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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
*Obecný úrad v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 147/9/
2011-C zo dňa 14. decembra 2011 touto cestou vyzýva občanov k predloženiu požiadaviek na zmeny a doplnenie územného plánu obce (v rámci
intravilánu) v termíne do 29. februára 2012.
Územný plán slúži k tomu, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať.
Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným
plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom. Územný
plán obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktorého poslanci sú za
územný plán zodpovední. Územný plán obce je uložený na každom
stavebnom úrade a musí byť každému sprístupnený. Keďže územný
plán schvaľujú poslanci formou všeobecne záväzného nariadenia
(VZN), musí byť tiež zverejnený ako každé VZN.
Územný plán obce ustanovuje najmä:
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce,
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a
občianskeho vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre
chránené časti krajiny.
Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v
obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.
Každé následne vydané územné a stavebné povolenie musí rešpektovať podmienky územného plánu!
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa územný plán aktualizuje každých 5 rokov.
Stavebný úrad nesmie vydať povolenie na takú stavbu, ktorá je v
rozpore s územným plánom!
*Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí chcú odoberať časopis Mojmírovčan, aby prišli uhradiť doručovanie časopisu vo výške 2 € za rok.
*Ďalej oznamujeme občanom, že daň za psa je splatná k 31. januáru. Daň
za jedného psa chovaného v rodinnom dome je 5 € a za psa chovaného
v bytovom dome je 8 €.
*Obecný úrad upozorňuje všetkých, ktorí si z rôznych dôvodov nesplnili
daňovú a poplatkovú povinnosť (tzn. nezaplatili daň za nehnuteľnosti
a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) za rok 2011
resp. za roky predchádzajúce a uvedenú daňovú povinnosť si nesplnia,
aby tak urobili do 29. februára 2012. V opačnom prípade je obec Mojmírovce ako správca dane povinná postupovať v súlade s ustanovením §
52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na webovom sídle obce (internetovej stránke obce) a na úradnej tabuli zverejní
zoznam dlžníkov podľa stavu k 31.12.2011.

POZVÁNKY a OZNAMY
Uzávierka marcového čísla bude
15. februára 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:
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
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Vydáva: Obecný úrad,
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce.
IČO: 00308269.
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Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková
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Ing. Mária Debrecéniová CSc.
MUDr. Eva Ďurčanská
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Ing. Ladislav Köblös
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e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

*Obecný úrad Mojmírovce pozýva na výstavu historických svadobných fotografií z Urmína do roku 1950. Výstava sa uskutoční
12.2.2012 o 15,00 v kongresovej sále – Žrebčín v Kaštieli Mojmírovce.
*Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach pozýva občanov na hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční 7.3. 2012
v čase od 8,00 do 11,00 v zasadačke OcÚ v Mojmírovciach. Príďte
darovať krv, veď týmto humánnym činom, môžete zachrániť život
tým, čo to najviac potrebujú.
*Novootvorená Veterinárna ambulancia Mojmírovce PET SHOT
na Hlavnej ulici, vám poskytne veterinárne služby, predaj krmív
a doplnky pre zvieratá.
Prevádzková doba:
Telefonický kontakt:
Pondelok až piatok 10,00 - 18,00
0905645178, 0911645178
Sobota
9,00 - 11,00

Z aktivít OZ Mojmírovské kroky
Na začiatku roka 2012 sa obzrieme za rokom minulým v činnosti občianskeho združenia MK.
Občianske združenie Mojmírovské kroky aj v roku 2011 hospodárilo s finančnými prostriedkami získanými z 2 % z daní zo zdaňovacieho obdobia 2010. Získalo dotáciu od Mikroregiónu okolo Cedronu
z rozpočtu NSK a dotáciu od obce na bežné výdavky. Dvomi väčšími
aktivitami boli projekty: Poznávame našich susedov a Park Mojmírovce - revitalizácia parku II. etapa.
V roku 2011 sme zorganizovali poznávací zájazd pre 56 účastníkov do Poľska a pomáhali sme pokračovať v čistení a celkovom skultúrnení nášho parku. Ďalej sme podporovali činnosť žien v našom
Klube tvorivosti. Dofinancovali sme zakúpenie krojov pre spevokol
Senior. Podporili sme aktivity mládeže v Odbornom učilišti internátnom v Mojmírovciach a detí v Materskej škole v Mojmírovciach.
V rámci projektu Park Mojmírovce sa podarilo vyčistiť od náletov ďalšiu časť národnej kultúrnej pamiatky, vyčistiť okolie vzácneho Platanu. Bude osadená ďalšia informačná tabuľa k najstaršiemu
stromu a smetné koše. Všetky finančné prostriedky, ktoré združenie
získa investujeme do aktivít v obci a pre našich občanov. Práca
všetkých členov Rady občianskeho združenia Mojmírovské kroky
je dobrovoľnícka, teda bezplatná. Všetkým ďakujem za prácu v roku
2011. Na začiatku roka chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí
nám každý rok poukazujú 2 % z daní.
Ďakujem Mikroregiónu okolo Cedronu za podporu formou
dotácie, obecnému úradu za dotáciu na bežné výdavky združenia a
všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí s nami spolupracujú.
Prajem všetkým úspešný rok 2012. Keďže je tu opäť čas podávania daňových priznaní a teda aj poukazovania 2% z daní dávam do
pozornosti naše identifikačné údaje:
Názov: Mojmírovské kroky
Právna forma: Združenie
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
IČO: 37859439. Bankové spojenie: 0231773705/0900

Daniela Kozáková , predseda združenia
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

Rozpočet obce na rok 2012

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE

Ing. Ladislav Köblös, hlavný kontrolór obce

Zo zápisnice 9. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré
sa konalo 14. decembra 2011, vyberáme
nasledovné:
Posledné zasadnutie OZ v roku 2011 sa nieslo
v znamení schvaľovania rozpočtu obce a s tým
súvisiacich všeobecne záväzných nariadení.
Po otvorení rokovania, schválení navrhnutého
programu a kontrole uznesení poslanci pristúpili k riešeniu žiadostí občanov a organizácií.
OZ prerokovalo žiadosť Františka Visolajského
o prepojenie miestnych komunikácií medzi ulicou Ku krížu a Sedliackou ulicou a odporučilo
obecnému úradu existujúcu spojnicu ulíc vyčistiť
od náletových drevín. Poslanci nevyhoveli žiadosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru
SR o urgentnú výmenu okien v prenajatých
priestoroch budovy združených
služieb. Na návrh riaditeľstva
Odborného učilišťa internátneho Mojmírovce OZ odporučilo
obecnému úradu vypracovať
návrh dohody o spolupráci
medzi obcou a učilišťom, na
základe ktorej by žiaci učilišťa
vykonávali pravidelnú údržbu
zelene na zrekonštruovanom
námestí ako protislužbu za
to, že obec poskytne žiakom
priestory kuchyne v kultúrnom
dome pre účely vyučovania.
V ďalšom bode rokovania
prednosta OcÚ Ing. Jozef Filo
predložil OZ tieto návrhy VZN:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Mojmírovce číslo 1/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Mojmírovce číslo 2/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Mojmírovce,
3. Návrh doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mojmírovce číslo 1/2005 o hospo-
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dárení s majetkom obce Mojmírovce.
Uvedené materiály boli pred predložením zverejnené na úradnej tabuli obce v zmysle zákona. OZ
schválilo všetky predložené návrhy.
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu obce Mojmírovce
na roky 2012 - 2014 a k návrhu programového
rozpočtu obce Mojmírovce na rok 2012 (ďalej len
„rozpočet“). OZ zobralo predložené stanovisko
na vedomie a pristúpilo k prerokovaniu návrhu rozpočtu, ktorý predložil OcÚ. Predložený
návrh rozpočtu pripomienkovala predsedkyňa
finančnej komisie Ing. Andrea Bakošová, ktorá
navrhovala zníženie výdavkovej časti rozpočtu
obce. Ostatní poslanci s jej návrhom nesúhlasili.
Po dlhšej diskusii napokon OZ schválilo rozpočet
tak, ako bol pôvodne navrhnutý.
V ďalších bodoch zasadnutia poslanci schválili:

- Časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2012
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2012
- Kalendárny plán podujatí obce na rok 2012
- Návrh na vytvorenie skupín určených k vykonaniu preventívnych požiarnych kontrol za účelom
preverenia dodržiavania povinností na úseku
ochrany pred požiarmi u fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v
obci Mojmírovce.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na 9. zasadnutí dňa
14.12.2011 schválilo rozpočet obce na rok 2012. Vybrané fakty
a údaje súvisiace s rozpočtom obce prinášame čitateľom nášho
časopisu.
Rozpočet obce na rok 2012 sa predpokladá vo výške 1 792 950
€. Oproti roku 2011 je síce pokles celkového rozpočtu o 85 000 €,
avšak po odrátaní finančných operácií je nárast bežného rozpočtu o
vyše 62 000 €. K poklesu celkového rozpočtu prispela hlavne skutočnosť, že obec plánovala v roku 2011 vykryť výpadok rozpočtu z
plánovaného úveru na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške
321 000 €. K čerpaniu úveru sa však zatiaľ nemuselo pristúpiť. Z rekapitulácie jednotlivých zložiek rozpočtu obce vyplýva nasledovné:
Rozpočtové príjmy. ich bežné príjmy obce v celkovej výške
1 618 617 € a príjmy z finančných operácií (z plánovaných úverov)
vo výške 174 333 €. Podstatnú časť bežných príjmov obce tvoria
príjmy od štátu a štátnych inštitúcií. Príjmy z podielových daní sa
predpokladajú vo výške 650 000 € (oproti minulému roku klesnú
o takmer 50 000 €) a transfery na prenesený výkon štátnej správy
(školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie a podobne ) vo
výške 488 000 € (nárast o 37 000 €).
Vyššie by mali byť aj príjmy z miestnych daní za nehnuteľnosti, ktoré sa predpokladajú vo výške 295 000 €, dane za špecifické
služby vo výške 61 600 € a nedaňové príjmy by mali byť v objeme
51 000 €. Z administratívnych a iných poplatkov do rozpočtu pribudne takmer 69 000 €.
Rozpočtové výdavky. Bežné výdavky obce sa plánujú v objeme
724 400 €, teda o vyše 90 000 € nižšie, ako tomu bolo vlani. Medzi
najväčšie zložky bežných výdavkov patria výdavky verejnej správy vo výške 390 000 €, spolufinancovanie investičných projektov
a údržba majetku obce vo výške 70 000 €, výdavky na materskú
školu vo výške 75 700 €, výdavky spojené s nakladaním odpadu
takmer 65 000 €, športové, kultúrne a iné spoločenské služby v objeme 54 000 €.
Kapitálové výdavky sú zahrnuté do realizácie nových objektov
(nájomné byty nad zdravotným strediskom), ktoré spolu s rekonštrukciou zdravotného strediska sú plánované v celkovej výške
350 000 €. Výstavba spomenutých nájomných bytov sa uskutoční
za finančnej podpory ŠFRB, rekonštrukcia zdravotného strediska
bude financovaná z vlastných prostriedkov obce, prípadne z úveru.
Výdavky finančných operácií v sume 34 350 € predstavujú predovšetkým splácanie starších úverov.
Osobitnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky určené pre
školstvo, ktorých objem v tomto roku predstavuje sumu 684 000 €.
Aj tu je nárast oproti minulému roku o vyše 50 000 €.
V súvislosti s rozpočtom boli schválené aj všeobecne záväzné
nariadenia obce, ktoré riešia výšku daní, poplatkov ako aj príspevkov obce. Schválené dokumenty môžete nájsť na internetovej stránke obce, alebo sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Ukončenie
stavby v rámci
Projektu uzavretie
a rekultivácia
skládky odpadov
Mojmírovce
Ing. Viera Lázniková

Koncom roka 2011 sa
ukončili stavebné práce na
skládke odpadu pri Žigobare v Mojmírovciach. Stavba
bola realizovaná v rámci
projektu s názvom Projekt
uzavretia a rekultivácie
skládky odpadov Mojmírovce. Cieľom projektu bola
úprava tvaru, uzavretie povrchu, rekultivácia skládky
odpadov a jej začlenenie do
okolitého prostredia, zlepšenie životného prostredia.
Projekt bol financovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie, v rámci Operačného programu Životné
prostredie. Termín začatia
projektu 01.11. 2009, ukončenie projektu do 30.06.
2012.
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MIESTO PRE

Priniesť kultúru
srdca
V posledných mesiacoch minulého roka
sa udiali personálne zmeny v našom obecnom
zastupiteľstve. Ing. Zuzana Árvayová sa vzdala
mandátu poslanca a svoj poslanecký sľub zložil
prvý náhradník Mgr. Martin Palka.
1. Pán magister, rozhodol si sa vstúpiť do verejného života, kandidovať v komunálnych voľbách 2010. Čo ťa viedlo k tomu, že si sa rozhodol
kandidovať ako nezávislý kandidát?
Komunálna politika v obci je o spolupráci ľudí –
poslancov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, luorganizovania rôznych kultúrno-spoločenských
čo vo „veľkej“ politike nebýva časté. To, že som podujatí, ktoré sa v obci konajú dodnes a majú už
určitú tradíciu. Mal
kandidoval v komunálnych
som šťastie, že svoje
voľbách ako nezávislý kandi- Keď pozrieme do minulosti Mojmíroviec,
záľuby
som mohol
dát, znamenalo pre mňa získať máme právo byť hrdí na dedičstvo našich
potrebný počet podpisov, kto- otcov. Sme povinní toto dedičstvo rozmno- skĺbiť so svojím
v ysokoškolsk ý m
rými občania vyjadrili svoju
žovať a ponúkať nielen v rámci Slovenska,
štúdiom v odbore
podporu mojej kandidatúre.
sociálna a osvetová
S pomocou mojich priaznivcov ale aj Európy.
práca. Nadobudnuté
sa mi to podarilo, čím sa mi
potvrdilo, že moje rozhodnutie kandidovať ako vedomosti a odbornosť vo mne ešte umocnili
nezávislý kandidát, bolo správne a je to pre mňa túžbu pokračovať v mojich aktivitách. Vďaka zaoveľa viac zaväzujúce. Zároveň mi tento spôsob pálenosti mnohých našich občanov, sa len málokotvoril väčšie možnosti užšej komunikácie s ob- torá obec môže pochváliť toľkými osobnosťami
čanmi a dal mi priestor spoznať, kam mám svoju kultúrneho a spoločenského života ako tá naša.
činnosť obecného poslanca v prípade zvolenia Prepojenosť kultúrnej a sociálnej oblasti, ktoré
sú pre mňa ako človeka a občana neoddeliteľné,
nasmerovať.
ma viedli k spoluorganizovaniu benefičných
2. Stal si sa zároveň nielen poslancom, ale aj koncertov a to je jedna z ambícií, v ktorej by som
predsedom Komisie pre kultúru, ochranu his- chcel aj pokračovať, nakoľko nosnou myšlienkou
torických pamiatok, cestovný ruch, integráciu takýchto podujatí je pomôcť iným. Dôležité je
a cezhraničnú spoluprácu. Obec Mojmírovce pripravovať štruktúru podujatí pre všetky vekové
má za sebou bohatú históriu, pochádza od nás kategórie občanov s prihliadnutím na ich potreby.
veľa významných osobností, stala sa známou po Ťaživá ekonomická situácia je pre mňa výzvou
celom Slovensku vďaka kvalitným kultúrnym priblížiť a priniesť kultúru všetkým vrstvám obypodujatiam, dobrému časopisu,... Aké sú tvoje vateľov našej obce tak, aby sa nestala len artiklom
ambície v pokračovaní v začatých tradíciách pre vyvolených. Je potrebné, aby každé podujatie
organizované našou komisiou umocňovalo v nás
a čo nové chceš priniesť do tejto oblasti.
všetkých predovšetkým kultúru srdca. Nestačí
Oblasť kultúry, sociálnych vecí a školstva mi prinášať iba nové témy, ale je veľmi potrebné
bola vždy blízka. Už od detstva som sa zaujímal osvedčené témy prezentovať a realizovať novými
o kultúru v obci a aktívne som sa zapájal do spo- spôsobmi, aby boli pre občanov naďalej atraktívne. Keď pozrieme do minulosti Mojmíroviec,
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MIESTO PRE
máme právo byť hrdí na dedičstvo našich otcov.
Sme povinní toto dedičstvo rozmnožovať a ponúkať nielen v rámci Slovenska, ale aj Európy.
Chcem preto pokračovať aj v cezhraničnej spolupráci a pokúsiť sa získať granty tak, ako sa mi
podarilo aj získať grant na mládežnícku výmenu
mladých hendikepovaných ľudí zo Švédska, ktorej témou bolo: Uplatnenie sa mladých hendikepovaných ľudí na trhu práce.
3. Aké by mali byť teda hlavné priority a čo by
po skončení volebného obdobia mohlo byť pre
teba uspokojujúcim výsledkom práce „tvojej“
komisie?
O hlavných prioritách komisie písala Ing. Zuzana
Arvayová v aprílovom čísle Mojmírovčana (ročník 2011) a ja by som sa len opakoval, keďže som
bol vtedy členom tejto komisie. Ako jej predseda
nemám prečo tieto priority meniť a budem v nich

pokračovať tak, ako sme si ich spoločne zadefinovali na našom prvom zasadnutí. Našej komisii
sa podarilo už za prvý rok pôsobenia získať
menšie granty na aktivity v obci a v získavaní
financií chceme aj pokračovať. Uspokojujúcim
výsledkom však bude pre mňa okrem získania
ďalších financií v prvom rade spokojnosť ľudí
– občanov. Ak aktivity, ktoré budeme robiť, budú
vychádzať z potrieb občanov a nie z potrieb našej
komisie, verím, že sa nám podarí tento výsledok
dosiahnuť. Tak ako to bolo aj v prípade projektu
Zelená pre Seniorov, ktorej predchádzalo posedenie pod názvom Čaj o piatej, kde si seniori sami
vyšpecifikovali obsah projektu. Sme otvorení pre
všetkých a máme snahu byť nápomocní každému, kto to bude potrebovať a všetkým, ktorí o to
budú stáť.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

Mgr. Daniela Kozáková

Z činnosti členskej základne a dozorného výboru
COOP JSD v Mojmírovciach za r. 2011
Vážení spoluobčania, členovia COOP
Jednoty SD, ctení zákazníci našich obchodov.
Dovoľte mi, aby som vám pri vstupe do nového roku 2012 srdečne zablahoželal, poprial dobré
zdravie, úspechy vo vašej práci a spokojnosť vo
vašich rodinách. Našim pracovníčkam v obchodných prevádzkach ďakujem za ich celoročnú
prácu pre uspokojovanie našich zákazníkov a plnenie maloobchodného obratu.
Aj náš zrekonštruovaný Supermarket určite
prispel k vašej spokojnosti a veríme, že bude
i naďalej uspokojovať vaše potreby. V priebehu roka mimo našich kontrolných povinností
– kontrol, sme sa snažili aj o úpravu okolia
našich predajní. Pre kultúrne a spoločenské vyžitie našich členov spolupracujeme s obecným
úradom, s JDS a SZZ. Do obecnej knižnice
sme zakúpili dve knihy: Encyklopédia ľudskej
vzdelanosti a História traktorov. V spolupráci už
so spomenutými organizáciami sme uskutočnili
zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína a na
južnú Moravu, spojenú s plavbou loďou po Baťovom kanáli. S našimi babičkami, mamičkami
a vnúčatami sme boli na kúpalisku v Dunajskej

Strede, kde bola možnosť využiť vodné masáže.
Účastníci zájazdu boli veľmi spokojní. Určite
aj v tomto roku uskutočníme podujatia, o ktoré budete mať záujem. Už tradične sme pred
Vianocami navštívili našich jubilujúcich členov
v domácnostiach, ako aj v Domove dôchodcov na
Čermáni. Odovzdali sme im aj vianočné balíčky.
Naša najstaršia členka mala 90 rokov. V priebehu
roka sme podporili rôzne nadácie a občianske
združenia, ktoré sú väčšinou zamerané na zdravotne postihnuté deti.
Želáme si, aby ste aj v tomto roku boli spokojní s našou prácou, ako aj činnosťou a s nákupmi
v našich predajniach. Vážení zákazníci, dovoľte,
aby som vás poprosil o pomoc pri prevencii
krádeží v našich predajniach, ktoré páchajú
starší aj mladší zákazníci. Prosím vás preto, aby
ste všetok tovar vykladali na pult pri pokladni
a nenechávali si ho v príručných taškách. Naše
pracovníčky vám budú zato povďačné. Vychovávajme sa navzájom.
Ďakujem vám.

Ľudovít Kvasňovský

Predseda Dozorného výboru COOP JSD
Mojmírovce
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Dopoludnie s ozdobovaním medovníkov

A opäť
prišiel
Mikuláš
V decembri minulého roku do kultúrneho domu opäť zavítal Mikuláš so svojim
sprievodom. Ale najskôr sa deťom predstavilo divadlo z UKF Nitra s predstavením
Zimná rozprávka. Deťom sa divadielko
veľmi páčilo, veď v ňom mohli vidieť snehové
vločky, cencúľa, pavúka, anjela, ježibabu ale
i snehovú kráľovnú. Po predstavení prišiel už
dlho očakávaný Mikuláš s anjelmi a čertmi. Aj

Dvere školy
otvorené dokorán
Mgr. Lucia Franclová
Dňa 13.12.2011 sa otvorili dvere Základnej
školy v Mojmírovciach všetkým rodičom, ktorí
mali záujem vrátiť sa na chvíľu do školských
lavíc, aby tak spoločne so svojimi deťmi strávili
prvé dve vyučovacie hodiny.
Účasť rodičov potešila nielen nás, zamestnancov školy, ale aj naše „spoločné“ ratolesti,
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V sobotu 3. 12. 2011 sa stretli ženy v kultúrnom dome s cieľom naučiť sa ozdobovať vianočné
medovníčky a tak si skrášliť svoje príbytky počas vianočných sviatkov. Tejto zručnosti ich zaúčala
Majka Harárová, ktorá je naozaj majsterka v ich ozdobovaní. Krásne ozdobené medovníčky boli výsledkom úsilia všetkých žien. Poďakovať sa chceme Majke za jej trpezlivosť a dobré rady, ale aj Mgr.
Martinovi Palkovi, ktorý toto milé a užitočne strávené dopoludnie zorganizoval.
A.F., Foto: Juraj Arpáš

keď sa Mikuláša deti troška báli, predsa mu zarecitovali básničky, alebo zaspievali pesničky a tak
si zaslúžili balíček plný sladkostí.
Text a foto: A.F.

ktoré ráno energickejšie išli do svojej triedy
ťahajúc za ruku svoju maminu, alebo ocina, len
aby to stihli ešte pred zvonením.
Po skončení „rodičovského vyučovania“ sa
rodičia premiestnili do spoločenskej miestnosti,
v ktorej mali možnosť pozrieť a zakúpiť si malé,
milé výtvory detí vo vianočnom domčeku. Potom sa tíško usadili a vypočuli si koledovanie
žiakov štvrtého, piateho a siedmeho ročníka
v anglickom jazyku. Vo vianočnej nálade si vychutnali teplý čajík, kávu a sladké koláčiky.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme
sa na stretnutie opäť.

Všetko voňalo
škoricou,
medom a
láskou

medovníkové domčeky, stromčeky, srdiečka,
podkovičky - to sú len niektoré z výtvorov, ktoré
nám zostali pri vstupe do našej školy a prispeli
tak k vianočnej atmosfére. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým rodičom, ktorí
sa pripojili k realizácii nápadu, ktorý vznikol
v hlavách vychovávateliek v Školskom klube.

Text a foto:

Mgr. Lucia Franclová
Prvý adventný týždeň sa
v Základnej škole v Mojmírovciach konala jedna veľmi voňavá a dúfame, že už aj tradičná
akcia – zdobenie medovníkov.
Šikovné mamičky a oteckovia
napiekli doma medovníky a spoločne so svojimi ratolesťami ich
zaujímavo zdobili v Školskom
klube detí. Betlehem, vláčik,
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Vianočné mestečko
sa predstavil s vianočnými zvykmi a tancami.
Nechýbali ani žiaci zo základnej umeleckej školy

V poslednú adventnú nedeľu sa na nádvorí
Kaštieľa v Mojmírovciach uskutočnilo Vianočné mestečko.

so svojou kapelou, ale i hrou na
keyborde a flaute.
Na záver sa so svojim
programom predstavil súbor
Senior.
Text: A.F.
Foto: J. Arpáš

Slovenskej filharmónie Dária Pavlová. Deti z materskej školy si pripravili pásmo vianočných piesní a básní, Peter Hadža a Rudolf Mladý zahrali
na gitarách, súbor Zbojník zo základnej školy

Nechýbali tu stánky s vianočnými dekoráciami, vareným vínkom,
vianočným punčom a kapustnicou,
ale i s predajom vianočných stromčekov, medom a oblátkami. Taktiež
si návštevníci mohli pozrieť živí
betlehem stvárnený žiakmi z dramatického odboru zo Základnej
umeleckej školy v Mojmírovciach
a rozprávku Popoluška zahranú OZ
Equifarm Veľká Dolina. V kongresovej sále sa v programe predstavila
svojim krásnym spevom sopranistka
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Projekt

Historické vozidlá
Krok za krokom
na Autosalóne
Aladár Knoll

Text a foto: Alžbeta

Zemanová

Úrad vlády Slovenskej republiky podporil projekt s názvom:
Krok za krokom. Projekt podalo
Občianske združenie Pro Futuro so sídlom v Mojmírovciach.
Hlavným cieľom projektu je
zlepšenie školskej úspešnosti
detí, zlepšenie podmienok na
ich vzdelávanie a voľno časové
aktivity. Projekt sa realizuje v
piatich obciach: Mojmírovce,
Zbehy, Močenok, Selice, Diakov-

Burza šatstva
Alžbeta Zemanová

Na Autosalóne Nitra 2011 dostalo príležitosť
vystaviť Združenie zberateľov historických
vozidiel (ZZHV) svoje historické motorové
vozidlá.
Táto výstava bola pod názvom PRAGA AV
(Alfa veliteľská), JEJ SESTRY A INÉ VOZIDLÁ.

Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s OZ
miniBODKA, sa rozhodli usporiadať veľkú
burzu šatstva a materiálu do domácnosti. K
spolupráci oslovili Odborné učilište internátne
Mojmírovce, ktoré sa do burzy zapojilo.

ce. V rámci projektu prebieha doučovanie detí
z matematiky a slovenského jazyka. Projekt sa
bude realizovať do marca 2012.

Expozíciu navštívil aj pán prezident Ivan
Gašparovič so sprievodom. Touto časťou výstavy ho sprevádzal viceprezident ZZHV SR Ing.
K. Nikitin.
Spomedzi vystavovateľov dostal priestor
vystaviť svoje historické vozidlá aj VCC Mojmírovce.
Na obrázkoch PRAGA BABY - 1937 a TATRA
12 – 1930.
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Burza sa konala po prvýkrát dňa 14.11.2011
v kultúrnom dome v Mojmírovciach. Ľudia
prichádzali a nechceli veriť že by mohli kúpiť
vec, za ktorú zaplatia len 10 centov. Prišlo im
to zvláštne, lebo nikdy predtým tak lacno nenakúpili. Šatstvo, hračky, domáce potreby a rôzne
doplnky za symbolickú cenu. Myšlienkou burzy
bolo umožniť aj tým, ktorí majú vo vrecku len
symbolické euro, nákup pre ich deti i seba samého. Za jedno euro sa dalo kúpiť 10 ks oblečenia.
Sledovať reakcie ľudí a vidieť šťastné tváre detí
bolo úžasné. Deti držali v ruke hračky, ktoré si
vybrali. Tešili sa, že im rodičia nakúpili veľa
nových vecí do školy. Pri spoločnom stretnutí
dobrovoľníkov podieľajúcich sa na burze, sme
sa zhodli, že burzu musíme zopakovať. Ďalšia
dvojdňová akcia bola 22. a 23.11.2011. Opäť sme
sa teda pustili do triedenia, ukladania a preberania nového tovaru. Potvrdilo sa, že usporiadanie
burzy bol skvelý nápad. Myšlienka vznikla
u Danky Bandryovej, ktorá poprosila o pomoc
starostu obce Imricha Kováča a taktiež riaditeľa
OZ miniBODKA Milana Daniela. Obaja túto

myšlienku prijali a rozhodli sa
ju podporiť. Všetok potrebný
materiál na burzu dodal Milan Daniel a dobrovoľníci OZ
miniBODKA. Táto vydarená
akcia splnila svoj účel. Dokázala
ošatiť ľudí, bez ohľadu na plnosť
ich peňaženiek. Veľká vďaka
patrí mládežníkom a ich vychovávateľom z Odborného učilišťa
internátneho v Mojmírovciach
i Janke Hrivňákovej z obecného úradu, ktorá pomáhala pri
prebiehaní celej burzy. Celkový
výťažok z burzy bol 288,60 €.
Peniažky poslúžia na prepravu
vagóna so šatstvom z Bratislavy až na východné Slovensko.
Dopravíme tam dostatok šatstva, ktoré zaodeje
hlavne deti zo sociálne znevýhodnených rodín.
Veríme, že podobnú akciu zopakujeme aj v roku
2012.

Poďakovanie
Text a foto:

Alžbeta Zemanová
Srdečná vďaka patrí nemenovanému darcovi,
ktorý sa rozhodol deťom z klubu Romale darovať krásnu detskú kuchynku. Vďaka darovanej
kuchynke, sa z detí stali kuchári. Veľmi sa z nej

tešia. Z úsmevmi na tvárach nám vždy niečo dobré navaria. Ďakujeme.
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MI TRÁ
KRÁLI

AGORA Europe II

Spoločné integrované riadenie e-learningového systému pre rozvoj konkurenčných zručností v mestských maloobchodoch na európskej úrovni
Mgr. Katarina Sarficka

Autor:

Mgr. Mária Žilíková
Mandáková PhD.
Foto: Archív obce

V kaštieli – Musicantica Slovaca
V kaštieli – Spojené
huky Slovenska

svätej omše v Kostole sv. Ladislava. Potom
zazneli koledy z okolia Mojmíroviec a Cabaja. Hostia pridali niekoľko gajdošských nôt.
Ich „kapitán“ Juraj Dufek z Bojníc, výborný
gajdoš, je aj významným výrobcom gájd na
Slovensku. Popoludní sa sprievod s Tromi
kráľmi vybral do ulíc obce. Zastavil sa
v kaštieli, v Dome opatrovateľskej služby
Barlička a v niektorých domácnostiach.
O 17-tej hodine koledníkov už čakali v Ivanke pri Nitre, v kláštore Služobníc Ducha
Svätého, aby aj tu rozdávali radosť.
Vďaka patrí všetkým, ktorí privítali
a podporili toto spontánne podujatie.

Mi trá králi ideme k vám,
zdraví, šťastí neseme vám

Dňa 6. januára
prišli do našej obce
Traja králi.
Nielen oni ale aj
desať gajdošov a gajdošiek - gajdošský orchester Spojené huky
Slovenska. Pozvalo ich
sem domáce hudobné
združenie Musicantica Slovaca. Všetci
sa predstavili počas
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Vzdelávací inštitút COOP, a.s. sídliaci
v Kaštieli Mojmírovce začal v novembri 2011
s realizáciou nového medzinárodného projektu
v rámci programu Celoživotného vzdelávania,
podprogramu Leonardo Da
Vinci – Transfer inovácii. Ide o projekt
AGORA
Europe
II-Spoločné integrované
riadenie
e -le a r n i ngové ho
systému pre rozvoj
konkurenčných zručností v mestských maloobchodoch
na európskej úrovni, ktorým sa zviditeľní
a dostane do širšieho povedomia nielen Vzdelávací inštitút COOP, a.s., ale aj obec Mojmírovce
a okolie Nitrianskeho kraja.
Hlavným cieľom projektu je tvorba integ-

rovaného online vzdelávacieho systému pomocou nových informačných a komunikačných
technológií pre rozvoj kompetencií potrebných
na dosiahnutie profesionálneho, pokročilého
a vynikajúceho riadenia v odvetví maloobchodu
a vyškoliť absolventov, ktorí skončili odbornú školu, majiteľov obchodov
v maloobchodnom sektore
a pracovníkov, ktorí
majú perfektné manažérske kompetencie
v maloobchode, aby
si týmto spôsobom
zvýšili konkurenčnú
silu v tomto odvetví a
ľahšie sa integrovali na pracovný trh.
V novembri 2011 sa v Berlíne uskutočnilo
prvé stretnutie projektových partnerov, kde odprezentovali svoje skúsenosti v oblasti vzdelávania a projektového manažmentu.

INFORMAČNÉ TABULE V PARKU KAŠTIEĽA
MOJMÍROVCE
Park Kaštieľa Mojmírovce bol obohatený v mesiaci december a január o nové informačné tabule. V
areáli parku z 18. storočia sa nachádzajú unikátne
dreviny a sochy, ktoré nemali žiadny popis ani informáciu o ich vzniku, pôvode a koho znázorňujú. Nadácia Mojmír sa rozhodla využiť výzvu z Nadácie
Baumit a centra pre filantropiu a požiadať o dotáciu
z programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Z poskytnutých zdrojov v spolupráci s Nadáciou Mojmír,
obcou Mojmírovce a pani Mgr. Beatou Nitrianskou boli osadené informačné tabuľky a jedna veľká
presklenená informačná tabuľa, ktorá slúži širokej
verejnosti. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí pomohli a podporili tento projekt.

Spoločne v Barličke

Mgr. Eva Kozárová , Kaštieľ Mojmírovce
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Z REDAKČNEJ POŠTY

Jedna - či tri
bodky?
Ondrej Pavle
Príchodom nového roku sa lúčime
s niektorými ťažobami, ktoré nás postretli v predošlom. Vieme o nich a chceme za nimi spraviť bodku. Občas to
ale nie je také ľahké – niekedy sa objaví
ešte ktosi iný, aby dopísal k našej bodke
ďalšie dve. A tak sa naše ťažoby opäť
objavujú na svetle Božom, a to ústami
iných... Sme z toho sklamaní.
Podobné sklamanie mal na srdci aj básnik, keď napísal:

Vyhadzujem si svoje sklamanie
jak starý klobúk z minulého roku
a niekedy keď vietor zavanie
pozerám naňho vraviac bez
nároku:
Sklamanie nie je hračkou pre mačiatka
jak klbko nití ktoré gúľajú si
Dávajte pozor To je krehké Skrátka
nech každý mlčí nech to skúsi...
(M. Válek: Štyri knihy nepokoja)
Hovoriť o chybách druhých ľudí nie je iba
spoločenským, ale aj morálnym problémom. Sme
mu vystavovaní raz možno ako účinkujúci, inokedy zasa ako jeho obete. Jedinou účinnou ochranou pred takýmto problémom môže a má byť pre
nás tzv. zlaté pravidlo, ktoré je podľa Kristových
slov naplnením celého zákona: „Čo nechcete, aby
ľudia robili vám, nerobte ani vy im.“ – jednoduché a účinné. Zo života však vieme, že sklamanie
sa môže dotknúť – a predovšetkým – tých, ktorí
sa usilovali a usilujú žiť spravodlivo a ktosi im to
závidí. Častokrát doplatia na svoju bezúhonnosť
a zatrpknú voči iným, prestanú byť veľkodušní
a utiahnu sa stranou. A tak nám miznú krásne
osobnosti a vytrácajú sa z našich dejín a z nášho
národa. V najnovšej publikácii o živote kardinála
Korca sa uvádza dôležité presvedčenie autora, M.
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Gavendu, keď končí opis detstva vtedy malého
Janka Korca slovami: „Janko tak mohol spoznávať život z oboch strán. Ak by však narazil na neprístupného kňaza a nemal pevné zázemie v rodine, Slovensko by nemalo takého významného
kardinála, akým sa Ján Chryzostom Korec stal.“
(M.
Gavenda:
Nekonečné horizonty kardinála
Korca, Bratislava,
2011, s. 16). Tu
vidíme dôležitosť
kresťanského poslania, ktoré nás
vedie k dobromyseľnej otvorenosti
i diskrétnosti voči
iným a k postoju,
ktorý
ponúka
a dáva druhým
záruky
skutočného priateľstva
a opory. Ovocím
takéhoto života
sú krásne a vynikajúce osobnosti
v našich radoch.
V poučnom filme o klebetách (Doubt, USA,
2008) povedal hlavný hrdina počas kázne, čo
znamená ohováranie. „Istá žena sa prišla vyspovedať z hriechu ohovárania - teda rozprávania
nevhodných vecí o druhých ľuďoch. Kňaz ju za
pokánie poslal domov a prikázal jej rozpárať na
streche svojho domu vankúš. Keď to žena urobila
a vrátila sa, kňaz sa jej opýtal, čo sa stalo. „Všade sa zrazu rozletelo perie“ - povedala. Kňaz jej
na to odvetil: „Tak si ho choď teraz pozbierať.“
No žena protestovala: „Veď to sa nedá, perie sa
rozletelo s vetrom na všetky strany!“ - a kňaz
jej vysvetlil: „Vidíš, toto je ohováranie, toto je
hriech, ktorý ťa mal mrzieť oveľa viac. Tvoje zlé
reči o iných sa roznášali na všetky strany a ty si to
zapríčinila.“ Až po tomto sa žena mohla úprimne
vyspovedať.“
Nech teda aj nás tento príbeh povzbudí
k múdrej a rozumnej miere otvorenosti i diskrétnosti, keď hovoríme nielen o sebe, ale aj o iných.
Dobrý Boh dáva za naše chyby vždy len jednu
bodku. Nehrajme sa na zlých bohov a nedopisujme za ňu ďalšie dve.

Z REDAKČNEJ POŠTY

Dobrovoľná verejná zbierka
vyhlásená obcou Mojmírovce na
podporu sociálnych služieb pre
mladých ľudí s mentálnym postihnutím

Naše poďakovanie patrí starostovi Imrichovi
Kováčovi a poslancom obecného zastupiteľstva
za vyhlásenie verejnej dobrovoľnej zbierky.
Zbierka bola vyhlásená 12. júna a trvala do
15.12.2011. Finančný príspevok vyzbieraný počas
jej trvania predstavuje sumu 810,33 €.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí
ste sa do tejto akcie zapojili a svojím príspevkom
ste pomohli prekonať finančné ťažkosti nášho
zariadenia.

Na začiatku nového roka 2012 nám dovoľte
popriať vám všetko dobré, veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov, aby ste na svojej
ceste životom stretávali tých správnych ľudí,
ochotných vám pomôcť. I keď niektorí sami majú
svoje trápenia a potrebujú pomoc, napriek tomu
sú ochotní sa podeliť aj s málom. Takýchto ľudí
si veľmi vážime.

Prostriedky z tejto dobrovoľnej zbierky boli
použité na financovanie prevádzky a nákup
materiálu na činnosť pre klientov denného stacionára.
Poďakovanie patrí vám všetkým, že aj napriek dnešnej zložitej a ekonomicky náročnej
dobe, kedy z každej
strany na nás dolieha
kríza, máte vo svojich
srdciach
dostatok
miesta pre pochopenie
a ochotu pomáhať.

„Ďakujeme, že
nám pomáhate pomáhať...“
Z fašiangového posedenia

„Šťastný život, n.o.“

Vlasta Arvayová
Pre našu organizáciu
bol rok 2011 rokom riešenia
existenčných problémov, nakoniec ste sami denne svedkami toho čo sa deje v našom
zdravotníctve,
sociálnych
službách či iných oblastiach
nášho života. Vďaka jednotlivcom a skupinám ľudí,
ktorým nie je ľahostajný osud
tých, ktorí sa nikdy nezapoja
do pracovného procesu z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, naše zariadenie
prežilo ťažkú skúšku, ktorou
v minulom roku prechádzalo.

Z činnosti
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ÚVAHA

NAŠE

ZÁHRADY
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: autor

Pokračujeme úvahami o našich záhradách, v ktorých spájame vlastné skúsenosti so
všeobecne platnými poznatkami odborníkov.
V tomto článku sa venujeme predzáhradkám.
Ide o priestor pred domom a v jeho najbližšom
okolí. Vzorne upravené okolie rodinných domov
pôsobí vždy príjemnejšie ako neporiadok okolo
nich.
Predzáhradka má estetickú funkciu a je
vizitkou vkusu majiteľa
Prirodzenou túžbou každého vlastníka domu
je, aby jeho okolie bolo čo najkrajšie, pretože
pôsobí nielen na rodinu, ktorá tam žije, ale aj na
príbuzných, priateľov, prípadných návštevníkov
rodinného domu, susedov alebo okoloidúcich.
Predzáhradkám prináleží predovšetkým hygienická funkcia, pretože vegetujúca zeleň tlmí,
resp. zabraňuje prenikaniu hluku, prachu a rôznych exhalátov z ulice. Dôležitým komponentom
každej predzáhradky je oplotenie. Plot by však
nemal byť pevnosťou. Čím jednoduchší, tým je
krajší a pokiaľ možno nemal by byť veľmi nápadný. Často je to živý plot obrastený vždyzelenými
popínavými rastlinami. Vyšší plot má svoje opodstatnenie pri rodinných domoch, kde sa voľne po
dvore pohybujú zvieratá. Odborníci tvrdia, že nie
je pekné, keď majiteľ dom oddelí od ulice vysokým plným
múrom, akoby baštou okolo
svojho hradu. Ale každý má
iný vkus.
Účelová funkcia predzáhradiek nie je v úžitkovej
hodnote a preto tam nepatria
vysoké ovocné stromy (orech,
čerešňa, marhuľa...) a zelenina
už vôbec nie. Nieje pekný
pohľad na záhon, na ktorom
rastú gladioly či iné kvety
spolu s paradajkami alebo dokonca kukuricou. Ale pekne
kvitnúce a vždyzelené kríky
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priestor pred domom môžu skrášliť. Majiteľ
predzáhradky by mal vybrať také rastliny, aby sa
prejavila ich farebnosť v každom ročnom období.
Aj zakrpatené druhy ihličnanov sú vhodným doplnkom každej okrasnej záhrady či skalky. Majú
tiež značnú dekoratívnu hodnotu a estetickú pôsobivosť. (Skalky v predzáhradke by si zaslúžili
samostatný príspevok).
Veľmi vhodné do každej predzáhradky sú
trvalky. Podľa botanickej charakteristiky sú to
viacročné rastliny, ktoré na rozdiel od letničiek
a dvojročiek počas svojho života niekoľkokrát
kvitnú a prinášajú semeno. V zime odpočívajú,
ich nadzemné časti spravidla uschnú a na jar
znovu vyrastú. Nemusíme ich každý rok znovu
vysievať alebo vysádzať. Vyznačujú sa rozmanitosťou farieb a obdobím kvitnutia. Veľa druhov je
vhodných aj na rezanie. Viacerým vyhovuje tiež
polotieň alebo suché miesta, ale môžu byť vystavené aj najprudšiemu slnku. Kvitnú v priebehu
celého vegetačného obdobia, niektoré sú dekoratívne aj v zime.
Úžitková časť záhrady by v zásade nemala
byť bezprostredne spojená s okrasnou časťou
predzáhradky. Možno ich vhodne oddeliť napríklad živým plotom. Napriek tomu ešte stále
v niektorých mojmírovských predzáhradkách
vidíme staré ovocné stromy alebo novovysadené
ovocné steny. Záhradní architekti to však neodporúčajú, pretože ovocie môžu znehodnocovať
škodliviny z ulice.
Aj v Mojmírovciach v uplynulých rokoch
vyrástli nové rodinné domy a pri nich sa objavili
sadovnícke úpravy, ošetrované trávniky, oživené
pestrofarebnou okrasnou zeleňou.
Na fotografii sme zachytili jednu predzáhradku na našich uliciach.

V januári oslávili:

90 - te narodeniny
Helena Jančárová,
Silvia Kamenická
85 - te narodeniny
Terézia Košťálová,
80 - te narodeniny
Štefan Vaš,
65 - te narodeniny
Olívia Majerčíková,
Štefan Kuruc,
Mária Ladunová,
Eva Čanakyová,
Milan Vanko
60 - te narodeniny
Štefan Tulipán,
Helena Bradová

Vo februári oslavujú:
85 - te narodeniny
Alžbeta Bradová,
Gizela Šebová
80 - te narodeniny

Emília Beláková,
Oľga Bégerová
75 - te narodeniny
Alžbeta Ďuračková,
Anna Vaššová
70 - te narodeniny
Krista Tóthová,
Anna Palatická,
Anna Hlinková
65 - te narodeniny
Mária Barusová,

Prišli na svet:
Melánia Palatická,
Naďa Podberská,
Nela Porubská,
Marcel Kudry,
Dana Hosťovecká,
Lukáš Furik,
Andrea Šantavá,
Jakub Chlasták
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Mária Vaculová
Ing. Alexander Dúbravský
60 - te narodeniny
Júlia Čurgaliová,
Marta Barusová,
Vladimír Petrovič,
Margita Tatranská,
Ján Ďuriš,
Jozefína Tulipánová,
Ferdinand Kuki

Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Štatistické údaje z matričného úradu
V roku 2011 sa narodilo 35 detí, z toho 16 dievčat a 19 chlapcov.
V roku 2011 zomrelo 21 občanov, z toho 6 mužov a 15 žien.
V roku 2011 bolo v Mojmírovciach uzatvorených 42 manželstiev.
Do obce sa prihlásilo 55 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo 38 občanov.
K 1. 1. 2012 mala naša obec 2839 obyvateľov.
Priemerný vek obyvateľov v roku 2011 bol 39 rokov.
Najvyšší vek v roku 2011 je 96 rokov, ktorého sa dožila pani Margita Taškárová.
Prvým najmladším obyvateľom Mojmíroviec, ktorý sa narodil v roku 2012 je Tomáš Rumanovský.
Z matriky vybrala

Gabriela Hlinková
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Nový rok 2012
Rok 2012 je známy tým, že sa spája s rôznymi predpoveďami. Poverčiví ľudia sa boja čo im
nový rok v skutočnosti prinesie. Menej poverčiví
veria, že tento rok bude niečím lepší, že v ňom
vykročia tou správnou nohou a bude sa im dariť.
Buďme optimisti a snažme sa myslieť pozitívne.
Mnoho vecí, ktoré nás v živote stretávajú vieme
vo veľkej miere sami ovplyvniť. Snažme sa byť
v novom roku lepšími, všímať sa navzájom. Buďme tu pre tých, ktorí nás potrebujú. Darujme si
úsmev, vážme si jeden druhého, majme sa radi. V
novom roku 2012 urobme čo najviac toho dobrého, veď práve dobré skutky a dobro nás všetkých
posúva vpred a ukazuje nám správnu cestu, ktorou sa v živote uberať.

Novoročné pranostiky:
Ako na Nový rok, tak po celý rok.
Na tri krále zima stále.
Keď je január studený a mrazivý,
poľu a ľuďom je priaznivý.
Novoročná báseň
V novom roku nech vás láska hreje,
vaším srdciam nech už smutno nie je.
Nech zdaria sa vám všetky plány,
nech šťastie je tým vaším pravým.
Želám vám nech máte v novom roku,
iba slzy šťastia v oku.
Dobrých ľudí po boku
v srdciach lásku hlbokú.

Alžbeta Zemanová

Stolnotenisový
oddiel MŠKST
Mojmírovce

Ľudovít Mičina a Miro Škrabák.
Budúci, už 10. ročník sa uskutočni presne o rok.
MŠKST Mojmírovce, stolnotenisový oddiel
dosiahol v prvej polovici ročníka 2011/2012 tieto
výsledky:

Ing. Stanislav Andris

Mojmírovce - Žirany B 5:13
body: Burdová 3, Beňačka a Rumanovský D. st.
po 1
Ludanice - Mojmírovce 13:5
body: Rumanovský D. st. 2, Burdová 2, Bosák 1
Mojmírovce - Vráble C 11:7
body: Burdová 4, Beňačka 4, Rumanovský 2,
Bosák 1
Mojmírovce - Nitra E 2:16
body: Burdová a Bosák po 1

Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
usporiadal dňa 26. 12. 2011 tradičný turnaj, 9.
ročník Memoriálu Vojtecha Kincla, funkcionára, rozhodcu a organizátora stolnotenisových
podujatí. Turnaj bol zorganizovaný za pomoci
obecného úradu v telocvični Základnej školy v Mojmírovciach za účasti 24 pretekárov
a ďalších hostí.
Hralo sa v šiestich skupinách na šiestich stoloch. Prví dvaja zo skupín postúpili
do pavúka, kde sa už hralo vyraďovacím
systémom. V semifinále sa stretli Drahoš
Rumanovský st. s Milanom Šokym a Dušan Bosák s Tiborom Špánikom, čo bolo
považované za predčasné finále.
Na treťom mieste skončil Dušan Bosák,
druhý bol Milan Šoky a víťazom sa stal po
druhýkrát Tibor Špánik.
Ceny a medaily odovzdali pretekárom

Zľava:
Milan Šoky - 2. miesto, Tibor Špánik
- 1. miesto, Dušan Bosák - 3. miesto
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4 liga:
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Topoľčany B - Mojmírovce 12:6
body: Burdová 3, Rumanovský 2, Beňačka 1
Mojmírovce - Kynek 9:9
body: Bosák 3,5, Čanaky 3, Beňačka 1,5, Burdová 1
Zbehy B - Mojmírovce 13:5
body: Čanaky a Beňačka 1,5, Burdová 1, Bosák
1, Andris R. 0,5
Mojmírovce - Domino NR 4:14
body: Čanaky 1,5, Andris 1, Bosák 1, Beňačka
0,5

body: Rumanovský 3, Daniš a Andris po 2,
Šoky 1
Mojmírovce B - Výčapy 11:7
body: Rumanovský a Andris po 3,5, Daniš 2,
Gardian 2
Mojmírovce B - STK Nitra 08 8:11
body: Andris 3,5, Rumanovský 2,5, Šoky a Gardian 1
Zbehy C - Mojmírovce B 10:8
body: Šoky 3, Daniš 2, Rumanovský a Andris po
1,5

V. Cetín - Mojmírovce 16:2
body: Čanaky 2
Mojmírovce - Čab B 7:11
body: Rumanovský a Bosák po 2, Čanaky a Beňačka po 1, WO 1
Lehota - Mojmírovce 14:4
body: Čanaky, Daniš, Bosák, Andris po 1
Žitany B - Mojmírovce 8:10
body: Beňačka 3,5, Bosák 3, Čanaky 2,5, Andris
1

6. liga:

5. liga:
Mojmírovce B - Domino NR C1 15:3
body: Rumanovský D. st. a Takách po 4,5,
Daniš 3, Šoky 1,5, Andris R.1, Gardian 0,5
Lehota B - Mojmírovce B 8:10
body: Rumanovský a Takách po 3,5, Šoky 2,
Andris 1
Mojmírovce B - V.Cetín B 14:4
body: Rumanovský 4,5, Takách 3,5, Šoky 3, Daniš 2,5, Andris 0,5
Čab C - Mojmírovce B 6:12
body: Andris 4,5, Rumanovský 3, Šoky 2,
Daniš 2,5
Domino NR B - Mojmírovce 18:0
Mojmírovce B - Vráble D 12:6
body: Rumanovský a Daniš po 3,5, Šoky a Andris po 2,5
Čeladice - Mojmírovce B 10:8

Inzercia
* Kvalifikované doučovanie
NJ, prípadne základy AJ. t.č.
0911 454 282
*Predám škridlu „BRAMAC“
alpská červená s posypom,
v cene 0,50 EUR/ks, cca 800
kusov. Tel. kontakt: 0905318064.

ŠOG Nitra F - Mojmírovce C 13:5
body: Bosák E. 2,5, Chren M. 1,5, Slaténi P. 1
Mojmírovce C - Zbehy D 12:6
body: Chren M. 4,5, Gardian 4, Bosák E.3,5
Klasov B - Mojmírovce C 7:11
body: Chren 3,5, Lenčeš L., Bosák E., Slaténi P.
po 2,5
Mojmírovce C - Ymca Nitra 9:9
body: Gardian 4,5, Chren 2, Slaténi 1, Andris S.
1,5
Vráble E - Mojmírovce C 16:2
body: Gardian a Chren po 1
Mojmírovce C - Žirany C 9:9
body: Chren a Bosák E. po 3,5, Andris S. 1,5,
Slaténi 0,5
Čab E - Mojmírovce C 10:8
body: Gardian 3,5, Bosák a Chren po 2, Andris
S. 0,5
Mojmírovce C - Výčapy B 10:8
body: Gardian 3,5, Bosák a Chren po 2,5, Andris
S. 1,5
Kynek B - Mojmírovce C 14:4
body: Chren 3, Bosák E. 1
ŠOG Nitra G - Mojmírovce C 2:16
body: Chren a Bosák po 1
Mojmírovce - Kesov 6:12
body: Gardian a Chren po 4,5, Andris S. 3

*Predám detský kočík trojkombinácia, po 2-deťoch
(veľmi zachovalý). Treba
vidieť! Cena: 65,- eur.!
Kontakt:
Peter Szabo
Mojmírovce Ku Krížu 1209/30
t.č. 037/7798303
e-mail:
peter.szabo2 @eustream.sk
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tri miesta získali krásne medovníkové medaile.
Keďže turnaj bol aj stretnutím širšej volejbalovej rodiny z Cedronu, nešlo iba o športové
výkony, ale aj kultúrny program. Tentokrát
prišiel v polovici turnaja aj Dedo mráz, ktorý
priniesol účastníkom darčeky. Na záver nám
nezostávalo nič iné len poďakovať sa všetkým,
ktorí toto podujatie umožnili zrealizovať a to ako
dobrovoľníkom, tak aj hlavným organizátorom

z Cedron klubu. Za spoluprácu samozrejme ďakujeme nášmu dlhodobému partnerovi Kaštieľu
Mojmírovce, ktorého hala je už našim druhým
domovom. Sláva víťazom a česť porazeným
a vďaka všetkým, ktorí si s nami prišli zahrať!
Dúfame, že sa znovu v takom hojnom počte
a v priateľskej atmosfére vidíme na najbližšom
2. roč. fašiangového turnaja, ktorý sa uskutoční
vo februári.

Vianočný turnaj

Juraj Arpáš, Ondrej Blunár, Kristián Bus, Andrej Civáň, Vladimír Ďurický, Vladimír Gál,
Ivan Križan, Ján Lajda, Lukáš Martiška, Michal
Palatický, Michal Švelan, Mário Tkáčik, Roman
Tomiš, Miroslav Tulipán.

MY Nitrianskych
novín

VOLEJBAL
2. roč. vianočného
volejbalového turnaja
Mojmírovce, 26. december
2011
Autor:

M. Hradický, P. Andris,
K. Rybárová
V druhý sviatok vianočný sa uskutočnil
v hale Kaštieľa v Mojmírovciach už 2. ročník
vianočného volejbalového turnaja, ktorým si pripomíname úplne prvý halový turnaj OZ Cedron
klubu. Vďaka jeho úspešnosti a odozve bol organizačný tím motivovaný k usporiadaniu ďalších
halových turnajov v roku 2011. Počet tímov sa
navýšil oproti minulému roku z 5 na 6. Podujatia
sa zúčastnili tímy z Cedronu (Ľadové medvede,
Grepy, Zubry a Kožškári, Fantastická 6) a pribudol aj tím Tatrafit, ktorý sem meral cestu až
spod Tatier.
Turnaj sa odohral v základnej skupine, v ktorej sa hralo systémom „každý s každým“, a najlepší zo skupiny zabojovali o prvé tri medailové
miesta.

Tím Fantastická 6, pod vedením Zlatka Kvasňovského (neskôr vyhláseného vo verejnom hlasovaní s veľkým náskokom za najlepšieho
hráča celého turnaja), zažil doslova fantastickú
premiéru a obsadil celkovo druhé miesto, pričom o postupe do finále rozhodol vzájomný
duel tohto tímu s Kožkármi. Tím Tatrafit, ktorý
svojím šarmom skrášľovali členky tímu Masiek,
podľa očakávaní na turnaji dominoval. Touto
cestou ich vítame v okruhu našej volejbalovej rodiny a dúfame, že sa spolu uvidíme aj na ďalších
podujatiach!
A ako sa darilo našim už tradičným turnajovým stáliciam? Kožškári boli jediným tímom,
ktorý na celom turnaji dokázal konkurovať Tatrafitu, keď dokázali zvíťaziť v jednom sete. Podávali tradične vyrovnané výkony a so svojim širokým, kvalitným kádrom sú vždy nebezpečným
súperom. Druhá priečka im unikla len o chlp.
Zubry na turnaji posilnené o Tomáša Blaža,
jasne dominovali spomedzi ďalších tradičných
Cedronských tímov. V súboji o 3. miesto potrápili Kožškárov najmä v druhom sete, no napriek
tomu sa im ušlo úctyhodné 4. miesto. Ľadové
medvede neboli s pozmeneným kádrom schopné
nadviazať na výsledky z minulosti a nepodarilo
sa im zvíťaziť v žiadnom z duelov, len tri krát
remizovať. Tím Grepov sa umiestnil na 6. mieste, no napriek tomu najmladší hráč M. Švelan,
uvádzal divákov svojimi zákrokmi do úžasu, pri
ktorých si poniektorí až zakrývali oči a modlili
sa, aby si neublížil. Na záver turnaja každý hráč
získal diplom a účastníci ktorí si vydobyli prvé

Na druhý vianočný sviatok sa už tradične
začína maratón zápasov halového turnaja o Pohár Nitrianskych novín. Tak ako každoročne aj
na konci roku 2011 sa ho zúčastnilo mužstvo FK
Mojmírovce. V Mestskej športovej hale v Nitre
naši futbalisti vo všetkých 3 zápasoch dokázali
iba remizovať a to na postup zo skupiny nestačilo. Ich vystúpenie určite ovplyvnil gól, ktorý
padol hneď na začiatku úvodného vystúpenia
našich futbalistov. Hráč Kyneku hneď po rozohratí loptu napálil na bránu a tá vymietla
šibenicu Palatického bránky. Gól v 3. sekunde
stretnutia patril k tým najrýchlejším na turnaji.
Výsledky:
Mojmírovce – Kynek 3:3 (góly Križan – 2x,
Švelan) – po rýchlom góle a ďalšom protiútoku
sme prehrávali už 0:2, ale neustály tlak na bránu
súpera viedol k otočeniu skóre na 3:2. Lenže pol
minúty pred koncom sa ešte raz presadili hráči
súpera.
Mojmírovce – Čakajovce 4:4 (Civáň – 2x, Blunár, Ďurický) po úvodnom oťukávaní sa najskôr
gólovo presadili naši hráči. Lenže potom prišli
silné chvíle čakajovských futbalistov, ktorí
z protiútokov strieľali. Keď už všetci predpokladali, že je rozhodnuté zabojovali mojmírovčania
a napriek tomu, že nepremenili ani pokutový
kop, dokázali aspoň vyrovnať.
Mojmírovce – Jarok 2:2 (Križan, Martiška)
– aj v hale platí, že futbal sa hrá na góly. Naši
futbalisti mali síce viac príležitostí, ale premenili iba dve a aj na tie im súper vždy dokázal
odpovedať.
Mojmírovce na turnaji reprezentovali:

Žiacky halový turnaj
Druhú januárovú sobotu sa odohral 13. ročník žiackeho halového turnaja. Opäť s medzinárodnou účasťou, keď už tradične sa turnaja
zúčastnil výber Oblastného futbalového zväzu
Olomouc.
V úvodnom zápase celého turnaja nastúpili
o 8,00 hodine mladí futbalisti reprezentujúci
Mojmírovce proti chlapcom z Cabaja – Čápora. Než sa naši hráči „zobudili“ a zvykli si na
halu trikrát väčšiu než je ich školská telocvičňa,
bolo po stretnutí a z víťazstva sa tešili súperovi
hráči. V ďalších dvoch zápasoch si však vďaka
kvalitným výkonom poradili so súpermi a tešili
sa z postupu do ďalšej časti turnaja. Po skoro 6
hodinách čakania nastúpili vo vyraďovacej časti
proti výberu OFZ Olomouc a neskorší víťaz bol
nad ich sily. Útechou pre chlapcov môže byť
skutočnosť, že si mohli zahrať proti zahraničnému mužstvu v drese ktorého nastúpili aj 4 hráči
Sigmy Olomouc.
Výsledky:
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 0:4
Mojmírovce – Pohranice 5:1
(góly: Čačik – 2x, Vyhnálik – 3x)
Mojmírovce – Čechynce 8:0 (góly: Čačik – 3x,
Vyhnálik – 2x, Slaténi – 2x, Dúbravský)
Mojmírovce na turnaji reperezentovali:
Ján Bartakovič, Simon Čacik, Tomáš Dúbravský, Marek Fejfár, Karol Filo, Dominik Habáň,
Dominik Kováč, Adam Lauko, Samuel Slaténi,
Martin Vereš, Patrik Vyhnálik, tréneri: Peter
Slíž, Jozef Filo

Ing. Jozef Filo

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete,
aký človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),
mailom: marketing@panter-pmd.sk
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

www.autoskolapanter.sk
Facebook PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

www.thermaldiakovce.sk

SKVELÁ
ZĽAVA
INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - Čermáň

Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52,
Nitra
Kontakt
037/7720207
mail:
fan.manager@orangemail.sk

Maliar, tapetár,
stierkovanie, protipož. nátery, XYPEX,
náter proti tlaku
spodným vodám,
všetkých rop. látok
a kyselinám, oprava
verej. osvetlenia,
práce s plošinou.
Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.:
0905 323 969

