. kolo: Mojmírovce – Veľký Cetín 5:13
Body za Mojmírovce: Čanaky 1,5, Špánik 1,5,
Andris R. 1, WO 1
7. kolo: ŠK Kynek – Mojmírovce 10:8
Body za Mojmírovce: Špánik 4, Čanaky 2,
Bosák 2
8. kolo: Ludanice – Mojmírovce 17:1

Body za Mojmírovce: Špánik 1
9. kolo: Mojmírovce – STO Čab B 6:12
Body za Mojmírovce: Špánik 3, Daniš 1, Bosák
1, Andris R. 1
10. kolo: Vráble C – Mojmírovce 13:5
Body za Mojmírovce: Špánik 2,5, Daniš 1,5,
Bosák 1
11. kolo: Mojmírovce – Žirany 2:16
Body za Mojmírovce: Špánik 1, Čanaky 1

MO Nitra 2. trieda

1. kolo: Klasov – Mojmírovce B 6:12
Bosák D. 4,5, Rumanovský D. st. 3, Andris R.
3,5, Gardian 1
2. kolo: Mojmírovce – Čab D 17:1
Body za Mojmírovce: Rumanovský D. st. 4,5,
Špánik 4,5, Gardian 4,5, Šoky 3,5
3. kolo: Čab E – Mojmírovce B 0:18
Andris R. 4,5, Gardian 4,5, Špánik 4,
Rumanovský 2,5, Šoky 2,5
4. kolo: Žirany C – Mojmírovce 2:16
Body za Mojmírovce: Špánik 4,5, Gardian 4,5,
Šoky 4,5, Rumanovský 2,5, Bosák E. 0
5. kolo: Mojmírovce B – ŠOG Nitra I 8:10
Body za Mojmírovce: Rumanovský D. st. 4,5,
Špánik 2,5 Andris R. 1
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6. kolo: Alekšince – Mojmírovce B 5:13
Body za Mojmírovce: Rumanovský 4,5, Špánik
4,5, Andris 2,5, Gardian 1, Bosák D. 0,5
7. kolo: Mojmírovce B – Lehota B 11:7
Body za Mojmírovce: Rumanovský 4,5, Špánik
2,5, Bosák D. 2,5, Andris R. 1,5
8. kolo: Ymca Nitra – Mojmírovce 1:17
Body za Mojmírovce: Rumanovský 4,5, Špánik
4,5, Šoky 4,5, Gardian 3,5
9. kolo: Mojmírovce B – Zbehy C 18:0
Body za Mojmírovce: Špánik 4,5, Andris R 4,5,
Gardian 4,5, Rumanovský 3,5, Bosák E. 1
10. kolo: Vráble F – Mojmíravce 5:13
Body za Mojmírovce: Runanovský 4,5, Špánik
2,5, Šoky 2, Gardian 2, Bosák 0,5, Andris 1,5
11. kolo: Mojmírovce – ŠOG Nitra CH 18:0
Body za Mojmírovce: Rumanovský 4,5, Špánik
4,5, Gardian 4,5, Šoky 4,5
12. kolo: Výčapy B – Mojmírovce B 0:18
Rumanovský 4,5, Andris R. 4,5, Gardian 4,5,
Šoky 4,5
13. kolo: Mojmírovce – Nitra 08 B 14:3
Rumanovský 4,5, Špánik 4,5, Šoky 3, Gardian 2

Vo štvorhrách: Špánik 2. miesto – 100 % úspešnosť, Andris R. 3. miesto – 100 % úspešnosť, Bosák D. 4. miesto – 100 % úspešnosť, Rumanovský
D. st. 6. miesto - 92,31 % úspešnosť, Šoky 12.
miesto - 77,78 % úspešnosť a Gardian 22. miesto
- 62,5 % úspešnosť.
» V bodovacích turnajoch mladšieho žiactva
je Tibor Špánik na 1. mieste, keď bol 2x piaty
a v Čiernych Klačanoch prvý. Peter Slaténi je
na 12. mieste. Družstvo bojuje o postup na majstrovstvá Slovenska a je na 3. mieste zo štyroch
postupujúcich.
» V Slovenskom pohári mladších žiakov je Tibor
Špánik k 1.11.2010 v súťaži o štart na majstrovstvá Slovenska na postupovom 19. mieste z 32
štartujúcich a Peter Slaténi na 58. mieste.
Uvádzame na pravú mieru mená: Tibor Špánik
a Drahoš Rumanovský starší v časopise Mojmírovčan január – február 2011 na str. 20.

Družstvo Mojmírovce A je v 4. lige bez víťazstva
na 12.mieste.
» V poradí jednotlivcov: Ervin Čanaky 34. miesto
- 48 % úspešnosť, Tibor Špánik 35. miesto - 45,45
% úspešnosť, Dušan Bosák 51. miesto - 18,42 %
úspešnosť, Radoslav Andris 55. miesto - 13,89
% úspešnosť, Rudolf Daniš 56. miesto
- 12,5 % úspešnosť.

Degustácia vín
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci
s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce
pripravuje XV. ročník degustácie vín.
Odborná degustácia sa v roku 2011 uskutoční
1. apríla v administratívnej budove vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce a verejná
degustácia sa uskutoční 9. apríla v Kultúrnom
dome v Mojmírovciach.

951 15 Mojmírovce.
Vzorky vín je potrebné doručiť do budovy vinice
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce do 30.
marca 2011 do 15,30 hod.
Účastníci zasielajú z každej vzorky po 3 fľaše
v objeme 0,75 l. Vzorka musí byť čitateľne
a zrozumiteľne označená týmito údajmi:

● názov vína
● zatriedenie vína
Podmienky súťaže:
● ročník
Vzorky vín je možné prihlásiť na priloženej ● meno, priezvisko, titul a adresa vystavovateľa
prihláške do 25. marca 2011 na adresu Obecný Telefónne kontakty:
úrad Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 037/7798101 kl. 102 - Imrich Kováč (starosta
obce)
0905/554490 - Ing. Miroslav Belan
(predseda organizačného výboru)
na XV. Výstavu a degustáciu vín, ktorá sa uskutoční
01. 04.(odborná) a 09. 04. 2011 (verejná) v Mojmírovciach
Vinohrady, vinohrady...

Prihláška

Meno, priezvisko, titl. .............................................................
Adresa ........................................................................................
Telefón ........................................................................................
Por.č.

Názov vína

Ročník

Kategória

» Vo štvorhrách: Špánik 36. miesto
- 30 % úspešnosť, Čanaky 37. miesto
- 38,57 % úspešnosť, Daniš 48. miesto
- 16 % úspešnosť, Bosák 51. miesto - 10
% úspešnosť, Andris 53. miesto - 9,2 %
úspešnosť.
» Družstvo Mojmírovce B je v 2. triede
na 2. mieste s jednou prehrou.
V poradí jednotlivcov: Rumanovský
Drahoš st. 1. miesto - 97,87 % úspešnosť,
Špánik Tibor 5. miesto - 90,87 % úspešnosť, Šoky Milan 11. miesto - 78,95 %
úspešnosť, Andris Radoslav 17. miesto
-74,04 % úspešnosť, Gardian Pavol 21.
miesto - 70,73 % úspešnosť, Bosák Dušan 35. miesto -50 % úspešnosť, Bosák
Erik 73. miesto - 42,5 % úspešnosť.

14

Dňa 26.12.2010 na vianočnom turnaji – Memoriálu
Vojtecha Kincla v telocvični ZŠ Mojmírovce bolo
poradie v kategórii registrovaných:
na obrázku zľava - 2. miesto Drahoš Rumanovský st.,
1. miesto Tibor Špánik, 3. miesto Pavol Gardian.

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

Dátum:

Podpis:

Vinohrady, vinohrady
tajomné sú vaše rady.
Pri muzike pri víne
každý smútok pominie.
Aj biele vínko dokáže
vohnať červeň do tváre.
Jediný pohár
spláchne tisíc chmár.
Aj červené víno
vzbúri krv v tele.
Vínko hreje, vínko páli,
vínko múdre hlavy šiali.
Pripíjame si na zdravie,
na krásu a na lásku,
na čokoľvek...
Najmä však na to,
aby medzi nami,
žil ešte dlho dobrý človek.
Tak málo stačí k šťastiu
– dúšok vína.
Víno je a zostane ušľachtilým
nápojom,
ktorý sa má vychutnať po dúškoch
a rozumne.
Na zdravie tomu, kto víno pije!

Ľudovít Kvasňovský
prevzaté
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Plastové»Hliníkové»OKNÁ a DVERE
Jednotka na trhu okno Salamander bluEvolution

Najlepšie ceny
okien a dverí
čakajú na vás!
INFOLINKA
0948 467 502
Mostná 3, Nitra
www.dem-ter.eu

Kompletný sortiment
doplnkov a služieb
100 000 spokojných
zákazníkov od roku 1997

Využite
zĐavu 45%
do 31.3.2011

Vlastné umelecké dielo

skvelý darĀek!

Aj z vašej fotky môže byť umelecké
dielo - dodajte nám Vašu fotografiu
vo veľkom rozlíšení a my Vám
Rozmery obrazov:
40x40 cm
60x40 cm
90x60 cm
120x80 cm

e-mail:

.au
www

studio@panter-pmd.sk
INFO: 0905 259 609

ola
tosk

ter.

pan

sk

a, ZĽAVA pre obyvateľov Mojmíroviec na sk. B
b, NITRA - ČERMÁŇ - GOLIANOVA 83 - oproti ČFK Strojár
c, INFOLINKA: 0905 554 888

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

Autoškola
PANTER

d, PLATBY aj na splátky bez navýšenia!
AKCIA:
KURZ PRVEJ POMOCI V CENE KURZU!

