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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

OZNÁMENIE OBCE
MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania vyhlásených volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky v roku 2012 na území obce
Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov vám oznamuje, že voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky na území obce Mojmírovce sa budú konať
v sobotu 10. marca 2012 od 07.00 do 22.00 hodiny.
Miestom konania volieb je podľa vášho trvalého pobytu v obci
Mojmírovce nasledujúci volebný okrsok a volebná miestnosť:

Volebný okrsok č. 1:
Volebná miestnosť - Základná škola Mojmírovce,
Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom
od súpisného čísla 600 – 955
Volebný okrsok č. 2:
Volebná miestnosť – Obecný úrad Mojmírovce,
Nám. sv. Ladislava 931/7
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom
od súpisného čísla 956 - 1340
Volebný okrsok č. 3:
Volebná miestnosť – Kultúrny dom,
Cintorínska ulica 1680/15
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom
od súpisného čísla 1341 - 1850

Imrich Kováč, starosta obce, v.r.

POZVÁNKY a OZNAMY
*Obecný úrad Mojmírovce pozýva všetkých pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ,
OUI a dôchodcov pedagógov na posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov,
ktoré sa uskutoční v piatok 23. 3. 2012 o 15,00 v kultúrnom dome.

Titulka:
Karneval
Foto: A.F.

*Obecný úrad Mojmírovce pozýva seniorov na zdobenie perníkov k
veľkonočným sviatkom, ktoré sa uskutoční v sobotu 31.3.2012 od 9,00
v kultúrnom dome.
* Obecný úrad Mojmírovce pozýva deti na zdobenie kraslíc, perníkov
a pletenie šibákov, ktoré sa uskutoční v utorok 3.4.2012 od 13,00 v kultúrnom dome.
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Nová hasičská technika
pre obec Mojmírovce

Text: Jozef Filo
Foto: Bc. Juraj Arpáš
Nečakaný predčasný darček k budúcoročnému 140. výročiu
založenia Dobrovoľného hasičského spolku v Urmíne (1873)
dostali naši občania v podobe nového hasičského auta značky
Iveco.

Kľúče od vozidla prevzal veliteľ Dobrovoľného hasičského
zboru v Mojmírovciach Dušan Pekarík v nedeľu 19. februára
priamo z rúk ministra vnútra Slovenskej republiky JUDr. Daniela Lipšica, v sprievode poslanca Národnej rady SR Ing. Mariana
Radošovského, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR plk.
Ing. Pavla Mikulášeka, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha, viceprezidenta Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Petra Kunkelu, zástupcu krajského riaditeľa
HaZZ SR plk. Ing, Miloslava Čeleša, zástupcu okresného riaditeľa
HaZZ SR kpt. Ing. Mareka Zajíčeka, riaditeľky Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nitre Márie Brezinovej. Slávnostný charakter akcie spríjemnil svojim vystúpením spevácky súbor
Senior. Dúfame, že nová technika bude zároveň aj novým impulzom pre členov obecného hasičského zboru.
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného 26. 1.
2012, vyberáme nasledovné:
Zasadnutie viedol zástupca starostu obce Ing.
Miroslav Belan za prítomnosti všetkých poslancov. Starosta obce Imrich Kováč svoju neprítomnosť ospravedlnil pre iné služobné záležitosti. Po
schválení programu zasadnutia a riešení organizačných vecí hlavný kontrolór obce informoval
prítomných o stave plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesení predchádzajúcich zasadnutí. Následne
poslanci pristúpili k riešeniu žiadosti občanov
a organizácií, medzi ktorými boli:
• žiadosť organizácie Šťastný život n.o.
o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky denného
stacionára. Poslanci súhlasili
s poskytnutím finančného
príspevku formou dotácie vo
výške 2 000 eur,
• žiadosť občianskeho
združenia
Mojmírovské
kroky o súhlasné stanovisko
k realizácii projektu Vráťme
vodu do Parku Mojmírovce.
OZ súhlasilo s realizáciou
projektu, ako aj so spoluprácou obce pri realizácii
a zaviazalo sa k likvidácii
odpadu vzniknutého pri
čistení potoka pretekajúceho
parkom Mojmírovce,
• žiadosť riaditeľstva
Základnej školy Mojmírovce o spolufinancovanie nákladov na odstránenie havarijného stavu
elektroinštalácie budovy základnej školy. OZ
súhlasilo so spolufinancovaním vo výške 10 %
celkových nákladov.
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojmírovce č. 3/2012 o vymedzení miest
na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane. Hlavný kontrolór obce predložil
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly,
vykonanej na Obecnom úrade v Mojmírovciach
a Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za rok 2011. OZ vzalo predložené správy
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na vedomie.
Na základe úspešného projektu Rozvoj domáceho kompostovania v obci Mojmírovce prednosta obecného úradu predložil návrh kritérií, na
základe ktorých sa budú zapožičiavať zakúpené
kompostéry obyvateľom obce. Poslanci schválili
nasledovné kritéria:
a) trvalý pobyt občana v obci Mojmírovce,
b) vysporiadané záväzky občana voči obci
(dane, poplatky),
c) občan je vlastníkom nehnuteľnosti – záhrady.
V bode Rôzne OZ medzi inými prerokovalo:
• informáciu predsedu komisie výstavby
a územného plánovania o návrhu riešení odvodnenia verejných priestranstiev na Hlavnej ulici

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Produkcia odpadu
v číslach
V roku 2011 bolo na území obce Mojmírovce
vyprodukovaných 684 ton komunálneho odpadu (ďalej len KO), čo predstavuje 244 kg odpadu
na každého obyvateľa obce. Podľa štatistiky vypracovanej spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra,
ktorá zabezpečuje zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v 47 obciach v Nitrianskom
kraji, patríme medzi najväčších producentov
odpadu v prepočte na jedného obyvateľa.
Nie je lichotivý ani údaj vyjadrujúci pomer
vyseparovaných zložiek odpadu k zvyškovému
KO. Vlani sme síce v domácnostiach vyseparovali zhruba 7 ton plastov a takmer 20 t skla, avšak
z celkového množstva vyprodukovaného odpadu
tieto zložky predstavujú len necelé 4%. Podľa
rôznych štúdií by sme pri tom mohli vyseparovať
50 až 70 % z celkového množstva odpadu. Len
na porovnanie, v susednej obci Štefanovičová
bola vlani produkcia odpadu necelých 100 kg
na obyvateľa, pričom vyseparovali takmer 30%
odpadu.
Separovanie odpadu je výhodné z niekoľkých
hľadísk. Okrem šetrenia životného prostredia
prináša aj ekonomické úspory. Kým za zvyškový KO platíme nielen náklady na odvoz, ale aj
náklady na uskladnenie a zneškodnenie, za vyseparované zložky neplatíme nič. Naopak, vývozca
odpadu nám platí za každú tonu vyseparovaného
odpadu.

Nie je zanedbateľný ani fakt, že za vyvezený
odpad neplatíme podľa objemu, ale podľa váhy.
Pri vývoze odpadu priamo z domácností je to
56,43 € a pri vývoze veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora platíme približne 48 €
za tonu. Preto nezáleží ani tak na tom, koľko
odpadu máme v kontajneri, ale akej váhy. Ak tam
dáme čerstvo pokosenú trávu, premočený záhradný odpad alebo sutinu z prerobenej kúpeľne,
určite sa to prejaví na váhe kontajnera.
Vzhľadom na množstvo vyprodukovaného
odpadu, vedenie obce bolo nútené pristúpiť
k zvýšeniu poplatku za vývoz KO, ako aj k zrušeniu väčšiny úľav spojených s platením tohto
poplatku. Pre tých obyvateľov, ktorí sa aktívne
zapájajú do separovaného zberu odpadu, sa to
môže javiť ako nespravodlivé. Pokiaľ však nedôjde k zníženiu produkcie zvyškového KO, nebude možné pristúpiť ani k zníženiu poplatkov.
V rámci skvalitnenia služieb pri zbere separovaných zložiek odpadu, obecný úrad pristúpil
k zvýšeniu frekvencie zberu. Od marca sa
uskutoční zber plastov a papiera vždy posledný utorok v mesiaci, zber plastov a skla druhý
utorok v mesiaci. Samozrejme ostáva možnosť
zloženia odpadu v zbernom dvore v čase prevádzkových hodín. Majitelia záhrad, ktorí majú
splnené všetky záväzky voči obci (dane, poplatky
za uplynulé roky), si môžu bezodplatne zapožičať
od obce 750 litrový plastový domáci kompostér,
ktorý určite napomôže k zníženiu množstva odpadu v obci.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
a odstúpilo riešenie uvedeného problému obecnému úradu,
• informáciu Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky o začatí správneho konania vo veci
vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Mlyn
Mojmírovce, ktorú vzalo na vedomie,
• návrh na nakladanie s palivovým drevom
získaným pri revitalizácii parku Mojmírovce
a súhlasilo s predajom pre občanov obce Mojmírovce za cenu 25,- € /Pm plus náklady spojené
s odvozom uvedeného dreva.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

V marci oslavujú:
80 – te narodeniny
Jozefína Godálová,
Rozália Rumanovská
75 – te narodeniny
Vojtech Bukai
70 – te narodeniny
Imrich Hulan,
Jozef Kuchta,
Vojtech Pecek

65 – te narodeniny
Milan Rumanovský

Prišli na svet:

60 – te narodeniny
Ľubica Blažeková,
Ján Navrátil,
Karol Korpáš,
Eva Barboríková,
Dušan Tóth

Dieťatku želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Nela Palková

Opustili nás:
Ernest Árvay,
Silvia Tulipánová
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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MIESTO PRE

Vždy je čo tvoriť
Predškolská výchova v našich podmienkach
má nezastupiteľnú úlohu vo vývoji detí a v ich
príprave na základnú školu. Materskú školu
v Mojmírovciach vedie Margita Tatranská od
roku 1982. Nedávno pani riaditeľka oslávila
pekné životné jubileum. Oslovili sme ju symbolicky v mesiaci, kedy si pripomíname Deň
učiteľov.
1. Pani riaditeľka, prečo ste si vybrali práve
povolanie, kde máte možnosť formovať novú
generáciu?
Povolanie učiteľka materskej
školy – predškolskej výchovy
a vzdelávania je povolanie, ktoré
bez zanietenia a entuziazmu nie
je možné kvalitne a zodpovedne
vykonávať. Moja voľba bola už
v detstve, kedy dominovala práca
s deťmi a pre deti. Keď predstúpite pred skupinu detí a máte ju
osloviť zaujať, potešiť a aj vychovávať tak máte čo robiť, aby ste
pred takýmito náročnými poslucháčmi obstáli. Keď dosiahnete
výsledok, radosť, šťastie, pohodu
a aj vedomosti u detí zároveň,
ovládne vás príjemný pocit spokojnosti. A keď ešte aj rodič dokáže byť spokojný, tak potom sa
dá hovoriť o výbornom výsledku.
Malé deti si dokážu inštinktívne vybrať komu
sa hodia do náručia, keď im je veľmi úzko, alebo
keď prvýkrát prídu do školy a sú bez rodičov. Preto toto povolanie – byť tu pre deti...
2. Čo pre vás znamená byť vo vedení materskej
školy a ako by ste zhodnotili doterajší stav.
Do vedenia školy som sa dostala v roku 1982
po 11 ročnej práci, ako učiteľka materskej školy.
Vo vedení školy znamená byť priamo v dianí
– kedy je možné tvoriť klímu školy, formovať
pedagogický zbor, tvoriť a usmerňovať edukáciu
detí. Počas mojej 40 ročnej praxi som prešla niekoľkými vzdelávacími programami. Prešla som
Osnovami, Dočasnými osnovami, Programom
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výchovy a vzdelávania a v dnešnej dobe Školským vzdelávacím programom.
V minulosti bolo menej práce v administratíve, oveľa menej. Riaditeľky sa mohli viac
venovať pedagogickému procesu a svojim deťom.
Dnes máme rozbehnutú školskú reformu, ktorá
prináša aj veľa diskutabilných otázok. Môžem
porovnať prácu v minulosti a v dnešnej hektickej
digitálnej a pretechnizovanej dobe. Dnes tvoríme
svoj program, ktorý musí spĺňať aj Štátny vzdelávací program. Máme možnosť si ho prispôsobovať
svojim možnostiam a podmienkam. Táto práca si
vyžaduje – veľa vedomostí, veľa tvorivých nápadov a hlavne dobrý tvorivý a dobre fundovaný
pracovný tím. Počas svojej dlhoročnej práce som
stretla veľa dobrých a správnych ľudí, ale aj tých
iných, ktorí vás tiež vedia posunúť dopredu.

3. Kedy by ste boli vo svojej pozícii úplne
spokojná?
Úplná spokojnosť nie je možná. Vždy je čo
tvoriť, čo pretvárať, inovovať, či už v kolektíve, či
osobne alebo v práci s deťmi.
Možno pri mojom odchode z pedagogického
diania si s povzdychom poviem: „Snáď tá moja
práca bola v prospech detí a nebola márna...“
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám veľa
detských úsmevov a spokojných rodičov.

Mgr. Daniela Kozáková
Foto: archív

Z Činnosti MS Slovenského červeného kríža
MS SČK v Mojmírovciach, v spolupráci so SÚS
SČK v Nitre, pozýva všetkých dobrovoľníkov, ktorí
sa chcú aktívne podieľať na dôstojnom priebehu
plánovanej návštevy sv. otca v Nitre ako dobrovoľní
zdravotníci, na prednášku poskytovania prvej pomoci, spojenú s praktickým nácvikom. Presný dátum
záujemcom včas oznámime.
Prednáška je pre všetkých dobrovoľných účastníkov z radov obyvateľov obce plne hradená z prostriedkov SČK, takže frekventanti tohto skráteného kurzu
poskytovania prvej pomoci ju absolvujú úplne
zdarma. Termín prednášky bude záujemcom včas
oznámený, miesto výcviku je v školiacom stredisku
Územného spolku SČK v Nitre, na ul. Vajanského
7. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v COOP Jednota
v Mojmírovciach u pani Korpášovej.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

XVII.
obecný ples
V období fašiangov sa usporadúvajú
plesy, zábavy a karnevaly. V poradí XVII.
obecný ples sa uskutočnil v reštaurácii U
Brudera. O výbornú zábavu sa postarala
hudobná skupina Tempo Band. Tancovalo
a spievalo sa až do bieleho rána. Chceme
touto cestou poďakovať všetkým, ktorí
prispeli do bohatej tomboly. Veď žiaden
účastník plesu neodišiel naprázdno.

16. ročník Deň narcisov
sa uskutoční 13. 4. 2012
MS SČK v Mojmírovciach
v spolupráci s Ligou proti
rakovine organizuje aj v
tomto roku v našej obci túto peknú humánnu akciu.
Vyzbieraná čiastka z minulého roka 2011 bola prerozdelená nasledovne:
*Realizácia rekondičných pobytov pre 500 pacientov
s onkologickým ochorením vo Vysokých Tatrách,
Vyšných Ružbachoch a Vyhniach – 93 420,- EUR
*Realizácia týždňových relaxačných pobytov pre 278
onkologických pacientov po liečbe – 78 113,- EUR
*Realizácia programu vzdelávania a informovanosti,
distribúcia informačných materiálov do zdravotníckych zariadení, nemocníc a individuálnym záujemcom – 75 171,22 EUR
*Podpora 192 onkologických pacientov v hmotnej
núdzi – 101 050,- EUR
*Podpora projektov pre hospice a nemocnice za účelom skvalitnenia paliatívnej starostlivosti a zlepšenia
kvality života onkologických pacientov – 75 130,EUR
*Podpora projektu letných a zimných táborov pre detských onkologických pacientov – 35 000,- EUR
*Podpora klinických a výskumných projektov
– 251 235,20 EUR
*Podpora psychosociálnej starostlivosti v regiónoch
pre neziskové organizácie a kluby združujúce onkologických pacientov – 42 000,- EUR
K uvedeným čiastkam prispeli mojmírovčania sumou
742,99 EUR.

Dagmar Mináriková

Predtanečníci – detská skupina
spoločenských tancov
ECHO z Nitry

Zábava v plnom prúde
Text a foto: A.F.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Karneval

Spomínanie
Ako zastaviť čas? Ako zachytiť ľudské
šťastie v okamihu, keď vzniká? A ako uchovať
to pekné z minulosti, z čoho človek čerpá silu v
ťažkých životných chvíľach?
V čase vrcholného rozkvetu Rakúsko Uhorskej monarchie sa objavil nový vynález
- fotografia, ktorá dokázala to, čo žiaden umelec.
Zvečnila moment, osudy a históriu. Vďaka nej
sme 12. februára 2012 mohli spomínať na našich
blízkych i vzdialených predkov, na previazanosť
starých urmínskych rodín a objavovať putá, ktoré
nás spájajú aj v dnešnej dobe, ktorá všetko rozdeľuje. Symbolom spojenia bola samotná téma
dočasnej expozície - Svadobná fotografia do
roku 1950.
Kľukaté a často ťažko skúšané životné osudy
starých Urmínčanov si zaslúžia našu pozornosť.
Predovšetkým preto, lebo sú súčasťou našej
spoločnej histórie a mnohí z tejto histórie pochádzame.
Šťastné úsmevy mladých i starých návštevníkov, spoznávanie tých skôr narodených, keď
boli ešte mladí a v rozpuku síl, mali obrovský
náboj. Netušila som, že spomínanie môže byť
také láskyplné, veselé a plné emócií. Stovky
návštevníkov, ktorí sa v nedeľu prišli pozrieť na
fotografie, sú signálom záujmu súčasníkov o ich
vlastnú históriu.

Verím, že podobná výstava sa zrealizuje
opätovne s ešte väčším počtom fotografií. Preto
chcem touto cestou vyzvať všetkých, ktorí doma
ochraňujú svoje rodinné fotografie, aby sa stali
súčasťou tej budúcej výstavy a aby priniesli fotografie pánovi riaditeľovi Arpášovi do Základnej
umeleckej školy v Mojmírovciach, ktorý si ich
ihneď zoskenuje a vráti majiteľovi.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Seniorom,
ktorí iniciatívne prehľadávali svoje rodinné albumy, hľadali staré svadobné závoje a výšivky,
Viole Haršániovej a Rudkovi Arpášovi, ktorí
odviedli najväčší kus práce, Martinovi Palkovi
a celej kultúrnej komisii a v neposlednom rade
sponzorom Fondu GSK, Zuzke Árvayovej, Hane
Studenovskej a Kaštieľu v Mojmírovciach, ktorý
poskytol útočisko tejto expozícii po dobu najbližších 2 mesiacov. Expozícia je prístupná denne
a bezplatne v Žrebčíne mojmírovského
kaštieľa.
Základné informácie o expozícii:
- celkový počet fotografií - 155 (z toho 101
svadobných fotografií),
- najstaršia fotografia je z roku 1898,
Zaujímavosti, ktoré si nemôžete nechať ujsť:
- svadobná fotografia grófa Ladislava Huňadyho z roku 1905,
- vzorkovník svadobnej výbavy pre grófove
dcéry (výšivky vankúšov do svadobnej výbavy),
- svadobný závoj pani Kondrkovej z roku
1944 a iné.

V nedeľu 29.1.2012 sa v kultúrnom dome konal detský karneval. O masky nebolo núdza. Po parkete tancovali myšky, ježibaba, grófka, rytier, kominár, ježko, princezné, pirát, smrtka, ale i mnohé
ďalšie masky. Nechýbali ani súťaže, o ktoré bol veľký záujem. Vyvrcholením programu bola detská
tombola, na ktorú sa deti tešili najviac.
Text a foto: A.F.

Milí Mojmírovčania!
Chceli by ste sa naučiť po anglicky?
Alebo sa zdokonaliť v anglickom jazyku?
Ponúkam vám túto možnosť od septembra
2012 priamo v obci Mojmírovce.
Vítaní sú začiatočníci, stredne pokročilí
i pokročilí – žiaci, študenti i dospelí.
Kontakt: 0902 323 916

Ing. Andrea Bakošová
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ky. Dve mladé speváčky sprevádzané burácaním
gitár a bicích nástrojov zaspievali mnohé vlastné,
ale i známe rockové piesne.
V nedeľu 5. februára zavŕšil fašiangové dni
v Mojmírovciach Čaj o piatej s Myjavskou cimbalovkou. Plná sála si nielen zaspievala známe
ľudové piesne ale tí „odvážnejší“ (a nebolo ich

Fašiangy v Mojmírovciach

Pri stole Róbert Žilík s Emilom Kosírom
Záštitu nad týmto príjemným večerom
mali Mária a Róbert Žilíkovci z občianskeho
združenia Slovenská orffová spoločnosť.
Folklórna skupina Drienka
Už v piatok 3. februára si starší i mladší
Mojmírovčania zaspomínali na fašiangy našich
rodičov a starých rodičov na koncerte... Zedov
gajdoš, v ktorom účinkovali: gajdošský orchesHudobné združenie Musicantica Slovaca

Ženská spevácka skupina Vranky
V tomto roku sa fašiangy v našej obci konali
počas troch dní.

Detský folklórny súbor Zbojník
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ter Spojené huky Slovenska, hudobné
združenie z Nitry Musicantica Slovaca,
ženská spevácka skupina Vranky z Nitry,
folklórna skupina Drienka z Veľkého Zálužia a detský folklórny súbor Zbojník ZŠ
Mojmírovce. Hosťom programu bol herec
Emil (Miloš) Kosír, rodák z Mojmíroviec,
ktorý prečítal poverovú rozprávku a zaspomínal na svoje herecké začiatky v ochotníckom divadle v Mojmírovciach. Súčasťou
programu bola videoprojekcia a prehliadka
tkáčskeho náradia na spracovanie konope
a konopných tkanín.

Aby si prišli na svoje i tí mladší, pripravili
organizátori na sobotu 4. februára rockový
koncert skupiny IK BANDA z Českej republiMyjavská cimbalovka
Rocková skupina IK BANDA
málo) si aj s radosťou zatancovali. Po vystúpení cimbalovej muziky zahral do tanca
Ondrej Pastorovič.
A aby toho nebolo málo, v prestávkach
si za sprevádzania harmoniky zaspievali aj
samotní diváci. Najväčšou odmenou pre organizátorov boli slová vďaky od spokojných
návštevníkov a smútok v ich hlase, že končí
také príjemné popoludnie.
Text: A.F.
Foto: Bc. Juraj Arpáš
a Bc. Veronika Belanová

Spojené huky Slovenska
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Lyžiarske dobrodružstvo
žiakov ZŠ v Mojmírovciach

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide...
Text a foto:

Mgr. Lucia Franclová
Našou dedinou maškary tiahli. Za zvuku
harmoniky, piesní, rapkáčov, piskotu a vreskotu všeobecnú pozornosť pritiahli naše detičky,
ktoré si podmanil fašiangový čas 15. februára
2012.
Tradično - netradičnou akciou sme sa v Základnej škole v Mojmírovciach snažili priblížiť
čas zábavy, ktorý bol vo veľkej obľube našich
predkov, deťom a s deťmi.
Odklonili sme sa od maškarných plesov ko-
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naných v sálach a rozhodli sme sa maskami odetí
svetu ukázať v pravom fašiangovom sprievode.
A že to bol sprievod úctyhodný mali možnosť
vidieť všetci, ktorých sme v tento deň zaujali
a vyčarili im úsmev na tvári.
Sprievod mal vytýčenú trasu, po ktorej sme
sa uberali - PD Mojmírovce, Kaštieľ Mojmírovce,
OcÚ Mojmírovce. Na každej zastávke sme si zaspievali, zatancovali a čo - to sme si aj vyslúžili.
Všade nás s nadšením privítali, za čo im patrí
naše poďakovanie.
Našou najväčšou odmenou bol úsmev našich
detí a dobrý pocit z toho, že sme jednu slovenskú
tradíciu opäť oživili. A ako to videli detské oči?
Za všetkých žiačka štvrtého ročníka Rebecca Kozmová.
„Vyučovanie trvalo 4 hodiny. Po
vyučovaní sme šli do družiny a potom
na obed. Po obede som išla „do salóna“
a dala som sa namaľovať za čerticu.
Išli sme von zo školy. Prešli sme okolo
„Bieleho domu“. Potom do Kaštieľa a
na Obecný úrad. Všade, kde sme boli,
zbojníci zaspievali fašiangové piesne
a zatancovali. Zvonili sme, pískali, výskali v kostýmoch. Vrátili sme sa a na
školskom dvore sme sa guľovali, stavali
snehuliaka, tancovali na diskotéke a pani
riaditeľka nám rozdávala šišky a fánky.
Bolo to úžasné!“

Text a foto:

Adriana Holková ,

ZŠ Mojmírovce

V dňoch 16. – 20. 1. 2012 sa po viacročnej
prestávke opäť uskutočnil lyžiarsky kurz pre
žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ.
Kurz bol realizovaný v dvoch úrovniach:
z celkového počtu 31 žiakov sa do skupiny
začiatočníkov prihlásilo 23 žiakov. Cieľom
lyžiarskeho kurzu pre začiatočníkov bolo
teoretické i praktické osvojenie si základných
lyžiarskych zručností na lyžiach v nenáročnom teréne. Pokročilí účastníci (8) mali možnosť zdokonaliť sa v technike carvingového
lyžovania. Pod vedením profesionálneho inštruktora a troch zanietených pedagógov žiaci
prežili nezabudnuteľné dni v nádhernom,
zasneženom stredisku Remata, v blízkosti
mesta Handlová. Radosť, smiech i množstvo
zážitkov boli každodennou súčasťou celého
pobytu. O úspešnosti a zmysluplnosti takéhoto
podujatia svedčí aj fakt, že z celkového počtu

31 žiakov sa šťastne domov vrátilo 31 skvelých
lyžiarov. Táto skutočnosť prispela i k nášmu odhodlaniu realizovať podobné športové aktivity
aj v budúcnosti. Za ich záverečnú jazdu zručnosti si právom zaslúžili diplom a pochvalné
uznanie pani riaditeľky.

Dokázali sme, že i dnešní mladí ľudia
dokážu byť zanietení pre šport a CHCÚ napredovať☺.
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Kto sú Rómovia
a čo o nich viete?
Text: Alžbeta

Zemanová

O Rómoch sa toho veľa popísalo a aj veľa
prezentovalo prostredníctvom médií. Pokúsim sa
vám priblížiť kto vlastne sú.

KALEIDOSKOP
boli a aj sú známymi hudobníkmi. V rómskych
novinách som sa dočítala zaujímavú správu. Za
hudbou Rómov prišiel na východné Slovensko
Hans Zimmer. Známy hudobný producent a skladateľ ocenený mnohými prestížnymi cenami.
Pochádza priamo z centra diania, z Hollywoodu.
Rómska hudba, kultúra a temperament ho natoľko očarili, že to chcel vidieť na vlastné oči.
Producent sa zmienil, že hudba známej rómskej
kapely Kokavakere Lavutára, zaznie v pripravovanom hollywoodskom filme Sherlock Holmes.
Táto kapela, pod vedením Vlada Sendreia zahrala
v našej obci pri príležitosti dňa Rómov. Hans
Zimmer chce dať ľuďom na zreteľ, že Rómovia,
ich hudba a kultúra je to, čo ich bezpochyby chytí

• Ich pravlasťou je India.
• Majú svoju vlajku i hymnu. Vlajka znázorňuje červené koleso (kočovný spôsob
života), zelená (tráva, príroda - život v nej),
modrá (nebo).
• Medzinárodný deň Rómov pripadá každoročne na 8. apríla.
• Kočovanie im pomáhalo uplatniť remeselné, kováčske, hudobné i tanečné zručnosti.
• Ich jazykom je rómčina, ktorá má korene
v sanskrite (staroindičtina). Nie každý Róm
ovláda rómsky jazyk. Sú oblasti, kde sa rómsky jazyk nepoužíva.
Pred tromi rokmi som navštívila osady na
východnom Slovensku. Videla som v nich chudobu, smútok, zložitosť životných osudov. V každom malom chudobnom domčeku či chatrči, som
zazrela svätý obrázok. Rómovia sú veriaci. Veria
v Boha. Mnohí z nich nenavštevujú Boží chrám,
no tvrdia, že Boha nosia vo svojom vnútri. Pýtala
som sa Rómov prečo sa nesnažia zamestnať, ako
sa ocitli v tak nepriaznivej životnej situácií. Z rozhovorov s nimi som usúdila, že je takmer nereálne
v blízkej dobe ich životy zmeniť. Na východnom
Slovensku je veľmi nízka šanca nájsť si prácu,
pretože majú väčšinou nízke vzdelanie. Je mnoho zamestnávateľov, ktorí pri pohľade na Róma
povedia že voľné pracovné miesto je už obsadené.
Žiaľ, aj s takýmto prístupom sa stretávajú. Vyvoláva to u nich demotiváciu, pocit menejcennosti
a následnú pasivitu. Nie je jednoduché sa cez to
preniesť a ísť ďalej...
Rómovia majú veľkú búrlivú dušu, ktorá
sa spája s ohňom. Oheň znamená teplo, svetlo,
rodinu, vášeň, pieseň, tanec. Mnohí z nich vždy
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HOMEOPATIA
- prirodzená
cesta ku zdraviu
Milí Mojmírovčania,
volám sa Daniela Dubajová, s homeopatiou
„žijem“ už viac ako 20 rokov. Moja babka, Dr.
Justína Dubajová, založila v roku 1994 spoločnosť HOMEO Nitra (www.homeonitra.sk), ktorá
sa zaoberá výrobou a predajom homeopatických
liekov, ako aj poradenstvom v tejto oblasti. Rada
by som v jej činnosti pokračovala. Chcela by
som prostredníctvom časopisu Mojmírovčan
informovať vás, milí Mojmírovčania, o homeopatickej liečbe ako takej, ako aj o možnostiach
liečby bežných ochorení touto metódou.

Čo je homeopatia?

za srdce. Znamená to, že nielen negatíva sa spájajú s Rómami. I takéto pocty sú im adresované a
podávané ďalej do sveta. Média veľmi ovplyvňujú
pohľad ľudí. Vytvárajú v nich názor bez toho, aby
Rómov bližšie spoznali.
Na nedávnej púti v Ríme sa zúčastnilo 2000
európskych Rómov. Taktiež zo Slovenska. Svoje
svedectvo predniesla rádová sestra Atanázia,
ktorá je Rómkou a svoj život zasvätila Bohu a pomoci Rómom. Zapôsobil na ňu príhovor sv. Otca.
Citoval slová Pavla VI. z roku 1965: „Vy v cirkvi
nie ste niekde na okraji, ale ste v srdci cirkvi.
Ste v cirkvi, ste milovanou súčasťou putujúceho
Božieho ľudu“. Pápež Rómov vyzval k napísaniu
novej stránky dejín pre rómsky ľud a pre Európu.
Stretnutie s pápežom malo pre nich nesmierne
veľkú duchovnú hodnotu. Jeho slová im dodali
nádej, ktorú tak veľmi potrebovali.
Život Rómov je pestrofarebný. Červená, zelená, modrá. Oheň, tráva, nebo. Toto je to, čo ich
vystihuje, to s čím žijú a to v čo veria.

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda
alternatívnej medicíny, ktorú používajú milióny
ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá
a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je
to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva
mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu
vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie
si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha
na metódy a princípy sformulované Samuelom
Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom
z prelomu 18. a 19. storočia.
Homeopatiu využívajú lekári na celom
svete. Najznámejšia homeopatická nemocnica
v Európe je Kráľovská homeopatická nemocnica v Londýne a azda najznámejšia pacientka
je matka anglickej kráľovnej Alžbety, ktorá sa
dožila úctyhodného veku. Homeopatia si získala
už v minulom storočí veľkú obľubu medzi najširšími masami obyvateľstva, vďaka efektívnej
liečbe morových a cholerových epidémií, ale
aj medzi aristokraciou. Napríklad už od polovice minulého storočia sa anglická kráľovská
rodina lieči homeopaticky. Vo Francúzsku 18
000 praktických lekárov (teda každý tretí), 700
veterinárnych lekárov a 2000 zubných lekárov

denne predpisuje homeopatické lieky. Nedávno
nórsky parlament jednohlasne schválil začlenenie homeopatie a akupunktúry do oficiálneho
systému starostlivosti o zdravie. Podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie 70 % obyvateľov
Zeme využíva nealopatické spôsoby liečby.
Niekoľko dobrých dôvodov prečo použiť
homeopatiu.
• ŽIADNE NEŽIADUCE ÚČINKY
Procesom prípravy, nazývaným dynamizácia, sa
odstráni všetka toxicita z každej látky. Daná látka je potom bezpečná pre deti, tehotné ženy a aj
počas menopauzy. Odporúča sa však liečba pod
dohľadom kvalifikovaného homeopata.
• HOLISTICKÁ A JEMNÁ
Homeopatia sa zameriava na celú osobnosť, berie do úvahy človeka ako celok.
• PREVENTÍVNA
Posilňovaním imunitného systému a celkového
zdravia homeopatia zvyšuje odolnosť pacienta
voči ochoreniam a infekciám.
• NIE JE TESTOVANÁ NA ZVIERATÁCH
Všetky homeopatické lieky sú testované na zdravých ľuďoch. Symptómy, ktoré látka vyvoláva u
zdravých ľudí sú presne tie, ktoré je možné liečiť
u chorých ľudí trpiacich týmito symptómami.
• NEOCENITEĽNÁ PRVÁ POMOC
Homeopatické lieky možno bezpečne použiť
doma alebo mimo domov na liečbu jednoduchých problémov, akými sú napríklad modriny,
malé popáleniny, vyvrtnutie, uhryznutia hmyzom a žalúdočné problémy. Oveľa vážnejšie alebo chronické potiaže by mal liečiť kvalifikovaný
odborník.
• MEDICÍNA BUDÚCNOSTI
S viac ako tromi tisíckami homeopatických liekov a novými neustále objavovanými liekmi je
homeopatia “umením na vzostupe”.

Teším sa s vami na ďalšie stretnutia
s homeopatiou.
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NAŠE

ZÁHRADY
Autorsky pripravil:

Ivan Mojmír Zoborský
Foto: autor

V nadväznosti na predchádzajúcu úvahu
v minulom dvojčísle o okrasných predzáhradkách, v tomto príspevku uvádzam vlastné skúsenosti z úpravy okolia nášho rodinného domu.
Keď sme sa pred viac ako 20 rokmi prisťahovali do Mojmíroviec, pred domom rástla obrovská
čerešňa, stará oliva a priamo pred vchodom
neošetrená kalina spolu s mohutnou tujou. Konáre čerešne pri každej prudšej búrke vybíjali
elektrické poistky, poškodzovali už aj strechu
a naviac veľmi tienili dom. Preto sme čerešňu
museli vypíliť a postupne aj ostatné stromy
v predzáhradke.
Pri mojich návštevách severských krajín ma
pred rodinnými domami zaujali pekne upravené
živé ploty a na priečeliach domov štátne vlajky.
Preto sme k plotu od ulice vysadili obyčajný brečtan z parku a neskôr aj tuje a ďalšie okrasné kry,
ktoré spolu s krušpánom teraz tvoria ucelenú zelenú stenu, chrániacu pred hlukom a splodinami
automobilov. Nevzhľadný drevený stĺp telefónneho vedenia v našom plote spoľahlivo pokryl trubkovec. Zo šípových ruží v plote po ich odkvitnutí
pravidelne odstraňujeme plody, ktoré by sa tvorili
na úkor ďalšieho kvitnutia a kríky by sa zbytočne
vysiľovali. Pri plote zo severnej strany máme
malú skalku a nad ňou rastie v susednej predzáhradke rozložitý smrek, ktorý nám kyslým ihličím poškodzuje škridlu. Pred dom sme umiestnili
len magnóliu, previsnutú rakytu a blízko vchodu
vistériu, ktorá takmer každý rok bohato zakvitne.
Na čelnej strane domu rastie pavinič, ktorému sa
na jeseň sfarbujú listy do krásnych odtieňov žltej
a červenej farby. Jeho plody konzumujú najmä
drozdy, ktoré nás zobúdzajú, keď sa ráno začínajú
hostiť. Na južnej strane plota kvitne ibištek a kalina. V predzáhradke rastie ešte breza, ktorú je
však nutné každý rok strihať, sú tam aj tvarované
ihličnany, aby priestor nebol prehustený. V južnej
časti predzáhradky vedľa domu je tzv. ostrov
(oválneho tvaru) obložený kameňmi a v ňom sú
vysadené skalničky, ktoré kvitnú od skorej jari do
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neskorej jesene a čemerica aj v zimných mesiacoch. Pri skalke rastie tamariška, vŕba previsnutá
a mrazuvzdorný citrónovník (na obrázku), ktorý
nám daroval ako malý kríček Ing. Koloman Líška.
Vyrástol z neho krásny, dekoračný, takmer 3 metre vysoký strom, ktorý v minulom roku zakvitol
dokonca dvakrát. Ale druhá úroda napriek dlhej
jeseni už nedozrela.
Na nekrytú časť pergoly za domom sa nám
vyšplhal samorodý vinič, ktorý nie je nutné chemicky ošetrovať. Pod pergolu sme umiestnili aj
štyri kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré navštevujú predovšetkým sýkorky. Ale škoda, že v našej záhrade
sa zdržujú len od jesene do jari. Pritom je to jeden

z najužitočnejších vtáčích druhov. Jeden pár sýkoriek pozbiera v okruhu svojho hniezda až 13
tisíc jedincov rozličného hmyzu a tento vzrastom
malý, ale neobyčajne pohyblivý vtáčik spotrebuje
za deň vraj toľko hmyzu, koľko sám váži. Užitočné vtáctvo je najaktívnejšie predovšetkým v období kŕmenia mláďat. Vtáctvo u nás prikrmujeme
orechmi a slnečnicou.
Hospodársku časť nášho dvora zakrýva divý
vinič a brečtan. Predzáhradku od úžitkovej časti
záhrady oddeľuje živý plot z orgovánu, ktorý pri
zakvitnutí vytvára voňavú bielu stenu. Orgován
je veľmi vhodný na živý plot. Má stovky odrôd,
ktoré sa od seba odlišujú vzrastom, veľkosťou
a plnosťou kvetov, ich farbou a vôňou. Každoročne odstraňujeme odkvitnuté súkvetia, lebo tvorba
semena veľmi vyčerpáva ker.
Na rozhraní predzáhradky a záhrady ešte
predchádzajúci majitelia vysadili orechy. Pod
jedným z nich sme postavili záhradný krb, pri
ktorom počas teplých letných a jesenných večerov spolu s najbližšou rodinou a priateľmi trávime príjemné chvíle. Ešte poznamenávam, že pri
úprave okolia domu sme nevyužili odborné rady
záhradných architektov.
Redakčná poznámka: Budeme radi, keď čitatelia napíšu o svojich skúsenostiach s úpravou
predzáhradky.

NAŠA ZÁHRADKA

Kompostovanie
v záhrade
Autorsky pripravil:

Ivan Mojmír Zoborský
Foto: archív

V súvislosti so zvyšujúcou sa produkciou
odpadu v našej obci chceme v tomto príspevku
upriamiť pozornosť občanov na možnosti racionálneho zužitkovania biologického odpadu kompostovaním. Kompostovanie je totiž významnou
zložkou aj súčasného moderného záhradkárčenia.
Stále platí stará, ale rokmi osvedčená pestovateľská zásada, že na každý ár záhrady by sa malo
vyrobiť približne 100 kg kompostu.
Niektorí záhradkári aj v našej obci majú
problém s tým, čo urobiť s biologickým materiálom, ako je lístie, tráva, nadzemné časti rastlín
a podobne, ktoré často skončia v ohni, vyhodia sa
za plot alebo sa dokonca „bachnú“ do kontajnera
na komunálny odpad. To je síce najjednoduchšie,
ale aj najnevhodnejšie riešenie. Pri známom nedostatku maštaľného hnoja je to aj ekonomická
škoda, pretože kvalitný kompost je nielen
zdrojom humusu a živín, ale obsahuje aj látky, ktoré zlepšujú zdravotný stav rastlín.

Keď neprší, občas kompost postriekam vodou.
Takto verejne priznávam, že kompost neprehadzujem. Nemám na to čas, ani energiu. Každý rok
máme založené najmenej tri komposty. Po treťom
roku je kompost zrelý, má drobivú konzistenciu,
vonia ako najkvalitnejšia pôda a do záhrady sa
takto vracia racionálne zhodnotený odpad. Mladým kompostom nehnojím. Každý rok zakladám
nový kompost a keď je viac organickej hmoty, tak
aj dva. Kompost pred zapracovaním preosejem
a pritom vyberiem pandravy chrústov. Kompost
využívam najmä v zeleninovej časti záhrady, pri
vysádzaní priesad, ale tiež pri nakopcovaní novovysadených stromčekov pred nástupom mrazov,
aj k jahodám, malinám i okrasným kríkom a pri
sadení a presádzaní kvetín.
Výborným pomocníkom pri kompostovaní
je plastový kompostér, v ktorom sa urýchľuje
proces zrenia, ale významné je aj estetické hľadisko, keď kompostér v záhrade nahradí nepeknú
hromadu biologického materiálu. A preto treba
uvítať iniciatívu obce riešiť problém zníženia
produkcie odpadu aj kompostovaním. Veríme,
že občania využijú možnosť zapožičať si domáci
plastový kompostér na zlepšenie kvality pôdy
v záhrade. Záujemcovia spolu s kompostérom
dostanú aj zásady správneho kompostovania.

Kompostovať možno biologický materiál, ktorý nie je prírodne jedovatý, alebo
napadnutý chorobami. Celú tretinu komunálneho odpadu tvorí práve biologický
odpad. Kompostovaním je možné spracovať
viac ako 30 % kuchynských odpadov. Tým,
že znížime množstvo komunálneho odpadu,
budeme menej platiť za jeho likvidáciu a naviac, ušetríme aj za nákup priemyselných
hnojív, ktoré v tomto období nie sú vôbec
lacné.
Záhradkár by mal mať tri komposty. Jeden, ktorý práve zakladá, druhý vyzrievajúci
a tretí, z ktorého sa už odoberá kompostová
zemina. Túto zásadu uplatňujeme aj v našej
záhrade. Každú vrstvu organickej hmoty
utlačím a zakryjem zeminou. Do kompostu
pridávam aj hnoj od hydiny a králikov a tiež
orechové listy, ale len v takom množstve,
aby neprekročili 1/5 kompostovanej masy.
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Odborné
učilište
internátne
Mojmírovce
V našej škole sa žiaci v školskom
roku 2012/2013 budú pripravovať na
svoje budúce povolanie v dolu uvedených učebných odboroch. Všetky
učebné odbory sú trojročné a absolventi môžu získať výučný list. Prihlášky je možné posielať do 20.04.2012.
• Kožiarska výroba so zameraním na
opravu obuvi
• Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
• Polygrafická výroba - knihár a kartonáž
• Obchodná prevádzka - príprava,
skladovanie a predaj tovaru
• Obchodná prevádzka - služby a
domáce práce
• Obchodná prevádzka - príprava
jedál

Kontakt:
Tel. č 037/7798137
Email školy:
ouimojmirovce@gmail.com
Webová adresa:
http://ouimojmirovce.edupage.org/

Mgr. Ľuboš Jančovič
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová
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2 . ročník

fašiangového
volejbalového
turnaja
Mojmírovce, 4. február 2012
Autor: Michal

Hradický

Po roku sa dňa 4. februára 2012 v Mojmírovciach
znovu uskutočnil 2. ročník
fašiangového volejbalového
turnaja, ktorý je tradične spojený s maskami, v ktorých hráči nastupujú na kurt.
Turnaj organizovalo OZ Cedron klub. Na
podujatí sa predstavilo 6 domácich tímov:
Zubry (v maskách tímu zdravotníkov),
Ľadové medvede (Rodina Adamsovcov), ŠMCH (múmie), Grepy
(jednotka pionierov), Fantastická 6 (zámena pohlaví) a Kožškári (lacná pracovná sila).
Počas dňa prebiehali náročné súboje v základnej skupine, ktoré určili poradie pred súbojmi o 3. miesto a veľkým finále. O vyrovnanosti
tímov svedčí, že o umiestnení na 2. a 3. mieste
sa muselo rozhodnúť až na základe skóre zo
vzájomného duelu tímov Fantastická 6 a Ľadové medvede, kedy zavážil rozdiel iba dvoch
bodov. Už počas zápasov v skupine sa jasnými

favoritmi stali tímy ŠMCH s vyrovnaným kádrom, kvalitnými nahrávačkami a smečiarmi
s najvyšším výškovým priemerom a taktiež
Fantastická 6 s veľmi kvalitnou zostavou na
čele s komplexným hráčom Petrom Porubským.
Ľadové medvede s obmeneným kádrom podávali vyrovnané výkony a neskôr potvrdili svoju
formu v súboji o 3. miesto, ktorý v nervóznom
a napínavom dueli vyhrali aj vďaka veľkému obratu v 1. sete. Zubry tento
krát tesne v dueli o 3. miesto nedosiahli na medailové priečky. Oproti
predchádzajúcim turnajom si mierne
pohoršil tím Kožškárov, ktorý prekvapivo chýbal na stupňoch
víťazov. Poradie uzatváral
tím Grepov, ktorých sily
nestačili, napriek niektorým tesným setom, na
žiadneho zo súperov.
Finále medzi Fantastickou
6 a ŠMCH ponúklo jednoznačne
najkvalitnejší volejbal a diváci
sa mali na čo v trojsetovej dráme
pozerať. Nakoniec z neho víťazne
vyšli noví šampióni, ktorí obsadili
1. priečku na turnajoch Cedron
klubu vôbec po prvýkrát.
Vzhľadom na podávané výkony nebolo
prekvapivé, že najlepšou hráčkou
turnaja sa nakoniec stala Zuzana Lenčová, ktorej
hra udivovala všetkých divákov a jej zjav a zanietenie si získalo srdcia viacerých.
Členmi all stars zostavy boli ešte M. Kováč,
M. Hradický, P. Porubský, I. Kozlová a A. Vaňo.
Ocenenie za najlepšiu masku získala Rodina
Adamsovcov.

19

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

