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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Upozornenie pre majiteľov
spoločenských zvierat
(psov, mačiek a fretiek)
Touto cestou upozorňujeme majiteľov spoločenských zvierat
(psov, mačiek a fretiek), že v súlade s § 19 ods. 3 zákona č.39/2007
o veterinárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o identifikácii spoločenských zvierat) majú zákonnú povinnosť
zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu uvedených zvierat
transpordérom - mikročipom. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na
zvieratá narodené po 1. 11. 2011. Každý takýto pes, mačka, fretka
musia byť nezameniteľne označený do 8 týždňa veku, alebo pred
uvedením na trh, alebo prevedením do vlastníctva inej osoby. Na
psov, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred dátumom 1. 11. 2011
sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie (§ 54 b ods. 5 zákona č.
39/2007 Z.z.), ktoré končí dátumom 30. 9. 2013. Po uvedenom termíne
musia byť všetky spoločenské zvieratá identifikované mikročipom.
Aplikáciu transpordéra – mikročipu môže vykonať len veterinárny lekár (§ 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z.). Čipovanie svojim priebehom pripomína vakcináciu, je bezbolestné a trvá asi 2 sekundy.
Chovateľ je zodpovedný za zabezpečenie identifikácie spoločenských
zvierat. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci veterinárny lekár, alebo ich nájdete na www.svssr.sk alebo www.kvlsr.sk.

Niektoré zaujímavé štatistické údaje
z matričného úradu
K 31.12.2012 mala naša obec 2865 obyvateľov.
V roku 2012 sa v našej obci narodilo 30 detí, z toho 8 dievčat a 22
chlapcov a zomrelo 28 občanov, z toho 11 mužov a 17 žien.
V roku 2012 v matričnom obvode v Mojmírovciach bolo uzatvorených 40 manželstiev.
Do obce sa prihlásilo 48 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo
32 občanov.
Jeden zo zaujímavých údajov je, že obyvateľstvo Mojmíroviec
starne.
Priemerný vek obyvateľstva v našej obci v roku 2012 bol 39 rokov.
Pre porovnanie v roku 2011 to bolo 38 rokov, v roku 2010 37 rokov
a v roku 2008 bol priemerný vek obyvateľstva 36 rokov.
Najvyšší vek v roku 2012 je 94 rokov, ktorého sa dožili pán Jozef
Líška a pani Margita Ballová.
Z matriky vybrala

Gabriela Hlinková

POZVÁNKY
Uzávierka marcového čísla
bude 11. februára 2013.
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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*Obecný úrad Mojmírovce pozýva všetkých pedagógov z MŠ, ZŠ,
ZUŠ Mojmírovce a dôchodcov pedagógov na posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční v piatok 22. 3. 2012 o 15,00
v kultúrnom dome.

Výročné zhromaždenie
členov MS SČK
v Mojmírovciach
sa uskutoční
dňa 4. 3. 2013
o 17,30 h.
v Kultúrnom dome
v Mojmírovciach
Účasť nutná!
Voľba nového výboru MS SČK
na 4-ročné obdobie.
Výbor MS SČK
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného dňa
6. decembra 2012, vyberáme nasledovné:

lo a schválilo viacročný rozpočet obce na roky
2013-2015 a programový rozpočet obce na rok
2013. Bližšie informácie o rozpočte sa dočítate
v článku Rozpočet obce.

1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo:
• žiadosť Mgr. Daniely Kozákovej o uvoľnenie
z funkcie kronikára obce Mojmírovce,
• žiadosť občanov obce o umiestnenie autobusovej čakárne na Šalgovskej ulici. Uvedená
požiadavka bola zapracovaná do rozpočtu obce
na rok 2013,
• žiadosť Ing. Zuzany Tóthovej a Martiny Hrobovej o vyjadrenie k výstavbe rodinných domov
na Štúrovej ulici. Na základe uvedenej žiadosti,
ako aj ostatných podobných žiadostí, poslanci
odporučili starostovi obce pripraviť odborné
stanovisko k doplneniu územného plánu obce,
• žiadosť Alžbety Balážovej o úhradu obedov.
OZ tejto žiadosti nevyhovelo,
• žiadosť neziskovej organizácie Barlička n.o.
o výpoveď nájomnej zmluvy k 31.12. 2012 dohodou. Poslanci súhlasili s ukončením nájomnej
zmluvy a schválili zámer na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby.
2. Zámer nakladania s majetkom obce
Poslanci prerokovali zámer nakladania s dvoma
budovami vo vlastníctve obce. Ide o budovu
zdravotného strediska a o budovu združených
služieb. Po vykonanej rekonštrukcii zdravotného
strediska bolo potrebné prehodnotiť výšku nájmu priestorov zdravotného strediska. Odporučili
starostovi obce pripraviť návrh doplnku VZN č.
1/2005, v ktorom bude výška nájmu upravená.
O zámere nakladania s budovou združených
služieb, ktorá vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu,
poslanci zatiaľ nerozhodli.
3. Rozpočtové opatrenie
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie
č. 2/2012, použitie rezervného fondu obce na
výdavky spojené s rekonštrukciou budovy zdravotného strediska a výstavbou nájomných bytov
v uvedenej budove. OZ rozpočtové opatrenie
schválilo bez výhrad.
4. Rozpočet obce
Na základe predloženého návrhu OZ prerokova-
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5. Komunitné centrum
OZ prerokovalo návrh na predloženie žiadosti
o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia komunitného centra v obci Mojmírovce“. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
Poslanci schválili spolufinancovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt t.j. vo výške 6 948,25 € ako aj výdavky vo výške 36 643,85 € v rámci neoprávnených
výdavkov na projekt.
6. Všeobecne záväzné nariadenia
OZ prerokovalo a vydalo VZN obce Mojmírovce
č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a VZN 2/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mojmírovce.
7. Rôzne
OZ prerokovalo a schválilo:
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok roku 2013,
• Časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2013,
• Výročnú správu obce Mojmírovce za rok 2011.
OZ vzalo na vedomie:
• Správu o výsledku kontroly č. 3/2012 predloženú hlavným kontrolórom obce,
• Návrh opatrení na zníženie množstva komunálneho odpadu predložený komisiou pre dopravu a životné prostredie,
• Správu audítora k výročnej správe obce Mojmírovce za rok 2011,
• Monitorovaciu správu programového rozpočtu
obce za 1. polrok roku 2012.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Rozpočet obce
na rok 2013

lému roku, všetky ostatné príjmy klesnú.

Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na
17. zasadnutí dňa 6.12.2012 schválilo rozpočet
obce na rok 2013. Niektoré fakty a údaje súvisiace s rozpočtom obce prinášame čitateľom
nášho časopisu.

a) Bežné výdavky obce sa sú plánované v objeme 1 477 055 €, teda o vyše 70 000 € vyššie, ako
tomu bolo vlani. Medzi najväčšie zložky bežných
výdavkov patria výdavky verejnej správy vo výške 391 000 €, výdavky na základné vzdelanie vo
výške 655 200 € a výdavky na materskú školu vo
výške 92 000 €. Výrazne klesnú výdavky spojené
so spolufinancovaním investičných projektov (z
50 000 na 10 000 €). Naopak, výdavky spojené
s nakladaním odpadu vzrastú o takmer 10 000
€ (predpokladá sa až 74 700 €). Na kultúrne,
športové, a iné spoločenské služby sa vynaloží
približne rovnaký objem financií ako vlani, a to
52 000 €.
b) Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej výške 166 314 €. Aj v tomto roku sa plánuje
investovať do realizácie nových objektov. Dofinancovanie prekládky elektrického vedenia na
námestí si vyžiada investíciu vo výške 24 000
€ a dokončenie výstavby nájomných bytov nad
zdravotným strediskom 16 180 €. Obec plánuje
vybudovať ďalšiu lávku pre peších a autobusovú
zastávku na Šalgovskej ulici. V prípade schválenia projektov sa zrekonštruuje časť budovy ZŠ
ako komunitné centrum, kultúrny dom a budova
obecného úradu.
c) Výdavky finančných operácií v sume 34 350
€ predstavujú predovšetkým splácanie starších
úverov.
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 www.mojmirovce.sk, alebo sú
k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Rozpočet obce na rok 2013 sa predpokladá vo
výške 1 677 715 €. Oproti roku 2012 je celkový
príjem nižší o 125 000 €, avšak po odrátaní plánovaných príjmov finančných operácií v roku 2012
je nárast príjmov bežného rozpočtu o takmer 60
000 €. K poklesu celkového rozpočtu prispela
hlavne skutočnosť, že obec plánovala v roku 2012
vykryť výpadok príjmov rozpočtu z plánovaného úveru na rekonštrukciu budovy zdravotného
strediska vo výške 174 333 €. K čerpaniu úveru
nebolo nutné pristúpiť.
Z rekapitulácie jednotlivých zložiek rozpočtu
obce vyplýva nasledovné:

Rozpočtové príjmy
V rozpočte sa na tento rok počítame len s
bežnými príjmami obce a to vo výške 1 677 715
€. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy od
štátu a štátnych inštitúcií. Predpokladáme príjmy
z podielových daní vo výške 625 000 € a transfery na prenesený výkon štátnej správy (školstvo,
matrika, stavebný úrad, životné prostredie a podobne ) vo výške 601 565 €.
Z miestnych daní predpokladáme príjmi vo
výške 275 000 €, z daní a poplatkov za špecifické
služby(daň za psa, za ubytovanie, poplatky za
odpad) 64 800 € a nedaňové príjmy by mali byť
v objeme 50 000 €. Z administratívnych a iných
poplatkov očakávame príjem vo výške 57 000 €.
Okrem príjmov z transferov na prenesený výkon
štátnej správy, kde je mierny nárast oproti minu-

INZERCIA
* Hľadám schopnú, usilovnú pani na opatrovanie
invalidného muža a práce v domácnosti. Vek
medzi +- 38 – 55 rokov. Vodičský preukaz
vítaný, zdravotný preukaz nutný. Práca v 2
týždňovom turnuse. Volajte od 11,00 do 19,00 h.
na číslo: 0949 68 33 72.

Rozpočtové výdavky

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

* Opatrím vaše dieťa celodenne i niekoľko
hodín, s možnosťou uplatnenia príspevku od
štátu do troch rokov veku dieťaťa.
Zn.: Skúsená a zodpovedná opatrovateľka.
Kontakt: opatrovanienr@gmail.com
* Predám jablká, rôzne druhy, po 30 - 50 centov/
kg. V. Štourač, Štúrova 7, tel.: 0905966557.
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Udialo sa
počas 20 rokov
samostatnosti
Slovenskej republiky
V dôsledku rozdelenia Českej a Slovenskej
federatívnej republiky /ČSFR/ na dva samostatné
štáty - Českú republiku /ČR/ a Slovenskú republiku /SR/ - vznikla 1. januára 1993 samostatná
Slovenská republika.
Na spoločnej schôdzi
vlády SR a Národnej rady SR
(NRSR) prijali poslanci vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Obyvatelia
Slovenska si 1. januára pripomínajú Deň vzniku SR.
Podľa zákona NR SR
č. 241/1993 Z. z. o štátnych
sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch v
znení neskorších predpisov je
1. január, Deň vzniku SR, štátnym sviatkom a
spája sa s dňom pracovného pokoja.

Množstvo rokovaní

Rozdeleniu Česko - Slovenska predchádzalo
v rokoch 1990 až 1992 množstvo stretnutí a rokovaní československých, českých aj slovenských
politikov i štátnych inštitúcií.
Dňa 21. januára 1992 Federálne zhromaždenie
ČSFR neprijalo návrhy prezidenta Václava Havla
- novelu ústavného zákona o referende a ústavný
zákon o prijatí novej Ústavy ČSFR. Jedenásteho
marca 1992 boli rokovania medzi Slovenskou
národnou radou /SNR/ a Českou národnou radou
/ČNR/ o štátoprávnom usporiadaní prerušené a
mali v nich pokračovať novozvolené parlamenty.
V parlamentných voľbách 1992 zvíťazila
v ČR koalícia Občianska demokratická strana
(ODS) - Kresťanskodemokratická strana a na
Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko
(HZDS). Následne sa začala séria rokovaní vedúcich predstaviteľov ODS a HZDS.

Prijatie zákonov

Dňa 17. júla 1992 prijala SNR Deklaráciu o
zvrchovanosti SR. Prvého septembra 1992 SNR
prijala Ústavu SR, ktorá nadobudla platnosť o
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mesiac neskôr, 1. októbra 1992. Dňa 25. novembra
1992 prijalo Federálne zhromaždenie ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o
polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.
Na poslednom zasadnutí vlády SR pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky bol okrem
iného schválený návrh Dohody vlád SR a ČR o
spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov zo štátnych
orgánov a štátnych organizácií ČSFR v súvislosti
so zánikom federácie.
Na námestiach slovenských miest sa od
polnoci 1. januára 1993 uskutočnili polnočné
oslavy vzniku SR. V ten deň sa
uskutočnila aj spoločná schôdza
Národnej rady SR a vlády SR, na
ktorej prijali vyhlásenie k vzniku
samostatnej SR.

Uznanie nezávislého
Slovenska

Už počas prvého dňa existencie nezávislej SR ju diplomaticky
uznalo 93 štátov sveta, medzi
nimi aj USA, Ruská federácia,
Čína, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.
Prvým, kto 1. januára 1993 odovzdal vtedajšiemu
premiérovi Vladimírovi Mečiarovi oficiálne dokumenty o nadviazaní diplomatických stykov so
SR, bol 30 minút po polnoci nemecký generálny
konzul.
V ďalších hodinách a v prvých januárových
dňoch roku 1993 sa SR stala členom významných
svetových organizácií a inštitúcií: napríklad
Svetovej banky, Organizácie Spojených národov
(OSN), UNESCO. Aj v ďalších mesiacoch roku
1993 sa SR stávala členom významných inštitúcií
a organizácií: od marca bola členom Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA),
ďalej Rady Európy (RE) a ďalších.
Od prvých dní existencie sa SR usilovala
integrovať sa do európskych a atlantických štruktúr. So vznikom SR začala svoju činnosť aj Armáda SR, ktorá sa neskôr transformovala na terajšie
Ozbrojené sily SR.

Koruna minulosťou

Od 8. februára 1993 začala na území samostatnej SR platiť nová mena - slovenská koruna
(SKK). Nahradila dovtedajšiu česko-slovenskú
korunu. Aj slovenská koruna 1. januárom 2009
vstúpila do minulosti, keďže ju na území krajiny

ZAZNAMENALI SME
nahradilo euro, ako nová národná mena na Slovensku.
V čase od 1. januára do 16. januára 2009 platil
na slovenskom území duálny obeh oboch mien.
Od 17. januára 2009 sa slovenská koruna začala
sťahovať z obehu.

Prvý prezident

Dňa 15. februára 1993 poslanci zvolili za
prvého prezidenta demokratickej povojnovej SR
kandidáta HZDS Michala Kováča.
Pri príležitosti sviatku Dňa vzniku SR udeľuje prezident krajiny každoročne štátne vyznamenania osobnostiam spoločenského, kultúrneho a

Z činnosti DV COOP
JSD Mojmírovce
Vážení spoluobčania, členovia COOP
JSD, ctení zákazníci našich obchodov.
Dovoľte mi, aby som vám pri vstupe do nového roku 2013 srdečne poprial dobré zdravie,
úspechy vo vašej práci a spokojnosť v rodinách.
Naším pracovníčkam v obchodných prevádzkach ďakujem za ich celoročnú prácu pre uspokojenie našich ctených zákazníkov a splnenie
maloobchodného obratu.
Vážení Urmínčania - Mojmírovčania,
v tomto roku si pripomíname 115 výročie založenia prvého spotrebného družstva v Nitrianskej oblasti s maďarským názvom „URMÉNY
és VIDEKE FOGYASZÁSI SZOVETKEZET“.
To v preklade znamená „Spotrebné družstvo
Urmín a priľahlé okolie“. V tom čase sme patrili
do Rakúsko Uhorska. Som rád a vďačný nášmu
poľnohospodárskemu družstvu, že uchováva odtlačok tejto pečate vo svojej pamätnej izbe, ktorú si môžete na požiadanie prehliadnuť. V tom
ťažkom čase toto družstvo zaniklo, ostalo len
ÚVERNÉ – PEŇAŽNÉ! Po určitom čase sa odhodlali naši iniciatívni občania Vojtech Kincel,
Adam Taškár a ďalší, zozbierať financie, ktoré
boli potrebné na Kauciu a obnovili nakupovanie
pre nové spotrebné družstvo. Dlhšiu dobu tu bol
vedúcim Karol Trup. Som veľmi rád, že táto
družstevná myšlienka ostala u našich občanov
až doteraz a pokúsme sa zabrániť tomu, aby nás
nepohltili zahraničné obchodné reťazce.
V krátkosti spomeniem činnosť nášho DV

politického života.
Od roku 2004 je SR členským štátom NATO
a Európskej únie, od decembra 2007 je členom
Schengenského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa
SR stala členom eurozóny. Prijatím eura za bežné
platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ.
Slovensko je plnohodnotným štátnym
útvarom a rovnocenným partnerom v rámci
európskych aj svetových štruktúr. Je uznávané
aj vďaka pokojnému rozdeleniu krajiny a vďaka
snahe zaradiť sa do všetkých procesov v rámci
medzinárodného diania.
Zdroj: Internet a doplnené

D. Kozáková
pre našich členov a občanov v roku 2012. Dobre
spolupracujeme s obecným úradom, finančne
podporujeme kultúrno-spoločenské akcie, tiež
aj z Jednotou dôchodcov Slovenska a Slovenským zväzom záhradkárov v našej obci. Uskutočnili sme zájazdy: Flóra Bratislava, Hronsek,
B. Bystrica, Zvolen a spolu s deťmi aj kúpalisko
v Dunajskej Strede. Tiež sme finančne prispeli
na Dni obce a Družstevný deň, deťom z družobnej obce Csömör a súboru z Budapešti, ZŠ
na MDD, neziskovým organizáciám v detských
domovoch. V DAB sme boli na hru RND Šťastné konce a Prefíkaná vdova. Podporili sme tiež
Krajskú prehliadku speváckych súborov seniorov, posedenie našich dôchodcov, atď. Pred Vianocami sme navštívili našich jubilujúcich členov
– dôchodcov v Mojmírovciach a Veľkej Doline,
ktorým želáme dobré zdravie a odovzdali im
vianočné balíčky.
Touto cestou chcem poďakovať a podporiť
snaženie kultúrnej komisie OZ hlavne iniciatívu pána Mgr. Martina Palku, ktorý sa snaží
zabezpečiť do našej obce rôzne kultúrne skupiny. Je však potrebné, aby sme to my, občania,
podporili svojou účasťou. Tiež odovzdávam
poďakovanie redakčnej rade nášho Mojmírovčana od čitateľov mimo našej obci, ktorým ho
poskytujem na čítanie.
Dovoľte mi, aby som vám všetkým občanom a zákazníkom našich obchodov zaželal
všetko dobré, pevné zdravie do ďalších rokov
a spokojnosť s nákupmi.

Ľudovít Kvasňovský

Predseda Dozorného výboru
COOP JSD Mojmírovce
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ZAZNAMENALI SME

MOJMÍROVSKÉ
KROKY
- rekapitulácia 2012

Občianske združenie Mojmírovské kroky v
roku 2012 hospodárilo s finančnými prostriedkami získanými z 2 % z daní zo zdaňovacieho
obdobia 2011. Ďalej získalo dotácie od Mikroregiónu Cedron, o.z., z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja, dotáciu od Nadácie Ekopolis a od obce Mojmírovce.
Už viac rokov delíme väčšiu časť nášho
rozpočtu na investičnú aktivitu a na aktivitu
poznávaciu – vzdelávaciu a ostatnú časť rozpočtu použijeme na pomoc pri realizácii menších
aktivít iných organizácií v našej obci (MŠ, OUI,
JDS, ...)
Tromi väčšími aktivitami v roku 2012 boli
projekty Poznávame našich susedov, Park
Mojmírovce - revitalizácia parku III. Etapa
a Vráťme vodu do Parku Mojmírovce.
V roku 2012 sme zorganizovali poznávací
zájazd pre 47 účastníkov do Českej republiky
a pomáhali sme v čistení a celkovom skultúrnení nášho parku – národnej kultúrnej pamiatky.
Ďalej sme podporovali činnosť žien v našom
Klube tvorivosti. Dofinancovali sme aktivity
spevokolu Senior (Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov,...). Podporili sme
aktivity detí v Materskej škole v Mojmírovciach, prispeli sme na cyklotúru neformálnej
skupine cyklistov z našej obce,...
V rámci projektu Park Mojmírovce sa nám
podarilo dokončiť najväčšie čistenie od náletov
a chorých drevín v ďalšej časti národnej kultúrnej pamiatky, vyčistiť potok, obnoviť premostenia, vyčistiť časť pod ihriskom, vysadiť novú
zeleň, upraviť chodníky, doplniť informačné tabule, smetné nádoby, lavičky a drevnou štiepkou
vysypať chodníky.
Všetky finančné prostriedky, ktoré naše
združenie získa investujeme do aktivít v našej
obci a pre našich občanov.

8

Práca všetkých členov Rady občianskeho
združenia Mojmírovské kroky je dobrovoľnícka,
teda bezplatná. Všetkým ďakujem za ich aktivitu v roku 2012.
Na začiatku roka chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám každý rok poukazujú
2 % z daní.

Fidlikanti
v Mojmírovciach
Ľudová hudba Fidlikanti

V mene nášho občianskeho združenia ďakujem Mikroergiónu Cedron, o.z. a Nadácii Ekopolis za podporu formou dotácie a aj obci Mojmírovce za dotáciu na bežné výdavky združenia.
Taktiež ďakujem všetkým organizáciám, školám
aj jednotlivcom, ktorí s nami spolupracovali a aj
pomáhali realizovať čistenie parku.

Spoločne prajeme všetkým
úspešný rok 2013.
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
Potrebné tlačivá budú k dispozícii na verejne
prístupných miestach.
Zmena:
V tomto roku môžu podnikatelia poukázať
0,5% zo svojich daní priamo na účet organizácie a ďalších 1,5% v rámci daňového priznania.
Pokiaľ 0,5% nepoukážu na účet prijímateľa, tak
v rámci daňového priznania môžu poukázať
už len 1,5% zo zaplatenej dane. Podrobne na
www.rozhodni.sk.

Vopred ďakujeme
všetkým prispievateľom.

D. Kozáková ,
predseda združenia

Klobúkový tanec
Katarínsky podvečer. Na počúvanie a do tanca
zahrala Ľudová hudba Fidlikanti. Nádherné tóny
huslí Jožka Lednického nenechali nikoho dlho sedieť. Na rezké ľudové piesne si s radosťou všetci
prítomní zatancovali. Nechýbal ani klobúkový
tanec, ktorý zatancovali naše silnejšie polovičky.
Obec Mojmírovce usporiadala v nedeľu 25.
novembra 2012 pre našich občanov v kultúrnom
dome v Mojmírovciach podujatie pod názvom

Spomienka
na Mikuláša

Text: A. Filová
Foto: Bc. J. Arpáš
Pantomíma študentov UKF z Nitry

Aby našim deťom rýchlejšie ubehol čas
do vytúžených Vianoc, pripravil Obecný úrad
Mojmírovce 8. decembra 2012 program pod
názvom Príde k nám Mikuláš. Neopísateľný
zážitok a krásnu spomienku v deťoch zanechala
pantomíma v podaní študentov UKF z Nitry.
Mikuláš rozdáva
balíčky deťom
Po predstavení nasledovalo stretnutie
s Mikulášom. Deti mu s radosťou zarecitovali básničku, alebo zaspievali peknú
pesničku. Za odmenu si odniesli balíček
plný sladkostí.
Na tejto akcii sa zúčastnilo aj 20 detí
zo sociálne slabých rodín. Na ich balíčky
prispel starosta obce Imrich Kováč. Za
rozžiarené očká a krásny úsmev týchto
detí ďakujú terénne sociálne pracovníčky obecného úradu Dana Bandryová
a Mgr. Eva Straková.
Text: A. Filová
Foto: Bc. J. Arpáš
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Lyž ovačka
na Skalke

Trojkráľový
beneﬁčný koncert
Maroš Bango spieva medzi obecenstvom

Poďakovanie za prekrásny koncert
V nedeľňajších popoludňajších hodinách 6.
januára 2013 sme vianočné sviatky zavŕšili Trojkráľovým benefičným koncertom Maroša Banga
na podporu nevidiacich. Nevidiaci spevák svojim

Ešte o Vianociach
Aby som spríjemnila Vianoce sociálne
znevýhodnenej rodine so štyrmi deťmi žijúcej
v obci Mojmírovce, rozhodla som sa napísať
projekt. Vďaka tomuto projektu mala táto rodina štedrovečerný stôl plný dobrôt a deti si pod
vianočným stromčekom našli i darčeky. Tento
projekt sa uskutočnil vďaka programu „Darujte
Vianoce Nadácie Orange.“

neuveriteľným hlasom, neustálym optimizmom,
čarovným úsmevom na perách a dojemným slovným doprevádzaním jeho nevidiacej manželky,
zanechali v mysliach, ale i v srdciach všetkých
prítomných prekrásny zážitok, na ktorý budú
všetci dlho spomínať.
Text: A. Filová
Foto: Bc. J. Arpáš
Dňa 20.12.2012 som sa rozhodla zúčastniť
podujatia s názvom Urmínske strašidielka v parku Mojmírovce, organizované Turistickou informačnou kanceláriu CESYS Mojmírovce s 5 deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. TIK
CESYS vyšla v ústrety tejto aktivite a deťom
darovala ručne maľované mapy. Pri absolvovaní
stanovíšť s príbehmi urmínskych strašidiel, si
deti zasúťažili pri vypĺňaní tajničky, za čo boli
odmenené malou sladkosť.

Deti na podujatí Urmínske strašidieľka
Touto cestou sa chcem v mene detí poďakovať TIK CESYS a poslankyni OZ Ing. A. Bakošovej za príjemne strávené popoludnie.
Šťastné deti vďaka Nadácie Orange
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Text a foto: Mgr.

Eva Straková

Rozprávková zima, snehová prikrývka 50 cm
a lyžovačka alebo wellness pobyt za super cenu.
12. januára 2013 toto všetko svojim záujemcom
ponúkla Turistická informačná kancelária CESYS prostredníctvom kúpy lístka v cene 20 Eur.

V sobotu ráno sa v Mojmírovciach stretlo cez
tridsať lyžiarskych nadšencov a skupinka tých,
ktorí sa rozhodli užiť si príjemnú atmosféru wellness zariadenia v známom lyžiarskom stredisku
Skalka arena pri Kremnici.
Okrem malebného prostredia ponúklo horské
stredisko svojim návštevníkom viac ako 5 km

zjazdových tratí rozdelených podľa obtiažnosti, niekoľko
desiatok bežeckých
tratí, varené víno a
bufetové jedlo na doplnenie energie. Záujemcovia o wellness sa mohli
nechať rozmaznávať v niekoľkých saunách, či
využiť bazén s protiprúdom a s atrakciami ako
ležadlá, sedadlá, vodný hríb, vodné trysky alebo
si len tak zaplávať.
Zabezpečená doprava autobusom zaistila
pohodlnú a bezpečnú cestu s dobrou náladou.
Najmä cesta späť bola veselá a vďaka dobrej nálade sa vytvorili nové priateľstvá a komentovali
veselé zážitky.
Zorganizovaním tejto akcie sa podporilo naplniť heslo: V zdravom tele zdravý duch.
Pevne veríme, že pre Mojmírovčanov nebola
táto lyžovačka poslednou v tejto lyžiarskej sezóne. Tešíme sa na skoré stretnutie na lyžiach.
Text: Anna Christea
Foto: Ski aréna Skalka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V januári oslávili:

Vo februári oslavujú:

Prišli na svet:

90 – te narodeniny
Katarína Dolešová,
Štefan Foltin
85 – te narodeniny
Gabriela Pipíšková
80 – te narodeniny
Karol Molnár
75 – te narodeniny
Milan Líška
70 – te narodeniny
Blažena Klobučníková
65 – te narodeniny
Alexander Kacír,
Ján Šebestian
60 – te narodeniny
František Janes,
Štefan Papp,
Helena Kozárová,
Július Minárik,
Štefan Dubeň

90 – te narodeniny
Koloman Kvasňovský
85 – te narodeniny
Anna Mudráková
80 – te narodeniny
Jozef Hrivňák,
Karol Jankušík,
Zdislav Gamrot
70 – te narodeniny
Zdenka Töröková,
Angelika Pavlová
65 – te narodeniny
Ján Majerčík,
Dušan Daxner
60 – te narodeniny
Blažena Hanáková,
Mária Janesová,
Štefan Eliaš,
Štefan Šurába,
Juraj Trenkler

Rastislav Šarközi,
Adrián Kudry,
Samuel Zeman,
Roman Bučkuliak,
Enrico Cirók,
Filip Ďurina,
Karin Kostelanská,
Peter Dubnický
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:
Mária Branikovičová,
Božena Dilhofová,
Natália Fejtová,
Margita Krajčíková,
Július Mihók,
Františka Palatická,
Viera Tulipánová,
Irena Mokrášová
Rodinám vyslovuje úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Školská knižnica
oslavovala

O Odbornom učilišti
internátnom Mojmírovce

Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť.
Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.
(Jan Amos Komenský)
„Kniha je výsledkom tisícročného napredovania ľudí a ich úsilia o uchovanie písomných
záznamov, poznatkov a vedomostí, mýtov i legiend. Preto musíme ku knihám pristupovať
s úctou, vážiť si ich a chrániť.
Už v 6. storočí pred Kristom staroveké národy ako Babylónčania, Egypťania, Asýrčania,
Gréci, Rimania a iné národy sa stali priekopníkmi knižnej vzdelanosti. Najčastejšie to boli
práve panovníci, ktorí zbierali knihy a zakladali
knižnice. Vtedy sa v knihách začali objavovať
významné poznatky vedy a umenia. Najstaršie
knižnice boli Alexandrijská knižnica, knižnica v
Aténach, Pergamská a neskôr aj knižnica Karola
Veľkého a mnohé iné.
Niektorí zberatelia kníh žďovali svoje
„poklady“(knihy) na jednom mieste, ukladali
ich, starali sa o ne, robili medzi nimi poriadok,
ochraňovali ich, označovali ich a mali záujem
o sprístupnenie kníh aj pre iných ľudí – práve to
bol začiatok knižníc, teda zo zberateľov boli prví
zakladatelia knižníc.

V roku 1999 vyhlásila Dr. Blanche Woolls,
prezidentka Medzinárodnej asociácie školského
knihovníctva ždý štvrtý októbrový pondelok za
Medzinárodný deň školských knižníc. Štvrtý októbrový pondelok, tento deň, je oslavou školských
knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní
detí. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je podpora
vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu
milovníkov literatúry.
V roku 2012 bol Medzinárodný deň školských
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knižníc na Slovensku venovaný téme: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
„Kniha je naším učiteľom, priateľom, keď sa
cítime byť osamelí, je zdrojom informácií, s knihou prichádza k nám hra, tajomstvo, tvorivosť
a fantázia...“
A práve preto sme venovali nielen jeden
deň, ale celý týždeň od 22. októbra do piatku 26.
októbra 2012 čítaniu, písaniu, ilustrovaniu a návštevám našej novootvorenej školskej knižnice.

„Kniha v sebe nesie tajomstvo, ktoré stále vzbudzuje zvedavosť.“
Tak teda poodhaľme to tajomstvo týždňa –
venovaného našej oslávenkyni školskej knižnici:
Žiaci 1. – 5. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry venovali predovšetkým
rozprávkam a najmä tým menej známym, ba
možno aj zabudnutým – priblížili nám ich formou
ilustrácií, komiksov, či krátkymi upútavkami typmi na ich prečítanie.
Žiaci 6. – 9. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu venovali povestiam a poviedkam z našej regionálnej histórie.
Oboznámili sa s našimi dejinami, strašidelnými
príbehmi a potom sami vytvárali nové strašidelné príbehy napísané podľa rozprávania svojich
rodičov či starých rodičov, vlastnej fantázie,
ktoré vhodne dopĺňali ilustráciami.
V piatok sme „bohatú úrodu“ zozbierali a vyhodnotili. Z najkrajších ilustrácií sme zhotovili
výstavku a z príbehov pripravujeme našu prvú
školskú knižôčku.
Počas celého týždňa prebiehala malá tipovacia súťaž pre návštevníkov školskej knižnice,
ktorej úlohou bolo odhadnúť počet kníh v našej
knižnici. Tipy boli rôznorodé od 325 do 1000,
avšak správny tip mal byť 4716 kníh. Keďže odhady boli veľmi vzdialené, odmenili sme žiakov
4. A triedy, ktorí boli v tejto súťaži najaktívnejší.
Školská knižnica víta svojich čitateľov každú
stredu počas 6. vyučovacej hodiny a popoludní
od 13,30 – 14,30 hod.

Dočítania priatelia!

Naša škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania
žiakov v školskom internáte a celodenného
stravovania v školskej jedálni.
Trojročné štúdium žiakov v učebných odboroch je ukončené záverečnou skúškou.
Získajú výučný list.
Uplatnenie absolventov v odboroch je rozmanité:
1. Kožiarska výroba so zameraním na
opravu obuvi - práca v opravárenských dielňach a prevádzkach výroby obuvi.
2. Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník - pri odborných
prácach spojených s agrotechnikov a technológiou pestovanie kvetín, zeleniny a ovocia.
3. Polygrafická výroba - knihár a kartonáž
- pomocné práce v tlačiarenskej výrobe, knihárskych dielňach a prevádzkach.
4. Obchodná prevádzka - príprava jedál
- pri pomocných prácach v kuchyni spojených
s porcovaním mäsa, príprava doplnkov a príloh
k hlavným jedlám.
5. Obchodná prevádzka - cukrárenská výroba
- práce spojené s prípravou rôznych druhov cesta
a zákuskov.
6. Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie
a predaj tovaru - práca v malých obchodných pre-

vádzkach či vo veľkých obchodných centrách pri
manipuláciách s tovarom.
Záujmová činnosť školy je bohatá a pestrá.
Žiaci sa môžu realizovať v oblasti práce s komunikačnými technológiami, v prírodovednej,
športovej a umeleckej činnosti.
Upevňovanie zdravia je umožnené žiakom
v školskej posilňovni.
Naše OUI sa zapája do viacerých súťaží:
v ostatnom čase sme sa zúčastnili celoslovenského kola v umeleckom prednese poézie a prózy, na
ktorom žiačka Janka Horníková získala v kategórii próza krásne 2. miesto. Naše OUI sa celkovo
umiestnilo na 4. mieste.
Taktiež súťažíme v projekte s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy. V súčasnosti sme zaradení
do celoslovenského výberu.
Uvedomujeme si následky súčasnej
doby, preto sme zapojení do projektu
Červené stužky, v rámci ktorého organizujeme aj v tomto školskom roku
odbornú prednášku spojenú s premietaním filmu o škodlivosti drog.
Vo výchove mimo vyučovania
pracuje viacero krúžkov: počítačový,
turistický, športový. Vychovávatelia sa
snažia o zmysluplné naplnenie voľného
času.

PaedDr. Iveta Štefanovičová

Mgr. Gertrúda Štrámová
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Kráča(j)me spolu!
Nezabúda(j)me na ľudí
s postihnutím!
...už 18. ročník Dobrej noviny sa niesol
v tomto duchu. Dobrá novina (ďalej len DN) je
vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktorá je spojená so
zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách – Keňa, Južný Sudán, Uganda, Etiópia
a Rwanda. Ide napr. o projekty určené najslabším, najohrozenejším, zamerané na základné
ľudské potreby so silným rozvojovým aspektom
a s dlhodobou perspektívou.
Jedna
z navštívených
rodín

DN zavítala aj do našej farnosti/obce .
V adventnom období sme sa na eRko-stretkách
pripravovali na koledovanie počas vianočných
sviatkov. Spolu s deťmi sme nacvičovali koledy, vinše, vyrobili si aj rekvizity pre kolednícke
postavy. Dobrú zvesť o narodení Pána Ježiša sme prinášali
do príbytkov našich známych
i menej známych počas dvoch
sviatočných dní – na sv. Štefana a na sviatok sv. Rodiny (26.
a 30.12.2012). Našu skupinku
tvorilo 11 ľudí – koledníci, sprevádzajúci a zodpovedná osoba.
Navštívili sme a boli sme srdečne prijatí 32-mi domácnosťami,
ktoré nás nielen prijali, ale aj
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Koledovanie u nášho pána farára
vypočuli a obdarili vianočnými dobrotami i peniazmi. Vykoledovali sme
rovných 250,- eur, ktoré sme zaslali
na bankový účet DN.
Srdečná vďaka vám všetkým,
ktorí ste sa dobrovoľne zapojili do
šírenia dobrej noviny, i vám, ktorí ste
napriek dnešnej neľahkej finančnej
situácii prispeli svojimi finančnými
darmi k lepšiemu životu tých, ktorí
sú horšie na tom, ako my. Spolu tak
s duchovnou a hmotnou pomocou
budujeme most priateľstva medzi
Slovenskom a Afrikou.
V tomto roku a zároveň Roku viery vám
všetkým prajem veľa božích milostí!

Mgr. Mária Jankulárová

ZAZNAMENALI SME

I-NEW
„Nové pracovné príležitosti pre
neaktívne ženy v odvetví
cestovného ruchu“

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. začal v októbri 2012 s realizáciou medzinárodného projektu
v rámci Programu celoživotného vzdelávania,
podprogramu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácii. Ide o projekt „Nové pracovné príležitosti
pre neaktívne ženy v odvetví cestovného ruchu“,
ktorým sa zviditeľní a dostane do širšieho povedomia nielen Vzdelávací inštitút COOP,a.s., ale
aj obec Mojmírovce a okolie Nitrianskeho kraja
a v neposlednom rade aj celé Slovensko.
Hlavným cieľom projektu je vyškoliť neaktívne ženy a podporiť ich zamestnateľnosť v sektore
cestovného ruchu. Cieľom projektu je podporovať
(motivovať) vyškoliť a poskytnúť kapacity, zna-

Do medzinárodného projektového partnerstva
sú zapojené 4 krajiny: Rakúsko, Turecko, Taliansko a Slovensko. V januári 2013 sa na Slovensku
uskutočnilo prvé stretnutie projektových partnerov. Na stretnutí sa partneri vzájomne oboznámili so svojou činnosťou a odprezentovali svoje
skúsenosti v oblasti vzdelávania a projektového
manažmentu. O priebehu a výsledkoch projektu
vás budeme priebežne informovať.

Tento projekt bol financovaný s podporou
Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument)
reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Spracovala: Mgr. Katrína Šarfická

ŠPORT

Stolnotenisový
oddiel MŠKST
Mojmírovce
Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
odohral v sezóne 2012/2013 majstrovské zápasy s týmito výsledkami:

5.liga:

Naša kolednícka zostava

losti a zručnosti neaktívnym ženám z rôznych
partnerských krajín, aby začali sľubnú budúcnosť
v oblasti cestovného ruchu tým, že budú zamestnané v miestnom cestovnom ruchu a budú dobrými príkladmi v tejto problematike.

Mojmírovce A – Výčapy Opatovce 18:0
body: Andris R.4,5, Rumanovský D. st. 4,5, Bosák D. 4.5, Daniš R. 2,5,Čanaky E. 2
Veľký Cetín B - Mojmírovce A
2:16
body: Čanaky E.4,5, Bosák D.4,5, Valko M.3,5,
Andris R.3,5
Mojmírovce A - Čab C
8:10
body: Rumanovský D. st. 3,5, Čanaky E. 2, Andris R. 1,5, Bosák D. 0,5, Valko M. 0,5
ŠOG Nitra F-Mojmírovce A
2:16
body: Rumanovský D. st. 4,5, Bosák D. 4,5, An-

dris R. 3,5, Čanaky E. 2, Šoky M. 1
Mojmírovce A – Vráble C
16:2
body: Rumanovský D. st. 4,5, Bosák D. 4,5, Čanaky E. 3,5, Andris R. 3,5
Nitra 08 A - Mojmírovce A
12:6
body: Čanaky E. 3, Rumanovský D. st. 2, Andris
R. 0,5, Bosák D. 0,5
Mojmírovce A - ŠOG Nitra G
13:5
body: Bosák D. 3,5, Rumanovský D. st. 3,5, Čanaky E. 3,5, Andris R. 2,5
Mojmírovce A - Čeladice
14:4
body: Rumanovský D, st. 3,5, Bosák D. 3,5, Čanaky E. 3,5, Valko M. 2, Andris R. 1,5
Klasov B – Mojmírovce A
3:15
body: Bosák D. 4,5, Rumanovský D. st. 4, Andris R. 3,5, Oravec M. 3
Mojmírovce A - Domino Nitra B
7:11
body: Bosák D. 3,5, Rumanovský D. st. 1,5, Andris R. 1,5, Gardian P. 0,5
Vráble D – Mojmírovce A
12:6
body: Rumanovský D. st. 3,5, Bosák D. 2, Daniš
R. 0,5
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Družstvo A sa umiestnilo na 4. mieste s 25 bodmi.
Uspešnosť jednotlivých hráčov a ich umiestnenie:
Čanaky E. 5. miesto s 81,5% úspešnosťou
Rumanovský D. st. 6. miesto s 77,5% úspešnosťou
Bosák D. 14. miesto s 70,5 % úspešnosťou
Valko M. 16. miesto s 71,43 % úspešnosťou
Andris R. 29. miesto s 50 % úspešnosťou
Daniš R., Oravec M., Šoky M., Gardian P. odohrali málo zápasov.
Družstvo B hralo 6. ligu sk B
Mojmírovce B – Nitra 08 B
9:9
body: Daniš R. 3,5, Šoky M. 2, Gardian P. 2,
Bosák E. 1,5
Poľný Kesov A – Mojmírovce B
5:13
body: Šoky M. 4,5, Gardian P. 3,5, Daniš R. 3,
Bosák E. 2
Mojmírovce B - Čab D
17:1
body: Andris R. 4,5, Daniš R. 4,5, Gardian P. 4,5,
Šoky M. 3,5
YMCA Nitra – Mojmírovce B
3:15
body: Gardian P. 4,5, Daniš R. 4,5, Šoky M. 3,5,
Oravec M. 2,5
Mojmírovce B - Vráble E
13:5
body: Gardian P. 4,5, Šoky M. 4,5, Daniš R. 4,
Taškár M. 0
Kolíňany B - Mojmírovce B
2:16
body: Gardian P. 4,5, Šoky M. 4,5, Bosák E. 4,5,
Taškár M. 2, Daniš R. 0,5
Klasov C – Mojmírovce B
1:17
body: Gardian P. 4,5, Šoky M. 4,5, Daniš R. 4,5,
Taškár M. 3,5
Mojmírovce B - Lehota B
6:12
body: Gardian P. 3, Daniš R. 2,5, Bosák E. 0,5,
Taškár M. 0
Družstvo B sa umiestnilo na 3. mieste s 21 bodmi.
Úspešnosť jednotlivých hráčov a ich umiestnenie:
Andris R. - 2. miesto so 100% úspešnosťou
Gardian P. - 3. miesto s 87,5 % úspešnosťou
Daniš R. - 4. miesto s 85,7 % úspešnosťou
Šoky M. - 8. miesto s 75 % úspešnosťou
Bosák E. - 24. miesto s 41 % úspešnosťou
Taškár M. - 30. miesto s 35,7 % úspešnosťou
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Družstvo C hralo 6. ligu sk. A:
Žirany C – Mojmírovce C
17:1
body: Jankušík L. 1
Mojmírovce C - Alekšince
8:10
body: Andris S. 4, Žitný F. 2, Slaténi P. 1, Jankušík L. 1
Poľný Kesov B – Mojmírovce C
6:12
body: Andris S. 4,5, Chrenko S. 4,5, Slaténi P. 2,
Žitný F. 1
Mojmírovce C – Čab E
3:15
body: Slaténi P. 1, Chrenko S. 1, Žitný F. 1, Filo J.
ml. 0, Lenčeš L. 0
Domino Nitra C - Mojmírovce C
12:6
body: Slaténi P. 3, Chrenko S. 3, Filo J. ml. 0,
Žitný F. 0
Mojmírovce C – Zbehy C
11:7
body: Slaténi P. 3, Jankušík L. 2,5, Andris S. 2,5,
Žitný F. 2, Lenčeš L. 1
Výčapy Opatovce B - Mojmírovce 18:0
Kynek B - Mojmírovce C
16:2
body: Slaténi P. 1, Žitný F. 1,Filo J. ml. 0, Filo
K. 0
Mojmírovce C - ŠOG Nitra H
2:16
body: Jankušík L. 2, Filo J. ml. 0, Slaténi P. 0,
Lenčeš L. 0, Žitný F. 0
Družstvo C sa umiestnilo na 8. mieste s 13.bodmi.

Úspešnosť jednotlivých hráčov a ich umiestnenie:
Chrenko S. - 15. miesto s 72,7 % úspešnosťou
Andris S. - 16. miesto s 71,4 % úspešnosťou
Slaténi P. - 29. miesto s 31,4 % úspešnosťou
Jankušík L. - 35. miesto s 23 % úspešnosťou
Žitný F. - 39. miesto s 17 % úspešnosťou
Filo J. ml. a Lenčeš L. mali málo odohratých
zápasov.

Ing. Stanislav Andris

Hráči s trénerom, ktorí sa zúčastnili turnaja

21. ročník Vianočného turnaja
Nitrianskych novín
V závere kalendárneho roka sa už tradične
koná turnaj o Pohár Nitrianskych novín.
Tak ako každoročne aj na konci roku 2012 sa
ho zúčastnilo mužstvo FK Mojmírovce. V Mestskej športovej hale v Nitre sa naši futbalisti
prebojovali z predkvalifikácie až do štvrťfinále,
čím príjemne prekvapili nielen svojich priaznivcov, ale aj širokú športovú
verejnosť.
Predstavili sa vo všetkých
dňoch turnaja a odohrali až
10 zápasov, čo bolo najviac
zo všetkých zúčastnených
mužstiev. Prebojovali sa medzi
najlepších 8 mužstiev a svoju
kožu lacno nepredali ani vo
vyraďovacej časti turnaja. Napriek únave dreli zo všetkých
síl. Veď Mira Tulipána musel
súper zastaviť, len za cenu
nepotrestaného faulu, Ivan
Križan prerazil aj mantinel
okolo ihriska a brankár Rišo
Holka skončil po jednom zo
súbojov na pohotovosti a jeho

obočie skrášlili 4 štichy. Bojovali však všetci
a po poslednom vystúpení si oprávnene zaslúžili
potlesk zaplnených tribún.

Predkvaliﬁkácia
Mojmírovce – Drážovce 3:2
góly: Tulipán, Križan, Civáň

V zápale hry
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Mojmírovčania sa tešia z ďalšieho streleného gólu

HARMONOGRAM VÝVOZU KO 2013

10. ročník
Memoriálu
Vojtecha
Kincla
Stolnotenisový oddiel MŠKST
Mojmírovce usporiadal dňa 26. 12.
2012 tradičný turnaj, 10. ročník Memoriálu Vojtecha Kincla, funkcionára, rozhodcu a organizátora stolnotenisových podujatí nielen v okrese
Nitra, ale aj na celom Slovensku.

Mojmírovce – Čakajovce 10:1
góly: Tomiš - 2x, Križan - 2x, Tulipán, Palka, Bernáth, Lajda, Žitňanský, Švelan
Mojmírovce – Svätoplukovo 4:1
góly: Križan - 2x, Švelan, Holka

Kvaliﬁkácia
Mojmírovce – Golianovo 6:2
góly: Švelan - 2x, Palka, Žitný, Blunár, Križan
Mojmírovce - Horný Ohaj 7:2
góly: Švelan - 2x, Dilhoff - 2x, Martiška, Križan, vlastný
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 3:3
góly: Dilhoff - 2x, Žitňanský

Hlavný turnaj
Mojmírovce – V. Janíkovce 3:6
góly: Švelan, Tomiš, Križan
Mojmírovce – Beladice 4:2
góly: Blunár, Civáň, Švelan, Križan
Mojmírovce – Hosťová 3:2
góly: Blunár, Palka, Križan

Štvrťﬁnále
Mojmírovce – Čeladice 1:4
gól: Dilhoff
Na turnaji nastúpili:
Adam Bernáth, Ondrej Blunar, Andrej Civáň, Ján Dilhoff,
Richard Holka, Ivan Križan, Ján Lajda, Lukáš Martiška Michal Palatický, Lukáš Palka, Michal Švelan, Roman Tomiš,
Miroslav Tulipán, Anton Žitňanský, Jaroslav Žitný, tréner:
Zoran Bernáth.
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V pravo Drahoš Rumanovský st.
2. miesto, vľavo víťaz Tibor Špánik
V telocvični základnej školy
v Mojmírovciach sa zúčastnilo 27
pretekárov a ďalších hostí. Hralo sa
na šiestich stoloch, 3 skupiny po 4
hráčoch a 3 skupiny po 5 hráčoch. Z
každej skupiny prvý dvaja postúpili
do Pavúka, kde sa hralo už vyraďovacím systémom. Na 5. - 8. mieste
skončili Leskovský S., Andris R.,
Andel S. a Daniš R. Štvrtý skončil
Šoky M, tretí Chren M. Vo finále sa
stretli Špánik Tibor a Rumanovský
Drahoš st. Víťazom sa stal po 3 krát
Špánik Tibor z ŠOG Nitra.
Ceny odovzdal bývalý hráč Mojmíroviec Miro Škrabák.

Ing. Stanislav Andris

19

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52,
949 01 Nitra
037/ 7720 207,
037/65 22 226
mail:
fan.manager@orangemail.sk

Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

Jazdíme zodpovedne!

Do kurzu
na osobný
automobil
sk. B sa môžete
nahlásiř na
obecnom úrade
alebo na Āísle:

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

