NEPREDAJNÉ •

ROČNÍK XVIII.
DECEMBER 2012
• ČÍSLO 12

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
a členovia redakčnej rady, želajú všetkým
občanom príjemné a ničím nerušené Vianoce
a šťastný nový rok 2013.

Časopis obce Mojmírovce

Z OBSAHU
• Informácie
obecného úradu
• Pozvánky
• Blahoželanie
• Zo zasadnutia
poslancov
• Vianoce 2012
• Ocenenie za
prácu a spoluprácu
• Bazilika
v Ostrihome
• Nadácia Mojmír
• Školské okienko
• Radostnou cestou
svedectva viery...
• Deň otvorených
dverí
• Zdobenie
medovníkových
chalúpok
• Vianoce už klopú
na dvere
• Inzercia
• Spoločenská
rubrika
• Vianočné
koledy...
• Naša záhrada
• Krištáľová rallye

Titulka:
Betlehem
u pána Majerčíka
Foto:
Archív obce

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
• Obecný úrad upozorňuje, že v prípade ak u daňovníka nastali v priebehu
roku 2012 zmeny skutočností rozhodujúce na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti, je potrebné v súlade s § 19 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach podať do 31. januára 2013 daňové priznanie.
• Obecný úrad oznamuje, že od 1. januára 2013 v súlade s § 52 ods. 2
písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) zverejní
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2012, v ktorom bude uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt a suma daňových nedoplatkov. Zároveň upozorňujeme, že za daňový nedoplatok je považovaný aj nedoplatok
za komunálny odpad.
• Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí chcú odoberať časopis Mojmírovčan, aby prišli uhradiť doručovanie časopisu v dňoch 2.1. - 31.1.2013 vo
výške 2,- € za rok.

Zmena s nakladaním odpadu
Vážení občania, každoročne sa zvyšuje množstvo vyvážaného komunálneho odpadu z našej obce a tým aj množstvo finančných prostriedkov,
ktoré obec vynakladá na vývoz a likvidáciu tohto odpadu. Nakoľko obec
v nasledujúcom roku nechce ísť cestou zvyšovania poplatkov za komunálny odpad, čakajú nás v novom kalendárnom roku 2013 zmeny, ktoré budú
predložené ako doplnok k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2010 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Mojmírovce.
Zmeny sa budú týkať najmä:
- intenzita vývozov komunálneho odpadu pre rodinné a bytové domy sa
zmení z 1x týždenne na 1x za dva týždne
- zberový dvor bude otvorený 1x za týždeň a to v sobotu
- bude zavedený lístkový systém na objemový odpad (1 lístok na osobu/
rok, 150 kg) a drobný stavebný odpad (1 lístok na osobu/rok,1 m3)
Ak bude občan potrebovať odvoz objemového alebo drobného stavebného
odpadu nad rámec tohto lístkového systému, bude mu to umožnené, ale
bude si musieť za tento odpad nad rámec zaplatiť podľa aktuálneho cenníka
firmy, ktorá bude zabezpečovať odvoz tohto odpadu.
Adekvátny počet lístkov na objemový odpad a drobný stavebný odpad
dostane domácnosť až po zaplatení aspoň prvej splátky za komunálny
odpad (pokiaľ suma presiahne 40 €, ak nie musí občan na ktorého je výmer
zaplatiť celú čiastku).
- Taktiež sa každej domácnosti budú prideľovať nálepky na odpadové
nádoby na príslušný kalendárny rok. Tieto nálepky dostane domácnosť
za rovnakých podmienok ako lístky na objemový odpad a drobný stavebný
odpad.
Vážení spoluobčania, aby sme znížili množstvo komunálneho odpadu
(čo je aj naša zákonná povinnosť), snažme sa viac separovať!
Zber oddelených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo)
zabezpečuje obec z pred vašich domov 2x do mesiaca (druhý a posledný
utorok v mesiaci). Taktiež môžete tieto odpady odovzdať bez obmedzenia
na zberovom dvore (každú sobotu).
V zberovom dvore budú taktiež vyčlenené zberné nádoby na tetrapacky
a plechovky (plechovice).
Nezabúdajme na to, že do komunálneho odpadu nepatrí ani biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad! Na tento účel máme kompostéry, alebo na
likvidáciu haluzoviny skládku pri čistiarni odpadových vôd.
O ďalších zmenách vás budeme informovať po najbližšom zastupiteľstve.
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*Kaštieľ Mojmírovce a Turistická informačná kancelária CESYS
vás srdečne pozývajú na návštevu Vianočného mestečka 16. decembra 2012 od 14,00 hod. Nebude chýbať kultúrny program, živý
betlehem, vianočné špeciality, varené víno pre všetkých, pre ktorých je advent viac ako zhon za darčekmi.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na Trojkráľový benefičný koncert
Maroša Banga na podporu nevidiacich v nedeľu 6. januára 2013
o 15,00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach.
* Futbalový klub Mojmírovce vás pozýva na XIV. ples športovcov,
ktorý sa uskutoční 25. januára 2013 od 20,00 hod. v kultúrnom
dome. Do tanca hrá skupina BRILAX. Vstupné 20,- EUR. V cene je
večera, káva, víno a nealko. Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky
si môžete zakúpiť od 3.1.2013 v Obecnej knižnici v pondelok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na podujatie pod názvom Stretneme sa pri dychovke, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. januára 2013
o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Na počúvanie
a do tanca hrá Dychová hudba Textilanka. Vstupné: 5,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Mojmírovce
a Turistická informačná kancelária CESYS (Kaštieľ Mojmírovce).
* Obec Mojmírovce pozýva deti na Karneval v piatok 1. februára
2013 o 17,00 hod., do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Najkrajšie masky budú odmenené darčekom. Čaká na vás veselá zábava.
Vstupné: 0,50 €. V cene vstupenky je pohár čaju a sladká odmena.
Vstupenky sú zlosovateľné.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na podujatie pod názvom FAŠIANGY V MOJMÍROVCIACH 2013. Tentokrát bude pripravená v
sobotu 2. februára 2013 od 9,00 hod. „Fašiangová zabíjačka“ pred
Kultúrnym domom v Mojmírovciach. Vstupné: 3,00 €. V cene vstupenky bude varené víno, káva alebo čaj, kultúrny program a tanečná
zábava až do polnoci. V tento deň si môžete zakúpiť čerstvé mäso
a zabíjačkové špeciality priamo u majstra mäsiara. Nebudú chýbať
ani tradičné fašiangové šišky, fánky a pod.

Blahoželanie
Novembrové zasadnutie redakčnej rady bolo trošku iné ako
tie ostatné, slávnostnejšie. Jeden zo zakladateľov nášho časopisu,
Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc., oslavoval krásne životné
jubileum – 70 – te narodeniny! V gratuláciách odzneli želania
len toho najlepšieho. Ešte pridávame poďakovanie za 18 rokov
spolupráce pri tvorbe, skvalitňovaní a zapĺňaní stránok časopisu
Mojmírovčan.
Členovia redakčnej rady

3

PRÍHOVOR STAROSTU

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré sa konalo dňa 25.
októbra 2012, vyberáme nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo:
• Žiadosť majiteľa Lekárne MMM s.r.o, prevádzka na Hlavnej ulici 943, Mojmírovce
- o zriadenie 2 vyhradených parkovacích miest
pre zamestnancov lekárne a zásobovacie vozidlo,
- zriadenie prechodu pre chodcov na Hlavnej
ulici pri budove č. 943,
- výmenu okien v lekárni,
- úpravu zjazdu z komunikácie pred vchod lekárne.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie a odporučili
starostovi obce riešiť prechod pre chodcov a
zjazd z komunikácie so správcom komunikácie
(Nitriansky samosprávny kraj).
Tiež navrhli zaradiť do programu nasledujúceho
zasadnutia OZ zámer naloženia s majetkom obce
(budova súpisné číslo 943/12 „združené služby“).
• Žiadosť riaditeľstva Základnej školy Mojmírovce o navýšenie rozpočtu pre školský klub detí.
Poslanci sa rozhodli, že s uvedenou žiadosťou sa
budú zaoberať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
2. Správy riaditeľov škôl (ZŠ, ZUŠ, MŠ)
Riaditelia jednotlivých škôl predložili obecnému
zastupiteľstvu:
• Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu,
• Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2011/2012,
• Vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja
školy za školský rok 2011/2012.
Poslanci predložené dokumenty schválili bez
výhrad.

3. Pridelenie nájomných bytov
Na návrh komisie pre posúdenie žiadostí o pridelenie nájomných bytov postavených s podporou
štátu obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie
bytov nasledovne:
- 3 - izbový byt na ulici Pod vinohradmi 1801/6,
byt A1 - Dane Obložinskej,
- 3 - izbový byt na Nám. sv. Ladislava 927/13
– Lucii Nekorancovej,
- 3 - izbový byt na Nám. sv. Ladislava 927/13
– Mgr. Magdaléne Segečovej,
- 2 - izbový byt na Nám. sv. Ladislava 927/13
– Ľubici Kozmovej,
- 1 - izbový byt na Nám. sv. Lad. 927/13 – Miroslave Chlastákovej.
4. VZN č. 7/2012 o rozpočtových pravidlách
obce Mojmírovce
Na základe predloženého návrhu OZ vydalo
VZN č. 7/2012.
5. Rôzne
• OZ prerokovalo návrh revíznej komisie na vyradenie kníh z knižničného fondu Obecnej knižnice
Mojmírovce a schválilo vyradenie knižničných
jednotiek z evidencie podľa predloženého zoznamu.
• Poslanci súhlasili s prolongáciou úveru typu
„Superlinka“ na financovanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
na obdobie jedného roka vo výške 82 985,00
EUR, poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko.
• Poslanci prerokovali návrh na podanie žiadosti
o grant vyhlásený Nadačným fondom Telekom
prostredníctvom Nadácie Pontis a s podaním
žiadosti súhlasili.
• Starosta obce predložil návrh na usporiadanie
pozemkov v ulici Kúrie. OZ súhlasilo s odkúpením nehnuteľností do vlastníctva obce v súlade
s vypracovaným geometrickým plánom.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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Vážení občania,
na konci roku 2012 ďakujem všetkým zástupcom
inštitúcií v obci, predsedom spoločenských
a športových organizácií za výbornú spoluprácu, ktorá
robí náš každodenný život bohatší
a zaujímavajší.
Prajem všetkým, aj vám važení občania, pokojné
Vianoce v kruhu vašich rodín.

Imrich Kováč, starosta obce

Ďakujeme všetkým našim dopisovateľom, ktorí nám pomáhali
skvalitňovať náš časopis počas celého roka 2012 a želáme
spoločne veľa zdravia a dobrých nápadov do budúcnosti.
Redakčná rada
DUCHOVNÉ SLOVO

Vianoce
2012

Blížime sa k vianočným sviatkom, ktorých súčasťou je aj sviatok Svätej rodiny: Ježiša, Márie
a Jozefa. Rodina bola, je a bude vždy v dejinách
ľudstva tým najdôležitejším spoločenstvom.
Sviatok Svätej rodiny je sviatkom každého z nás.
Všetci pochádzame z rodiny. Rodina je teda nerozlučne spojená so životom každého z nás. Je
základnou bunkou ľudského spoločenstva. Bez
nej by sme si život nevedeli predstaviť, neexistoval by.
Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu
a kázal im, aby naplnili zem a podmanili si ju.
Vytvoriť rodinu znamená splniť Boží príkaz.
Vytvoriť rodinu znamená podieľať sa na
stvorení človeka.
Rodina je tu teda od počiatku, od stvorenia
sveta. A veľký, nesmierny význam jej dal sám
Boží Syn, ktorý sa rozhodol prísť na svet práve
cez rodinu. Nechal sa formovať ľuďmi - Jozefom
a Máriou. Ich poslúchal - ľudí, on - Boh! Je to
naozaj veľké vyznačenie pre inštitúciu rodiny!
Na Svätej rodine by sme si mohli všimnúť veľa
pekných a pozoruhodných vlastností. Je to pokora, Boží Syn sa zriekol svojej rovnosti s Otcom

a stal sa človekom. Je to poslušnosť, ktorá je v
rodine nenahraditeľná. Ak chceme dosiahnuť,
aby boli ľudia zrelí po ľudskej, duchovnej i kresťanskej stránke, je nevyhnutné ich vychovávať
dobrým návykom. To sa deje prostredníctvom
poslušnosti v detstve. Keď je človek dospelý, ťažšie si vybuduje nejaký dobrý návyk. Pripomína to
aj známe príslovie:
„Ohýbaj ma mamko,
pokým som ja Janko...”.
V rodine je ďalej potrebné, aby si rodičia všímali svoje deti: kde sú, čo sa s nimi deje, čo robia,
ako rozprávajú... Rozmýšľať nad nimi, ako im citlivo a účinne pomôcť, aby nezišli zo správnej cesty.
Prioritou každej rodiny by mala byť snaha
nasledovať príklad Svätej rodiny, nasledovať
ju v cnostiach, ako sú pokora, poslušnosť..
Ak to dokážeme, určite budú rásť v múdrosti
a postupne dozrievať do ľudskej aj duchovnej zrelosti. Pridajme k tomu ešte správny
vzťah k Bohu a budú rásť aj v Božej milosti.
Ak chceme krásne Vianoce, krásny a radostný život, musíme vytvárať krásne rodiny,
podľa vzoru Svätej rodiny. Vďaka Bohu takéto rodiny sú. Pričiňme sa o to, aby ich bolo
viac. Pekné Vianoce nech nie sú iba o pekných slovách, ale predovšetkým o pekných
skutkoch, ktoré hovoria o skutočnej Láske...
Požehnané Vianoce a požehnaný Nový rok 2013.

Mgr. Peter Mlynka ,

miestny farár
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ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME

Ocenenia za prácu
a spoluprácu
Len máloktorému absolventovi sa po ukončení štúdia podarí dlhodobo rozvíjať spoluprácu so
svojou Alma Mater. U nás sa týmto smerom uberá
Ing. Peter Schultz, predseda Poľnohospodárskeho družstva (PD) Mojmírovce.
Naše PD okrem toho, že zamestnáva absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (v minulosti VŠP) poskytuje aj možnosti
vykonávať absolventom rôzne druhy praxe. Na
túto spoluprácu aktívne nadviazal po nástupe do
funkcie aj Ing. Peter Schultz, taktiež absolvent
SPU. Táto spolupráca sa intenzívne rozvíjala
viac rokov a na základe toho bol nominovaný
do fakultnej vedeckej rady a Vedeckej rady SPU.
Aj vďaka tomu býva menovaný ako predseda
štátnicových komisií, oponuje práce a aktívne sa
zúčastňuje na habilitačných prednáškach.
Popri náročnej manažérskej práci predsedu
PD ide o prácu navyše, ktorá umožňuje ideálne spájať dlhoročnú prax poľnohospodára so
vzdelávacím procesom. Dáva priestor spolupracovať s vysokoškolskou akademickou obcou,
odovzdávať svoje skúsenosti z praxe, čo smeruje
k zvyšovaniu kvality vzdelávania a posilňovaniu
potrieb súčasných absolventov. Všetka spomínaná činnosť ho okrem obohacovania motivuje
k sebavzdelávaniu a osobnému rozvoju.
Za dlhoročnú aktívnu prácu a spoluprácu
s SPU prevzal v uplynulých dňoch z rúk rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.
Pamätnú medailu rektora SPU v Nitre Pri
príležitosti 60. výročia založenia školy. Udelená

medaila je významným uznaním a zo širokej
poľnohospodárskej komunity bola udelená len 4
odborníkom z praxe.
Okrem toho, že sa Ing. Peter Schultz venuje
spolupráci so vzdelávacou inštitúciou, pracuje aj
v organizácií – Slovenská poľnohospodárka a potravinárska komora (SPPK). Pracuje ako predseda
Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory v Nitre a zároveň ako predseda Krajskej
rady SPPK, kde zastupuje najprodukčnejšiu
oblasť Slovenska – Nitriansky kraj a je členom
predstavenstva SPPK so sídlom v Bratislave.
Vzhľadom na to, že Nitriansky kraj je najväčší producent poľnohospodárskych komodít na
Slovensku, je táto práca veľmi náročná. Jej cieľom je zladiť potreby poľnohospodárskej praxe
s potrebami štátnej politiky v agrárnom sektore.
Pripomienky z praxe sú akceptované cez vrcholné orgány komory, preto je nutné, aby táto komora
pôsobila ako organizácia, ktorá zastrešuje poľnohospodárov a obhajuje ich záujmy. V tomto roku
SPPK vstúpila do 20 roku svojej existencie. Pri
tejto príležitosti bol Ing. Peter Schultz ocenený
Pamätnou plaketou SPPK za prácu v orgánoch
SPPK.
Záverom chceme vyjadriť uznanie, že náš
občan dôstojným spôsobom reprezentuje nielen
poľnohospodárov, ale aj našu obec Mojmírovce.
Želáme mu mnoho úspechov a pevné zdravie
v zodpovednej práci.

Daniela Kozáková

NADÁCIA MOJMÍR
S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SR

realizuje: Sochárske sympózium postáv z doby Veľkomoravskej ríše.
Zámerom projektu je vytvorenie súboru sôch uvedených postáv z obdobia
Veľkomoravskej ríše. Autori diel, aktívne pracujú na tvorbe sôch, aby v blízkej
budúcnosti mohli prezentovať svoje diela v historickom parku z 18. storočia v
Mojmírovciach. Tešíme sa na ich slávnostné osadenie a odhalenie, ktoré priamo
prispeje k zviditeľneniu miesta pôsobenia Cyrila a Metoda - vierozvestcov z
doby Veľkej Moravy. Ďalšie informácie o realizácii projektu nájdete na stránke:
www.nadáciamojmir.sk
Text a foto:

Eva Kozárová
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Bazilika v
Ostrihome
Text: Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Ing. Andrea Bakošová

Turistická cestovná kancelária mikroregiónu Cedron
CESYS, uskutočnila v prvej
polovici novembra tematický
poznávací zájazd do Ostrihomu,
v susednom Maďarsku. Pre
veľký záujem občanov z Mojmíroviec aj okolitých obcí, museli
organizátori zabezpečiť ďalší
autobus, čo bolo náročnejšie na
koordináciu. Pred odchodom
takmer 100 účastníkov zájazdu
privítali horúcim ovocným punčom. A urobili dobre, pretože
bol pomerne chladný a veterný
deň.
Počas cesty nás sprievodkyne oboznámili
s históriou prvého kráľovského mesta Ostrihom.
Za prvého uhorského kráľa tu korunovali sv. Štefana. Dominantou mesta je Ostrihomská bazilika
sv. Štefana a práve ona
bola hlavným cieľom
cesty. Po Bazilike sv.
Petra v Ríme je druhou
najväčšou na svete. Je
sídlom arcibiskupa, hlavy maďarskej katolíckej
cirkvi. Na hlavnom oltári je umiestnený obraz
s výjavom Nanebovzatia
Panny Márie, ktorý je
najväčším
oltárnym
obrazom na svete, namaľovaným na jeden kus
plátna. Bazilika sa začala stavať v roku 1822
na podnet slovenského
arcibiskupa Alexandra
Rudnaya, vysvätená bola
v roku 1856 a úplne dokončená v roku 1869.

V krypte postavenej v staroegyptskom štýle
sú pod hlavnou loďou baziliky pochovaní ostrihomskí arcibiskupi, medzi nimi aj Jozef Alojz
Durguth z nášho Urmína. Čitatelia Mojmírovčana si prečítali základné informácie o tomto
významnom urmínskom rodákovi v októbrovom
čísle. Zájazd sa uskutočnil pri príležitosti 200.
výročia od jeho vysvätenia za kňaza a 140. výročia od jeho smrti. Účastníci zájazdu položili
k jeho hrobu smútočný veniec.

Súčasťou zájazdu bola aj návšteva štýlovej
historickej cukrárne Szamos, ktorá je najstaršia
v Ostrihome. Do nej chodila aj obľúbená rakúska
cisárovná, česká a uhorská kráľovná Alžbeta,
známa pod menom Sisi.
Účastníci si výborne
pochutnali na spoločnej
káve so šomloi haluškami
a na záver zájazdu im turistická cestovná kancelária venovala upomienkové darčeky a pozvala
ich na návštevu vianočného mestečka v Gödöllö
a v Budapešti, ktorá sa
uskutoční 15. decembra.
Občerstvení a rozveselení
punčom sme sa popoludní
vrátili domov. Zájazd sa
uskutočnil v pohodovej
a familiárnej atmosfére,
o ktorú sa postarali najmä
Ing. Andrea Bakošová,
Mgr.
Eva
Kozárová
a Mgr. Martin Palka.
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

Rok 2012 v MŠ
- obzri sa späť!

V roku 2012 sa nám podarilo veľa vecí.
Zrekonštruovali sme preliezky pred materskou
školou. Zakúpili sa nové krásne skrinky, z ktorých naše detičky majú veľkú radosť. V niektorých častiach materskej školy bolo zrenovované

Týždeň boja proti
závislostiam
Od 12. 11. 2012 do 16.11. 2012 sa v Základne škole Mojmírovce uskutočnil Týždeň boja
proti závislostiam. Žiaci počas tohto týždňa
mali rôzne úlohy, ktoré svedomito plnili. Aké
to boli úlohy?

trieda 7. A
1. Rozhlasová relácia
2. Vytvoriť plagát s tematikou proti závislostiam
3. Počítačové prezentácie na témy: drogy, fajčenie, alkohol... a ich neblahé účinky na človeka
4. Športový turnaj pod záštitou hesla: Zober
loptu, nie drogu
5. Vytvoriť báseň o tom, čo všetko môžem robiť,
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
osvetlenie a
pred vchod do
budovy bolo
namontované
nové svetlo,
ktoré
nám
svieti, aby sme sa ráno nepotkli, keď sa ponáhľame za povinnosťami. V neposlednom rade v
tomto školskom roku sme mali i dve výnimočné
udalosti. Jednou bola 60-tka našej pani riaditeľky Margity Tatranskej, ktorú oslávila vo februári a druhou udalosťou bol dátum 28. marec 2012,
kedy bola pani riaditeľka ocenená Krajským
školským úradom v Nitre za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a riadiacu činnosť.
Touto cestou by sme jej znova popriali ešte
veľa energie a elánu pri vykonávaní svojej funkcie a mnoho ďalších rokov a šťastných krokov
v živote.
kolektív Materskej školy v Mojmírovciach

Radostnou cestou svedectva viery
kráčame spolu malí i veľkí
Pekná veta, však? Sú v nej obsiahnuté pojmy
ako radosť, svedectvo a spoločenstvo. Tieto sú
zároveň aj vnútornými princípmi jednej detskej
organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Ide
o eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
ktoré je registrované na Ministerstve vnútra SR
ako občianske združenie od 3.10.1990.

Mgr. Anna Velebná
aby som nezostal závislým
6. Vedomostný kvíz
Je všeobecne známe, že naši žiaci sú veľmi
kreatívni a usilovní. Počas celého týždňa vytvorili obrovské množstvo zaujímavých, nápaditých
prác. Za všetky aspoň jedna práca od žiačky
Dominiky Šubovej z 8.C triedy.

Závislosti
Prišla zima, zimička
závislosť nám štípe na líčka.
Mama telku pozerá,
otca z okna vyzerá.
Keďže jeho závislosť je len práca,
doma ho za to čaká patričná pláca.
Zato babka ťahá ostošesť
väčšej závislosti už snáď ani niet.
Nákupy a túlanie, shopoholik zo mňa je.
Závislosťou môjho dedka
je corgoň a jeho babka.
Závislostí je ešte veľa,
preto vymenujem len tie, ktoré treba.
Fľaša, víno, borovička,
sem tam aj marihuanička.
To je nový fenomén,
ktorý frčí každý deň.

Mgr. Irena Michalíková ,

koordinátor protidrogovej prevencie
Foto: Mgr. Lucia Franclová

Nábor do eRka
Základnou činnosťou hnutia je pravidelná
mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách - „stretkách“ počas celého roka. (Túto
činnosť vykonávajú animátori - dobrovoľníci
vo svojom voľnom čase, bez nároku na honorár
☺). Prvotná práca s deťmi, podobná dnešnému
eRku, začala už v roku 1973. V období totalitného režimu bola činnosť vykonávaná tajne
s duchovnou starostlivosťou otca biskupa Jána
Ch. Korca. Základnou potrebou bola pomoc pri
výchove detí v kresťanských rodinách.
Práve táto potreba sa stala aj cieľom – pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí
a mládeže na zrelé kresťanské osobnosti, podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.
Pre koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť sa pravidelne konajú stretnutia
vedúcich detských spoločenstiev jednotlivých
farností. Na stretnutiach oblastných centier si
vymieňajú informácie a skúsenosti, vzájomne
sa obohacujú a pripravujú spoločné podujatia
pre deti (ako napr. Dni radosti, Dni života, ročná
téma, biblické stretká, Sviečka za nenarodené
deti, Deň počatého dieťaťa, misijná púť detí,
Vypni telku, zapni seba!, Detský čin pomoci,
Dobrá novina, letné tábory a mnohé iné).

K lepšej koordinácii činnosti a informovanosti oblastných centier prispieva územná rada.
V eRku máme 5 územných rád, v ktorých sú
zaradené oblastné centrá (http://www.erko.sk/
o-erko/oblastnecentra/).
Oblastné
centrum
v Nitre vedie vedúci Martin Sarvaš a zabezpečuje koordináciu činností a informovanosť vedúcich vo farnostiach. Stará sa tiež o potrebnú
pomoc súčasným i novým vedúcim.
V našej obci, resp. farnosti sa začala rozbiehať činnosť eRka koncom októbra tohto roku.
Na začiatku boli oslovené a informované deti
o eRku na Základnej škole v Mojmírovciach a to
v 2., 3. a vo 4. ročníku na hodine náboženskej výchovy so súhlasom riaditeľky ZŠ. Samozrejme,
eRko je detské spoločenstvo pre deti do 15 rokov,
teda nielen pre deti navštevujúce prvý stupeň
základnej školy.
Našou prvotnou eRko - činnosťou boli
„stretká“ zamerané k „novembrovým odpustkom“ (aktivitka s názvom Vstupenka do neba ☺).

Chlapci na „stretku“
Momentálne prebieha príprava na kolednícku
akciu Dobrá novina, spojenú so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách
(ide už o 18. ročník Dobrej noviny). Stretávame
sa spolu s deťmi v Kultúrnom dome v Mojmírovciach každú sobotu od 10. 00 do 12. 00 hod.
Deti, ak máte čas a chuť, stačí len prísť! Na
vašu účasť sa už tešia animátorky: Mária Žáková, Mária Jankulárová, Danka Kuklová, Nikolka
Foltínová a Veronika Farkašová ☺.
Text a foto:

Mária Jankulárová
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Deň
otvorených
dverí

• Prehliadka zariadenia, ktoré klienti využívajú,
na určitý čas počas dňa.
• Činnosť klientov, klienti sa predstavili svojimi
prácami, predviedli svoje zručnosti, v krátkom
programe spievali a predniesli básne.

D. Kozáková ,
predseda OZ Mojmírovské kroky

Vlasta Árvayová
Foto: autor

- Mojmírovské kroky pokračovali v revitalizácii parku

„Šťastný život, n.o“ Mojmírovce
a Asociácia poskytovateľov sociálnych
služieb dňa 19.10 2012 o 9,00 hod.
„otvorila dvere“ v priestoroch Denného
stacionára v Mojmírovciach.
Asociácia poskytovateľov sociálnych
služieb je najväčšou strešnou organizáciou, ktorá združuje poskytovateľov
sociálnych služieb na Slovensku. Z toho
vyplýva aj jej zodpovednosť informovať
čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby
a tiež o rôznych formách sociálnej starostlivosti,
o príčinách a dôsledkoch, tiež o prostriedkoch
a možnostiach pomoci ľudom v núdzi.
Deň otvorených dverí sa niesol v duchu myšlienky „RAZ VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO PÄŤ
KRÁT POČUŤ“.
Na tento deň sa pracovníci, klienti a dobrovoľníci starostlivo pripravili s nasledovným
programom:
• Otvorenie, kde riaditeľka a sociálna pracovníčka informovali hostí o problematike a potrebách
sociálne i zdravotne odkázaných spoluobyvateľov.

INZERCIA
*Predám elektrickú polohovateľnú
posteľ. Cena dohodou. Tel.č.: 78 88 169
*Predám jablká Idared, Melódia, Golden Delicius v súčasnej cene 30 – 50
centov. Viktor Štourač, Štúrova ul. 7,
Mojmírovce, tel.č.: 0905 966 557.
*Ponúkame na prenájom nebytové
priestory na poschodí Nákupného strediska v Mojmírovciach a bývalej predajni mäsa vo Veľkej Doline.
Bližšie informácie na tel.č.: 037/69 257
63, 0917 342 014, 037/ 69 257 00 kl. 163
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Z aktivít občianskeho
združenia Mojmírovské
kroky

Najväčší zážitok mali z toho, keď sa do ich činnosti zapojil pán starosta Kováč a spolu bicyklovali na stacionárnych bicykloch.
Naši hostia boli veľmi pozorní a obdarovali
klientov darčekmi. No my sme sa tiež pripravili a našich hostí sme obdarovali vlastnoručne
vyrobenými darčekmi a tiež upečeným čajovým
pečivom.
Tento deň bol plný zážitkov, niesol sa v duchu
spoluzodpovednosti a ochoty pomáhať. V podpore a budovaní pocitu solidarity a vzájomnej
súdržnosti.
Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na vás
niekedy na budúce...

Vedenie hotela
Kaštieľ Mojmírovce
oznamuje verejnosti, že
začiatkom roku 2013 organizuje vo svojej plavárni
základný výcvik pre deti
od 6 do 15 rokov.
Cena za 10 vyučovacích
hodín (2 hodíny denne)
je 25, 00 € na dieťa. Občania si svoje deti môžu prihláciť priamo na recepcii
hotela a zaplatiť
poplatokza plavecký kurz.

Plavecký výcvik sa bude realizovať v čase od 15.00 do
17.00 hod. v nasledovných
termínoch:
1. turnus:
21. - 25. 1. 2013
2. turnuss:
18. - 22. 2. 2013
3. turnus:
11. - 15. 3. 2013

spolufinancovanie Mojmírovské kroky
2012 – Mikroregión Cedron = 1 900,00 + 339,20
spolufinancovanie Mojmírovské kroky
2012 – Nadácia Ekopolis = 3 200,00 + 1 272,00
Obecný úrad Mojmírovce + 324,00 Mojmírovské
kroky
Spolu sa nám podarilo investovať do revitalizácie parku: 20 401,47 EUR
Je veľmi potešujúce, že sa nám aspoň čiastočne podarilo naplniť dlhodobý zámer úpravy
nášho parku. Podporili sme záchranu národnej
kultúrnej pamiatky, skvalitnili životné prostredie nielen pre našich občanov, ale aj pre návštevníkov Kaštieľa Mojmírovce, deti regionálnej
základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy, učňov OUI Mojmírovce, bežných
návštevníkov obce,...
V mene nášho občianskeho združenia ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali tento rozsiahly
projekt realizovať. Verím, že sa nám spoločne
podarí park aj naďalej udržiavať a zveľaďovať.

- Klub tvorivosti

Občianske združenie Mojmírovské kroky
získalo aj v tomto roku dotáciu v rámci
Mikroregiónu Cedron z programu Leader
NSK na dokončenie projektových zámerov
smerujúcich k čiastočnej revitalizácii historického parku v našej obci.
V tomto roku sme získali dotáciu
1 900,00 EUR a naše spolufinancovanie
bude 339,20 EUR. Z týchto finančných
prostriedkov sme financovali zoštiepkovanie drevného odpadu, ktorý v parku vznikal pri postupom čistení. Získanú štiepku
sme použili na vysypanie chodníkových
trás v rámci parku. Väčšia časť prác je už
zrealizovaná. V závere projektu bude osadená ešte jedna informačná tabuľa, lavička
a smetná nádoba.
Projekt revitalizácie parku sme začali
realizovať v roku 2010, kedy sme v rámci Mikroegiónu Cedron získali prvú dotáciu.
Prehľad získaných dotácií a grantov na park:
2010 – Mikroregión Cedron = 7 000,29 + 368,44
spolufinancovanie Mojmírovské kroky
2011 – Mikroregión Cedron = 5 697,66 + 299,88

V novembri 2012 sa opäť začali stretávať
ženy z obce v Klube tvorivosti, ktorý financuje
občianske združenie a vedie ho naša členka Ing.
Antónia Zoborská.

Všetky aktivity môžu byť zrealizované
vďaka našej snahe získavať 2% z daní a vďaka
všetkým, ktorí svoje 2% poukazujú práve OZ
Mojmírovské kroky.
Vážení čitatelia, ďakujeme, že nám pomáhate
skvalitňovať život obyvateľov našej obce. V závere roka želáme pokojné Vianoce, veľa zdravia a
rodinnej pohody.
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V decembri
oslavujú:

Z jednej strany chvojka
Z jednej strany chvojka, z druhej je borievka,
pod ňou sedia pastuškovia, pokojní to ver‘ ľudkovia,
jedia kašu z hrnka.
Priletel k nim anjel a takto im vravel,
že sa Kristus Pán narodil, ľudstvo z hriechov vyslobodil,
aby každý vedel.
Pastieri hneď vstali, na cestu sa dali,
do Betléma, do maštaľky, Ježiškovi svoje dary
k jasliam poskladali.

Zdobenie medovníkových chalúpok
Keďže čas neúprosne beží a na dvere nám o chvíľu zazvonia zvončeky oznamujúce príchod čarokrásnych Vianoc, rozhodli sa naše ženičky, že si chcú okrášliť svoje príbytky niečím novým, čo ešte
nerobili. Tak sa stretli v sobotu 17.11. v doobedňajších hodinách, aby sa pod vedením lektorky Majky
Harárovej naučili zdobiť medovníkové domčeky. A verte mi, že to vôbec nebolo jednoduché. Ale ako
čas plynul, pod rukami našich šikovných žien sa zrazu začali vynárať chalúpky ako z rozprávky. A tak
aj keď už hladné ( bolo 12,30 h.), ale spokojné so svojimi zasneženými chalúpkami sa rozišli do svojich
domovov s predsavzatím, že budúci rok v predveľkonočnom čase sa stretnú opäť, aby sa zas niečo
naučili a potešili oči i srdce svojich najbližších.
Text a foto: Alena

Filová

Vianoce už klopú na dvere

Ani sme sa nenazdali a vianočný čas je predo
dvermi. Pre mnohých z nás sú Vianoce najkrajším sviatkom roka. Dokážu do nášho vnútra
vniesť potrebný pokoj, ktorý nás počas roka
veľakrát obchádza. Vianočné sviatky majú byť
o štedrosti, láske, šťastí a rodinnej pohode. Sú o
rôznych tradíciách a zvykoch. Podstatou Vianoc
je však duchovné vnímanie tohto kresťanského
sviatku, ktoré nás má vnútorne obohatiť. Nie
každý z nás môže mať Vianoce plné štedrosti
a toho po čom túži. Nezabúdajme preto na tých,
ktorý z nejakého dôvodu nemôžu Vianoce stráviť zo svojimi rodinami. Myslime i na tých, čo
žijú v biede a pretĺkajú sa životom najlepšie ako
vedia. Vianoce sú čarovné sviatky plné zázrakov.
Veria v to deti, veria i mnohí dospelí. Modlia sa
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za to, aby aspoň počas Vianoc dokázali svojej rodine dožičiť to, o čom počas roka len ticho snívajú. Buďme tu jeden pre druhého, ak si navzájom
dokážeme pomôcť počas vianočných sviatkov,
dokážeme to i počas celého roka. Podstatou je
mať otvorené srdce pre tých, ktorí to v živote
nemajú jednoduché. Naša pomoc nás vnútorne
obohatí. Ten pocit nám nikto a nič nenahradí.
Nech vianočné sviatky premenia vaše príbytky
šibnutím čarovného prútika na nezabudnuteľné.
Nech Ježiško navštívi všetky deti, ktoré naňho
už netrpezlivo čakajú.
Zo srdca prajem príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka v kruhu svojich blízkych, s
úsmevom na tvári, s láskou a pokojom v duši.

Alžbeta Zemanová

70 - te narodeniny
Valentín Čanaky
65 - te narodeniny
Mária Dúbravská,
Pavla Franková,
Helena Feješová
60 - te narodeniny
Božena Šurábová,
Róbert Tóth
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Kubo, ty na rohu, zahraj Pánu Bohu,
tra-la-la, aleluje, radujte sa všetci ľudia
chvála Pánu Bohu.

Prišli na svet:

Vianočné koledy
- ich pôvod a význam

Na Slovensku sa s koledami
ako piesňami stretávame najmä
v predvianočnom a vianočnom
období. Sú už súčasťou našej
histórie a národného kultúrneho
dedičstva.
Predpokladá sa, že samotné
koledy ako oslavné piesne majú
pôvod v Rímskej ríši - oslavách
nového roka - calendae. Odtiaľ pochádza aj používanie tohto slova u
rôznych národov a národnosti.
U Slovanov sa koledy zväčša
chápu ako ľudové piesne spievané
pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov napríklad v období
Vianoc. Bohatú tradíciu majú u
Slovákov, Čechov, Ukrajincov,
Rusov a Bulharov. Keďže Vianoce
sú slávené v rôznych štátoch sveta,

najznámejšie vianočné koledy a
piesne boli prekladané do jazykov
mimo svojho originálneho pôvodu.
Medzi takéto najznámejšie skladby patrí Tichá Noc - Stille Nacht,
ktorá bola preložená snáď do
všetkých jazykov na svete. Vznikla v roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber.
Aj keď nám už často splýva
význam slov koleda a vianočná
pieseň, vianočné koledy sa viažu
k sviatku narodenia Ježiša Krista,
kým vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu sa k vianočnému obdobiu, ako napr.: Rolničky,
Rolničky, O tannenbaum, Jingle
Bells. Koledy tak tvoria jednu zo
súčastí vianočných piesní.

Tomáš Mála,
Sebastian Kudri,
Liliana Sláviková

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Oľga Bégerová
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Zdroj: Internet
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Naše
záhrady
Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Antónia Zoborská a internet
December je už pre záhradkárov zimným
mesiacom. Záhrada je vo vegetačnom pokoji.
Ovocie a zeleninu sme pozbierali a uskladnili
ešte v októbri, následne sme prekyprili a pohnojili pôdu, vysadili nové ovocné stromčeky
a kríky, pohrabali lístie, ošetrili a uskladnili
náradie, zazimovali skleníky. V tomto období je
po letnej a jesennej prestávke opäť vhodný čas
na to, aby sme našich čitateľov ďalej informovali
o pestovaní zeleniny a ovocia, ktoré je najmä
v zimných mesiacoch zdrojom tak potrebných
vitamínov, mikroprvkov, antioxidantov a iných
cenných látok pre naše zdravie.

Dulovec japonský je nenáročná dekoratívna
drevina. Dorastá do výšky 2 – 3 m. Je to listnatý,
bohato rozkonárený ker, na výhonkoch má tŕne.
Kvitne v apríli v čase rozvíjania listov, v septembri môže zakvitnúť druhý krát. Kvety vyšľachtených odrôd sú bielej, ružovej alebo broskyňovej
farby. Dozreté žlté malvice sú veľmi aromatické
a podobajú sa na plody duly. Uvarené majú výbornú chuť, dajú sa využiť rovnako ako plody
dule (kompóty, džemy). Šťava z nich obsahuje
veľa vitamínu C, podobne ako citróny. Dulovec
je vhodný do kvitnúcich živých plotov.

Napriek roku veľmi chudobnému na zrážky
v priebehu vegetačného obdobia, úroda viacerých druhov ovocia a hrozna (menej zeleniny) bola dobrá. Na tohtoročnej výstave ovocia,
zeleniny a kvetov sa objavili okrem tradičných
druhov aj niektoré nové, menej známe exponáty, napríklad jakon, kivi, dulovec, citronovník
a iné.

Jakon, plodina Inkov, má jedlé šťavnaté
hľuzy, ktoré chutia podobne ako ovocie. Je veľmi citlivý na mráz, preto sa u nás môže pestovať
od polovice mája do príchodu prvých jesenných
mrazov. Rozmnožuje sa stonkovými hľuzami,
ktoré sú nejedlé. Rastlina vyrastie do výšky
2 – 2,5 m, kvety má podobné ako topinambur.
Jedlé hľuzy obsahujú značné množstvo minerálnych i ďalších cenných látok. Konzumovať
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sa môžu surové v šalátoch, spolu s ovocím alebo
zeleninou. Jakon je výborný aj tepelne upravený.
Kompót z hľúz pripomína ananás. Hľuzy môžu
konzumovať aj diabetici. V priebehu vegetácie
rastlina netrpí hubovými chorobami, nenapadajú
ju ani škodcovia. Jakon sa pestuje podobne ako
zemiaky alebo topinambur.

Citronovníkovec trojlistý sa tiež viac ako
pre plody pestuje ako okrasná rastlina. Je to opadavý malý strom, ktorý dorastá do výšky aj viac
ako dvoch metrov. Na jar je obsypaný výraznými bielymi kvetmi, na jeseň ho zdobia žlté plody,
ktoré dlho vydržia na zelených konárikoch s nápadne veľkými tŕňmi. Plody sú podobné malým
citrónom, pripomínajú ich aj vôňou, majú však
horkú chuť a dužina plná semien je málo šťavnatá. Existuje aj beztŕňová odroda, tiež s veľkými
zahnutými tŕňmi, bodkovanými listami, ale aj
s pokrútenými konármi a úzkymi listami.
Na tohtoročnej výstave sa prvýkrát objavili
aj plody kivi. Tomuto vynikajúcemu ovociu sa
budeme venovať v niektorom z ďalších článkov
o našich záhradách.

Krištáľová
rallye
1. ročník
9. september 2012
Táto Krištáľová rallye bola spojená s Nadáciou Pomôže celé Slovensko a zároveň so Spanilou jazdou, pri príležitosti 20. výročia prijatia
Ústavy Slovenskej republiky.
Projekt pripravila Ing.
Mária Vaškovičová, konateľka
Krištáľového krídla. S nápadom zapojiť do benefičnej akcie
historické vozidlá, prišiel Ing.
Konštantín Nikitin, prezident
Classic Car Club Bratislava.
Nápad sa pani Vaškovičovej
pozdával, a tak nové podujatie
spojené s historickými vozidlami sa stalo skutočnosťou. Organizátorom historických automobilov
bol CCC Bratislava. Charitatívna Krištáľová rallye so štartom v Bratislave pred hotelom Sheraton
a cieľom v Skalici, mala charakter benefičného
podujatia. Výťažok z tejto akcie pomôže chorým
deťom na celom Slovensku. V popoludňajších
hodinách 9. 9. 2012 bolo stretnutie a malá rozprava s účastníkmi podujatia v priestoroch hotela
Sheraton so štartom o 11,00 hod. V automobiloch spolujazdcov tvorili držitelia Krištáľového
krídla, významné osobnosti kultúrneho života
a podnikatelia, ktorí prispeli na charitu. Trasa
viedla z Bratislavy cez Záhorskú Bystricu, Stupavu, Malacky, Studienku, Šaštín-Stráže, Senicu,
Radošovce, Holíč a Skalicu. Krištáľovej rallye
sa zúčastnilo 33 historických vozidiel. Nášmu
klubu VCC Mojmírovce sa dostala česť - byť
na čele kolóny. Autá boli označené štartovnými
číslami a vyzdobené štátnymi vlajkami SR. Farba
vozidiel bola vybraná v národných farbách. Číslo
1 - AERO 30 – biela - rok výroby 1935, číslo 2 -

PRAGA BABY - modrá – rok výroby 1937, číslo
3 - AERO 30 - červená - rok výroby 1936 z CCC
Bratislava.
Symbolom šírenia pomoci počas jazdy bol
malý klaksón, ktorý si mohli účastníci i diváci
zakúpiť na určených miestach, a tým finančne
prispieť na tento projekt. Malý klaksón bol súčasne vstupenkou na koncert v Jezuitskom kostole
na námestí v Skalici. Koncert
bol pod záštitou ministra kultúry
Mareka Maďariča. Kolónu po
celej trase sprevádzala hudobná
skupina FANNY FELLOWS.
Na námestí pred pódiom boli
zaparkované dva historické automobily: AERO 30 a MORGAN
8. Počas koncertu, ktorý začal
o 20,00 hod. v priamom prenose
RTVS, prebiehali rozhovory v spomínaných automobiloch. Benefičného koncertu sa zúčastnilo 40
umelcov bez nároku na honorár. Vystúpili známe
osobnosti: Miro Žbirka, Helena Vondráčková,
Maroš Kramár, Sisa Sklovská, Jarmila Hargašová, Katarína Brychtová a iní. Celú trasu monitorovali: RTVS, TA3, vrtuľník, súkromné televízne
spoločnosti. V mestách a v dedinách bola príjemná atmosféra spojená s kultúrnym programom
a občerstvením. Aj počasie sa vydarilo. Výťažok
z akcie bol 100 000,- €. Mojimi spolujazdcami
boli okrem iných Mária Vaškovičová a Helena
Vondráčková, ktorú som doviezol na koncert.
Ak by Krištálová rallye pokračovala aj v roku
2013 vytypované sú tri miesta: Mojmírovce, Smolenice a Bojnice. V roku 2013 sú naplánované akcie: Krištáľové krídlo, Krištáľový ples a potom sa
bude riešiť Krištáľová rallye. Historické vozidlá,
ktoré boli účastné na Krištáľovej rallye, mohli diváci vidieť aj v Nitre na Autosalóne v pavilóne B
– 38. ročník výstavy Veteráni ciest.

Aladár Knoll
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Stará cena: 699€
pri predložení
kupónu len

TV LG 42LM615S

Cinema 3D LED TV
6 kusov 3D okuliarov ZDARMA
uhlopriecka 107cm
Rozlíšenie: 1920×1080

589€

Štúrova 69/A,949 01 NITRA
FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce

sa
ste 594
á
l
Nah 3 715
090 Príďte sa zabaviť, ale aj oddýchnúť !

AKCIA
Výhodná

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍME

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

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.

