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Informácia o prevádzke zberného miesta
v obci Mojmírovce
S účinnosťou od 1. 3. 2013 sa prevádzka zberného miesta na ulici
Pri hliníku bude riadiť v súlade so VZN č. 3/2013, schváleným OZ
v Mojmírovciach dňa 7. 2. 2013.
Podľa platného nariadenia je na území obce Mojmírovce zavedený
separovaný zber komunálneho odpadu, ktorého zložky môžu občania
Mojmíroviec vyvážať na zberné miesto na Ulici Pri hliníku každú sobotu v čase od 10,00 – 14,00 hod..
Pri odovzdávaní zložiek separovaného odpadu na zbernom mieste
sa musí každý občan Mojmíroviec preukázať zamestnancovi obecného
úradu dokladom totožnosti a pri odovzdávaní obmedzeného množstva
objemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu aj
Povolením na jednorazový vstup občanov na zberné miesto na Ulici
Pri hliníku, ktorý získajú po uhradení poplatku za komunálny odpad
v roku 2013, na obecnom úrade v Mojmírovciach.
Na zberné miesto môžu občania v obmedzenom množstve vyvážať:
1) Objemový komunálny odpad v množstve 150 kg/osobu/rok
Za objemový komunálny odpad sa považuje: starý nábytok, staré okná,
dvere, koberce, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, gumy, molitan a pod.
2) Drobný stavebný odpad v množstve 1 m3/osobu/rok
Za drobný stavebný odpad sa považuje: betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod..
Bez obmedzenia môžu občania odovzdať na zberovom mieste:
Vytriedené zložky komunálneho odpadu medzi ktoré patrí:
- papier a papierové obaly, sklo a sklenené obaly, kovy a kovové obaly,
plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, textil a šatstvo, jedlé oleje.
Odvoz zložiek separovaného zberu si občania zabezpečujú na vlastné
náklady. Vytriedené zložky separovaného odpadu ako sú papier, sklené
fľaše, pet - fľaše zabezpečujú zamestnanci obecného úradu podomovým zberom 2x v mesiaci.
Odpady, ktoré je možné odovzdávať na zbernom mieste na ulici Pri
hliníku, nesmú obsahovať nebezpečné látky, najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny.

Obec Mojmírovce hľadá záujemcu o prácu obecného kronikára. K
základným podmienkam patrí všeobecný prehľad o obci a komunikácia s organizáciami pôsobiacimi v obci. Za účelom skvalitnenia práce
obecných kronikárov sa konajú pravidelné školenia. Bližšie informácie
sa dozviete na obecnom úrade.
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VZORY POVOLENÍ K VSTUPU NA ZBERNÉ MIESTO

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

POZVÁNKY
*Obecný úrad Mojmírovce pozýva všetkých pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ
a OUI Mojmírovce a dôchodcov pedagógov na posedenie pri príležitosti
Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční v piatok 22. 3. 2012 o 15,00 v kultúrnom dome.
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Zberné miesto je otvorené
v sobotu od 10:00 do 14:00.
Za objemový komunálny odpad sa považuje:
starý nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby, plechové rúry,
podlahové krytiny, gumy, molitan a pod.
Bez obmedzenia môžete odovzdávať:
• pet fľaše • papier, papierové obaly • sklo, sklené obaly
• jedlé oleje • textil a šatstvo • plasty, plastové obaly
• tetrapakové obaly • kov, kovové obaly

Zberné miesto je otvorené
v sobotu od 10:00 do 14:00.
Za drobný stavebný odpad sa považuje:
betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.
Bez obmedzenia môžete odovzdávať:
• pet fľaše • papier, papierové obaly • sklo, sklené obaly
• jedlé oleje • textil a šatstvo • plasty, plastové obaly
• tetrapakové obaly • kov, kovové obaly
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
Zo zápisnice 18. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného
dňa 7. februára 2013, vyberáme nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo:
• žiadosť Ing. Zuzany Tóthovej a Martiny Hrobovej o vyjadrenie k výstavbe rodinných domov na
ulici Štúrova a nesúhlasilo s doplnením územného plánu v zmysle požiadavky,
• žiadosť riaditeľky ZŠ Mojmírovce o vyjadrenie
k rozpočtu pre školský klub detí na rok 2013 a na
základe prijatého rozpočtového opatrenia sa navýši rozpočet školského klubu detí o 2106 €,
• žiadosť Evy Púšovej a Ing. Antona Točku
o vydanie záväzného stanoviska obce k výstavbe rodinného domu. OZ nesúhlasí s výstavbou
rodinného domu v zmysle požiadavky, nakoľko
uvedené pozemky sa nachádzajú v extraviláne
obce.
2. Zámer nakladania s majetkom obce
Poslanci prerokovali zámer nakladania s majetkom obce - prenájom nebytových priestorov na
Cintorínskej ulici (bývalá MŠ) a odsúhlasili zámer prenajať objekt ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Podmienkou prenájmu je využívanie
uvedených nebytových priestorov na poskytovanie sociálnych služieb.
3. Rozpočtové opatrenie
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č.
1/2013. Navrhuje navýšiť príjmovú časť rozpočtu
o 18 689 € – príjem z podielových daní. Na strane
výdavkov navrhuje navýšiť rozpočet pre program
Vzdelávanie o rovnakú sumu. OZ schválilo navýšenie rozpočtu o 16 689 €.
4. Všeobecne záväzné nariadenia
OZ prerokovalo a vydalo:

• VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Mojmírovce
• VZN č. 4/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Mojmírovce
• VZN č. 5/2013 Zásady zmluvného odplatného
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve
obce Mojmírovce
• VZN č. 6/2013 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Mojmírovce a za
prenájom nebytových priestorov a zariadení vo
vlastníctve obce Mojmírovce
• Doplnok VZN č. 1/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Úplné znenia schválených VZN nájdete na oficiálnych stránkach obce www.mojmirovce.sk.
5. Predložené správy
Hlavný kontrolór obce predložil Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2012 a
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2012. Poslanci predložené správy
vzali na vedomie.
6. Rôzne
V tomto bode OZ prerokovalo a schválilo Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2013. Na
návrh poslankyne Ing. Andrei Bakošovej poslanci
odporučili starostovi obce vyvolať jednanie s vedením COOP Jednota Nitra ohľadne dobudovania
parkoviska pred a za supermarketom na námestí.
Na návrh poslanca Róberta Čanakyho na riešenie
ambulantného predaja na námestí poslanci odporučili starostovi obce pripraviť podklady k vybudovaniu parkovacích miest a spevneného miesta
vhodného k ambulantnému predaju za budovou
obecného úradu.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

ZO ZASADNUTIA REDAKČNEJ RADY
Vážení občania, čitatelia a prispievatelia,
na poslednom zasadnutí Redakčnej rady
časopisu Mojmírovčan sme sa opäť zaoberali
zefektívnením našej práce tak, aby časopis bol
v poštových schránkach prvý víkend v mesiaci.
Permanentne sledujeme hlavný zámer časopisu
– prinášanie aktuálnych informácií včas.
Z tohto dôvodu sme posunuli termín uzávierky na obdobie od 11. do 14. /najneskôr/ v mesiaci.
Prosíme hlavne našich ctených dopisovateľov,
predstaviteľov inštitúcií, spoločenských a športo-
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vých organizácií, aby dodržiavali tento termín.
Svoje príspevky môžete odovzdať aj pred
uzávierkou, aby sme ich stihli včas spracovať.
Príspevky nemusia byť rozsiahle, ale môže k nim
byť radšej pripojených viac fotografií s popisom.
Našou snahou je pripravovať časopis pestrý,
zaujímavý a pre čitateľov pútavý.
V mene redakčnej rady ďakujem všetkým za
pochopenie a spoločne sa tešíme na spoluprácu
pri tvorbe nášho spoločného časopisu.

Mgr. Daniela Kozáková ,

predseda RR

VEĽKONOČNÉ DUCHOVNÉ SLOVO

„Tretieho dňa vstal z mŕtvych.
Vystúpil do neba.“
Konečná – vystupovať! Možno i dnes sa
takto prihovára šofér autobusu cestujúcim pri
príchode na konečnú. Po tejto výzve všetci
musia VYSTÚPIŤ z autobusu. Nie sme z toho
smutní. Naopak, tešíme sa. Vieme predsa, kam
cestujeme. Sami sme si zvolili túto cestu a neprotestujeme, ak je v určitých úsekoch náročná.
Necestujeme iba tak, bezcieľne, ako bezdomovci...(naša vlasť je v nebi, odtiaľ očakávame Spasiteľa, nášho pána Ježiša Krista.)
Pozemský život je autobus, do ktorého sme nastúpili
narodením. Lístok do cieľovej
stanice sme prijali vo sviatosti
krstu. Stali sme sa božími deťmi. Neskôr sme sa dozvedeli, že
naša cieľová stanica je večnosť.
Nie smrť! Vezieme sa niekoľko
desaťročí s vedomím, že táto
cesta v autobuse „pozemský život“ má konečnú zastávku, kde
všetci budeme musieť vystúpiť.
Nemali by sme byť z toho smutní. Naopak. Máme sa radovať!
Prečo? Odpovedá nám Pán Ježiš,
ktorý nastúpil do nášho autobusu
„pozemský život“ a na konečnej
vystúpil: „Ja som vzkriesenie
a ŽIVOT. Kto mi verí, má večný život. Ja ho
vzkriesim v posledný deň.“
Pripomeňme si jeho cestu tu „u nás“: narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia
piláta, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych, VYSTÚPIL
do neba...
Je iba jediná cesta pozemským životom,
na konci ktorej ak sa ozve konečná - vystupovať, nemusíme sa báť, že je koniec... Tou cestou
je KRISTUS („Ja som Cesta...“) a cestovným
poriadkom VIERA ( ...verím vo vzkriesenie
tela a v život večný.) Večný život je ale ovocím
viery. Živej a žitej. Viera je poklad života.

Prežívame Rok viery a rok svätých bratov
Cyrila a Metoda. Je veľmi potrebné, aby sme sa
vzmáhali vo viere. Štúdiom svätého Písma, čítaním náboženskej literatúry, ale predovšetkým,
aby sme pristupovali k sviatostiam (pokánie, Eucharistia) a žili v neustálej modlitbe. Žime tak,
aby tieto slová Písma -“...tí, ktorí konajú dobro,
budú vzkriesení do života...“- hovorili o nás:
Potom nám nebude chýbať tak dôležité Božie
požehnanie a napokon ani radosť vo chvíli, ak sa

ozve Pán života a večnosti každému z nás tými
známymi slovami: konečná - vystupovať!
Ak budete tieto riadky čítať Vy, ktorí ste pokrstení a prijali Ste aj ostatné sviatosti a už roky
nežijete v spoločenstve Cirkvi, nepraktizujete
vieru, veľmi Vás prosím a modlím sa za Vás:
vráťte sa k živej a žitej viere. („Bol mŕtvy a ožil,
bol stratený a našiel sa...“) V pokání je kľúč k
spáse. Želám Vám šťastnú cestu späť. Skôr, než
sa ozve hlas: konečná - vystupovať...

Mgr. Peter Mlynka ,

miestny farár
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MIESTO PRE

Aby sa čo najlepšie
uplatnili v živote
Marec – mesiac, kedy učitelia majú „svoj
deň“ a my preto dávame „miesto“ v našej rubrike
predstaviteľke Odborného učilišťa internátneho
(OUI) v Mojmírovciach, ktoré je špeciálnym
vzdelávacím zariadením. Vzniklo v našej obci
v roku 1985. Od svojho vzniku prešlo mnohými zmenami. Na minulosť,
súčasnosť i budúcnosť sme sa spýtali
riaditeľky PaedDr. Janky Stolárikovej,
ktorá vedie OUI od septembra 2010.
1. Pani riaditeľka, skúste stručne
spomenúť históriu vašej školy.
Odborné
učilište
internátne
Mojmírovce vzniklo v školskom
roku 1985/1986 ako Osobitné odborné
učilište s dvomi učebnými odbormi:
kožiarska a poľnohospodárska výroba. O dva roky neskôr vznikol učebný
odbor: keramická výroba, ktorý však po
troch rokoch zanikol. V školskom roku
1992/1993 bol v škole otvorený ďalší
učebný odbor: polygrafická výroba
- knihár a kartonáž, ktorý máme dodnes. V súčasnosti sú v Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce aj ďalšie
učebné odbory Obchodná prevádzka
- príprava jedál a skladovanie, príprava
a predaj tovaru.
Pri Odbornom učilišti internátnom
Mojmírovce bolo v roku 1998 zriadené
aj elokované pracovisko v Palárikove,
kde sa žiaci môžu vyučiť v odbore Obchodná prevádzka - príprava jedál, ale
aj v cukrárskej výrobe.
Všetky učebné odbory sú trojročné.
Žiaci môžu dosiahnuť v odbore výučný list. Dominantnou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu v učilišti je odborný výcvik, ktorého cieľom
je príprava na robotnícke povolania. V niektorých
odboroch sa odborný výcvik vykonáva aj mimo
priestorov školy: Vzdelávací inštitút COOP a.s.,
Kultúrny dom Mojmírovce, Diskont Mojmírovce.
Vo vyučovacom pláne majú žiaci všeobecno-vzdelávacie i odborné predmety. Škola má
k dispozícii aj ubytovacie kapacity. Od vzniku
učilišťa až do 31. 8. 2006 sme boli školským
zariadením s nepretržitou prevádzkou počas
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celého kalendárneho roka. Na internáte bývali
žiaci s nariadenou ústavnou výchovou. V rámci transformačného procesu sme sa zmenili na
učilište, kde žiaci môžu dochádzať na internát od
nedele do piatka. Škola sa pravidelne zúčastňuje
celoslovenských športových hier pre mentálne
postihnutú mládež, celoslovenských súťaží pre
poľnohospodárov v aranžovaní, celoslovenskej
súťaže praktickej zručnosti s medzinárodnou

účasťou, súťaží v umeleckom prednese poézie
a prózy.... Organizujeme rôzne rekondičné pobyty nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia.
Snažíme sa žiakom spestriť pôsobenie na našej
škole aj rôznymi kultúrno-spoločenskými akciami, na ktorých participujú naši sponzori, ktorí sú
predstaviteľmi nielen nitrianskeho regiónu, ale aj
obce Mojmírovce (Vzdelávací inštitút COOP a.s.,
Obecný úrad Mojmírovce, Diskont Mojmírovce,
Tauris Nitria, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo
Mojmírovce, ATEA Slovakia, s.r.o., Mojmírovské kroky, Martin Pálka, Milan Černek,
Nitrazdroj, Penam Nitra, Duslo Šaľa, a.s., SCP

MIESTO PRE
Mondy atď.).
Zapájame sa do projektov v rámci našich
možností napríklad: Mladý záchranár, Podpora
integrovaného vzdelávania Rómov, Každý učiteľ
(informatizácia), Otvorená škola - športová časť,
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Vidieť a byť videný....atď.
Z minulosti spomeniem veľmi atraktívny
europrojekt, „Mládež“, Akcia „1“, v komunikácii so Švédskom a v súčasnosti finišujeme na
projekte, ktorý nám priniesol najväčší finančný
profit z Európskeho sociálneho fondu - Operačný program Vzdelávanie, pod názvom: Človek
človeku. Od vzniku školy do roku 1991 bola
riaditeľkou školy PhDr. Milada Nozdrovická, dňa
1. 10. 1991 nastúpila do funkcie riaditeľky PhDr.
Magdaléna Matulová. Hlavne počas pôsobenia
PhDr. Magdalény Matulovej vo funkcii riaditeľky bolo urobených viacero úprav v interiéri a exteriéri (parková úprava školy a internátu). Škola
a internát prešli pozitívnymi zmenami, nielen
priestorovými, ale hlavne zlepšením podmienok
vo výchovno-vzdelávacom procese.
2. Čo pre vás znamená byť vo vedení odborného učilišťa internátneho a ako vy vidíte jeho
súčasnosť a budúcnosť?
Byť vo vedení odborného učilišťa internátneho pre mňa znamená chopiť sa výzvy. Pokiaľ
nechcem, aby škola stagnovala, treba sa posúvať
stále dopredu, a to v dnešnej dobe nie je vôbec
ľahké. Dohliadnuť na počty žiakov tak, aby korešpondovali s kapacitnými požiadavkami a kvalifikovaným personálnym zabezpečením, pritom
dbať na primerané materiálne zázemie a rôzne
iné dôležité objektívne skutočnosti, znamená pre
mňa obrovskú zodpovednosť.
Žiadne šafárenie, práve naopak, efektívne šetrenie, aby sme mali finančné prostriedky na všetko, čo škola potrebuje. To je súčasnosť. Musím
však zdôrazniť, že sama by som to nedokázala,
ani neutiahla. Myslím, že mám okolo seba dobrý
pracovný tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť aj pri
mojich víziách do budúcnosti. Samozrejme že chcem, aby sa zachovali všetky učebné odbory, ktoré už máme otvorené. Neviem či sa nám to podarí,
kiež by, ale závisí to od množstva faktorov, ktoré
ani ja, ani moji spolupracovníci nevieme ovplyvniť. Popracovali sme na sebe a dali sme si do siete
pre naše školstvo zaradiť ďalších 12 atraktívnych
nových učebných odborov. Chceme sa uberať
týmto smerom, ale to je beh na „dlhé trate“ a ja sa
ho budem určite snažiť „zabehnúť“...

3. Kedy budete na svojej pozícii spokojná?
Ukazovateľov mojej spokojnosti v pozícii riaditeľky učilišťa je viac. Určite by k nej prispelo,
keby sa postavenie učiteľa v spoločnosti zlepšilo
nielen vo finančnom ohodnotení, ale aj v morálnom zadosťučinení. To jednoznačne.
Vzhľadom k tomu, že na učilišti pracujem
viac ako 20 rokov, nadobudla som určite nejaké
skúsenosti, ktoré môj pracovný život ovplyvnili.
Myslím, že absolútna spokojnosť v mojom vnútri
asi ani nikdy nenastane, pretože vždy sa vyskytne
nejaký problém. Ak sa vyskytne, snažím sa ho
riešiť, zaraz a hneď. Keď je niečo pokazené, tak
sa to snažím opraviť, ak je niečo dobré, tak sa to
snažím ešte vylepšiť...
Taktiež sa snažím robiť všetko pre dobrú
pracovnú atmosféru zamestnancom a vhodné
podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese
žiakom. Som však veľmi rada, keď mám spätnú
väzbu od detí a zamestnancov, že sa v škole cítia
dobre. Vtedy je aj mne dobre. Vďaka súčasnému
projektu sa škola zmodernizovala nielen vo vybavení, ale aj štýlom vyučovania.
Okrem tradičných foriem využívame aj netradičné, niektoré predmety vyučujeme formou
IKT, kde máme softvéry vyrobené pre žiakov
a na naše podmienky v súlade so školským vzdelávacím programom, ktorý má názov: “Škola plná
remesiel“. V tomto smere chceme nielen pokračovať, ale ďalej sa rozvíjať. Ak sa to podarí, budem
sa tešiť.
Myslím, že veľkú radosť budem mať aj vtedy, ak zapracovaný kvalifikovaný a dobrý kolektív zostane spolu, ak nikto nebude musieť z neho
odísť z organizačných dôvodov.
A je tu ešte ten, podľa mňa najdôležitejší faktor mojej spokojnosti, hoci veľmi dobre viem, že
práca učiteľa, majstra, vychovávateľa v učilišti je
náročná, budem úprimne rada, ak budem vidieť
mojich kolegov ako pri tom všetkom, čo dnešná
uponáhľaná doba a konzumná spoločnosť prináša, pracujú s deťmi, ktoré prichádzajú z rôznych
prostredí, so svojimi návykmi, niekedy aj spoločensky neštandardnými, že k nim pristupujú stále
s láskou, špeciálno-individuálnym prístupom
s ohľadom na ich mentálne postihnutie, akceptujúc „kritický vek“ a rôzne ochorenia tak, aby sa
čo najlepšie uplatnili v živote.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

D. Kozáková
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Stretnutie pri
dychovke...
V zimný podvečer 27. januára sa
v priestoroch Kultúrneho domu v Mojmírovciach stretli milovníci dychovej
hudby. Na počúvanie hrala dychová
hudba TEXTILANKA z Trenčína.
Dychová hudba Textilanka

Hudobníci aj speváci podali kvalitné výkony, ktoré potleskom ocenili
poslucháči. Keď zazneli valčíky, nebolo
treba pozývať poslucháčov do tanca.
Rozprúdila sa tancovačka, pri ktorej si
tancujúci aj zaspievali. Na parkete sa
zvŕtali nielen tanečníci z Mojmíroviec,
ale aj z neďalekého Cabaj-Čápora.
Tanečná zábava

Poďakovanie
dobrovoľným
darcom krvi
Dňa 28. 1. 2013
v našej obci – zasadačke obecného
úradu sa uskutočnil
prvý tohtoročný odber krvi mobilnou
jednotkou Národnej
transfúznej služby
v Nitre. Miestny
spolok Slovenského
červeného kríža v Mojmírovciach vyslovuje úprimné
poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom, ktorí sa zúčastnili tejto dobrovoľnej akcie. Napriek nepriaznivému
počasiu a chrípkovému obdobiu sa tejto humánnej akcie
zúčastnilo 21 darcov. Medzi darcami boli aj ôsmi spoluobčania, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali po prvýkrát.
Prišli aj pravidelní darcovia, ale aj darcovia, ktorí po niekoľkoročnej pauze opäť zažili ten dobrý pocit, že svojou
kvapkou prispeli na dobrú vec.
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z
nás. Darovať krv, mnoho razy znamená rozhodnúť o
osude iného človeka a aj zachrániť mu život. Veríme, že
predovšetkým naši prvodarcovia sa takýchto aktivít budú
zúčastňovať častejšie a že sa z nich stanú pravidelní dobrovoľní darcovia, pokiaľ im to zdravotný stav a osobné
povinnosti dovolia.
Ďalší hromadný odber v našej obci je naplánovaný na
7. október 2013.
Vážení spoluobčania, výbor MS SČK v Mojmírovciach a Národná transfúzna služba v Nitre dúfajú, že v
októbri túto aktivitu podporíte ešte vo väčšom počte. Veríme, že individuálni darcovia z našej obce, ktorí chodia
krv darovať samostatne, nájdu motiváciu a odvahu svoje
sólo darcovstvo zmeniť na možno „atraktívnejšie“ spolu
darcovstvo so svojimi priateľmi, či známymi z obce.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Fašiangy
v Mojmírovciach
Začiatok zabíjačky

V našej obci je už tradíciou každý rok usporiadať fašiangové podujatie.

stvé mäso a zabíjačkové špeciality, mohol si ich
hneď aj kúpiť u majstra mäsiara.

Majster mäsiar už rozoberá mäso

O. Pastorovič
V družnej zábave tancovali až do večerných hodín.
Celé podujatie bolo príjemným
spestrením fašiangového obdobia a určite aj rozptýlením pre účastníkov tohto
podujatia.

Anežka Strihová
Foto: Bc. Juraj Arpáš
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Výbor MS SČK Mojmírovce

V tomto roku sme však prvýkrát pripravili
celodenné podujatie aj so zabíjačkou.
Každý kto chcel si mohol hneď v ranných
hodinách pozrieť, ako taká zabíjačka prebieha.
Veď aj keď žijeme na dedine, už len málokto si
robí zabíjačku sám doma. Kto mal záujem o čer-

S. Kvasňovská z
HS Slide zo ZUŠ
Mojmírovce

V kultúrnom dome
zatiaľ prebiehal celodenný kultúrny program,
kde zneli piesne v podaní
DJ Lukyho, Ondreja
Pastoroviča,
hudobnej
skupiny Slide zo ZUŠ
Mojmírovce,
Penca

9

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
členom Jednoty dôchodcov, kultúrnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve, dobrovoľného
hasičského zboru a zamestnancom Základnej
umeleckej školy v Mojmírovciach za ich pomoc pri príprave a realizácii tejto akcie.

Mojmírovská kapela

Alena Filová

Foto: Bc. Juraj Arpáš
Zábava

Vyvrcholením tohto dňa bola tanečná zábava, na ktorej hrala hudobná skupina Rytmus
z Novej Bošáce.

a Eifela a samozrejme nechýbala ani naša
Mojm í rovsk á
kapela.

Veríme, že aj keď nám počasie neprialo,
každý kto prišiel, si našiel niečo, čo ho zaujalo
a pobavilo. Veď to bolo cieľom všetkých, ktorí
toto podujatie pripravovali. Poďakovanie patrí
Fašiangové masky

V marci oslávili:
95 - te narodeniny
Jozef Líška

Počas vystúpenia si návN. Foltinová
števníci mohli
z HS Slide zo
zajesť zabíjačZUŠ Mojmírovce
kové špeciality,
vypiť
varené
vínko, kávu alebo čaj a ochutnať i tradičné fašiangové šišky a fánky, ktoré po celý
deň piekli šikovné ženičky zo speváckeho súboru Senior. A aby bolo všetko tak
Penco a Eifel

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

85 - te narodeniny
Mária Andrášiková
75 - te narodeniny
Silvia Rumanovská,
Oľga Árvayová
ako to voľakedy na dedinách na záver fašiangov
bývalo, nechýbali ani fašiangové masky.

60 - te narodeniny
Viera Bodorová,
Anna Guzmická,
Jozefa Lazarovová,
Júlia Rácová,
Viera Palatická,
Helena Eliášová,
Štefan Polák,
Nataša Tančenková,
Jaromír Tóth,
Helena Lámiová

70 - te narodeniny
Eva Michalíková,
Terézia Toporová,
Mária Brestovská
65 - te narodeniny
Anna Barboriaková,
Jozef Juriga,
Jozef Laduna,

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Alexej Molnár
Dieťatku želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Rozália Rumanovská,
Darina Svitačová,
Mária Ploščinská

Rodinám vyslovuje úprimnú
a hlbokú sústrasť.

INZERCIA
Hudobná skupina Rytmus
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* Doučovanie nemeckého jazyka. t.č.: 0911 454 282.
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Lyžiarsky výcvik
žiakov ZŠ
v Mojmírovciach

volil postaviť sa na lyže, sa nám v nasledujúcich
štyroch dňoch podarilo splniť čiastkové ciele
– u začiatočníkov (8): osvojiť si základné zručnosti lyžovania a u pokročilých (23): zdokonaliť
sa v technike carvingového lyžovania.
Veselý program rýchlo eliminoval únavu
a žiaci i pedagógovia si vďaka výbornej atmosfére odniesli množstvo pozitívnych dojmov
z nádherného prostredia v zasneženom
lyžiarskom stredisku Remata.

PaedDr. Adriana Holková

Fašiangový
sprievod
Vo štvrtok 7. 2. 2013 vyhlásila riaditeľka ZŠ Mojmírovce „Fašiangový deň“. My
Súdržnosť, disciplína, radosť a odhodlanie
sú kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú atmosféru lyžiarskeho výcviku, konaného v dňoch 21.
– 25. 1. 2013. Zúčastnili sa ho žiaci 8. – 9. ročníka
ZŠ Mojmírovce. Cieľom výcviku bolo rozšíriť
spektrum pohybových a športových činností žiakov a vytvoriť príležitosti k ďalšiemu pohybovému zdokonaľovaniu a prehlbovaniu teoretických
vedomostí, ako aj osvojiť si praktické pohybové
a športové zručnosti, získané na hodinách telesnej výchovy. Výcviku sa zúčastnilo 31 žiakov.
Napriek jednodňovému otepleniu v deň príchodu
do lyžiarskeho strediska, kedy nám dážď nedo-
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žiaci sme vytvorili vlastnú fašiangovú
knihu, zostavili sme spoločnú rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu a popri
učení sme sa pripravovali na fašiangový
sprievod obcou. Zoradili sme sa za Stonožkou strakatou, ktorej hlavy sa veľmi
podobali hlavám pani vychovávateliek
a učiteliek. Krik, spev a rapkáče zaujali
okoloidúcich, za čo sme ich obdarovali
úsmevom, šiškami a fánkami.
Naše poďakovanie posielame milým zamestnancom z PD Mojmírovce,
z Kaštieľa Mojmírovce
a OcÚ Mojmírovce za to, že
prijali naše fašiangovanie
a odmenili nás sladkosťami
a ovocím.

Danka Lászlová
podpredsedníčka
Žiackeho parlamentu
Foto: Bc. Juraj Arpáš
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NAŠA ZÁHRADA

Jar prichádza
do našich záhrad
Marec je mesiac, ktorý v našich záhradách
už dýcha jarou. Sýkorky, stehlíky, ale aj ostatné
drobné operence, ktoré sme v zime prikrmovali,
sa premiestňujú na stanovištia ďalej od domov,
kde môžu zahniezdiť a vyviesť nové potomstvo.
Keď si aj v tomto roku klasickým spôsobom vo
vlastnej záhrade vypestujeme ovocie a zeleninu,
tak sa budeme tešiť z úrody a zároveň máme istotu, že naše produkty sú čerstvé (neprepravovali
sa tisíce kilometrov), ale predovšetkým sú zdravé
a aj nám lepšie chutia. Vitamíny v tabletkách,
ktoré tak radi kupujeme v lekárňach, nie sú rovnocennou náhradou týchto cenných látok v našom
ovocí a zelenine.

Tak ako pri ovocných stromoch máme radšej
presvetlené koruny, tak aj pri pestovaní zeleniny
na záhonoch by sme nemali mať prehustené porasty. Väčšinu priesad si každoročne vypestujeme
buď na okenných parapetoch, alebo neskôr v skleníku. Osvedčilo sa nám, že okrem zemiakov aj
k viacerým ďalším druhom zeleniny prihŕňame
pôdu, aby sa tým vytvorila mohutnejšia koreňová
sústava.
Tohtoročný sneh, ktorého nebolo málo, nám
v záhradách urobil dobrú službu. Chránil koreňovú sústavu pred poškodením mrazmi a zvýšil
zásobu vody v pôde. Už viac rokov praktizujem,
že sneh nanosím aj na prekyprenú pôdu v skleníku. V prvej polovici februára (12. 2.), keď som
pripravoval tento článok, bola pravá zimná fuja-

Je iste najlepšie, keď
záhrada už na jar je (a
vlastne po celý rok) pekne
ošetrená. Pestovatelia by
mali v záhrade aj chvíľu
postáť a potešiť sa s rozkvitnutými stromami alebo
neskôr s dozrievajúcimi
plodmi. Mladé rodiny teraz už spravidla nechcú
veľké záhrady, stačí im
predzáhradka s parkovými
úpravami.
Na ovocných stromoch využívame predovšetkým letný rez, pretože zimný rez aktivizuje
proces rastu stromu. Je známe, že kôstkoviny,
najmä broskyne nerežeme v čase vegetačného
pokoja ani skoro na jar. Vetvičky zo zimného rezu
jadrovín dávam zajacom. Slúžia im na obrusovanie zubov a ako zdroj biologicky aktívnych látok.
Prúty z viniča po vyschnutí sú veľmi vhodné
na zakurovanie v kachliach a krboch. Rovnako
spálime odumretú kôru zo starších stromov, ktorú
odstraňujeme pred jarným postrekom proti prezimujúcim škodcom. Drevo z vyrodených starých
stromov tiež využívame na kúrenie, hlavne z jabloní pri spaľovaní pekne vonia, orechové konáre
v ohni hlučne praskajú a vytvárajú hrejivý pocit
domova. Popol z dreva je bohatý na vápnik, fosfor
a draslík. Na pôdu ho rozhadzujem v jeseni a na
začiatku zimy pred napadnutím snehu, ale najčastejšie ho zapravím do kompostu.
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Dobré rady
Belšie záclony
Biele záclony ešte pred praním namočte na niekoľko hodín do vody, v ktorej ste rozpustili prášok
do pečiva. Keď ich potom operiete, budú žiarivo
biele.
Belšia bielizeň
Aby boli biele ponožky, tielka a tričká po praní ešte
belšie, dajte do ľanového vrecka kúsky citrónovej
kôry a vrecko vložte do práčky v ktorej periete.
Mole a vône
Mole sa vyhýbajú niektorým vôňam, ako sú vôňa
levandule či list vlašského orecha. Odpudia ich aj
šupy z pomaranča a citróna, ako aj vôňa cédrového
dreva. Použitie je jednoduché – šupky či usušené
bylinky dajte do vrecúška a to vložte do šatníka.
Mravce
Objavili sa vo vašej blízkosti mravce a otravujú
vám život? Posypte všetky miesta, kde sa nachádzajú, detským púdrom a máte po probléme.
Škvrny od atramentu
Ak deti zafŕkajú koberec atramentom, najskôr
škvrny utrite horúcim roztokom kyseliny citrónovej a potom vlhkou handričkou namočenou v čistej
vode.

vica. Nevieme aký rok nás čaká, záhradkári však
veria, že vlahy bude viac ako v tom minulom.
V daždivých obdobiach od jari do jesene dokážu
napáchať v našich záhradách značné škody slimáky, ale najmä slizniaky. Popol alebo drevené
piliny však nie vždy pomôžu. V našej záhrade sa
nám osvedčilo využitie netkaných textílií, ktoré
ochránia vysadené priesady pred škodcami, vrátane tých plodín, ktoré sejeme priamo do pôdy.
Pod textíliami rastlinky rýchlejšie rastú, lepšie
využívajú jarnú vlahu, majú silnejšiu koreňovú
sústavu. Na polievanie priesad v našej záhrade
používame dažďovú vodu, ktorú vo veľkom zachytávame do plastových nádob. Ďalšie poznatky
uvedieme v nasledujúcich príspevkoch o našich
záhradách.

Ivan Mojmír Zoborský

Žiacky halový turnaj
Žiacky halový turnaj o Pohár predsedu
Oblastného futbalového zväzu Nitra napísal
už svoju 14. kapitolu. Opäť s medzinárodnou
účasťou, keď už tradične sa turnaja zúčastnil
výber Oblastného futbalového zväzu Olomouc. Naši najmladší futbalisti nenapodobili spanilú jazdu mužstva dospelých a zo základnej
skupiny sa im postúpiť nepodarilo.
Výsledky:
Mojmírovce - Lapáš 1:6
gól: D. Kováč
Mojmírovce - Slažany 1:10
gól: S. Čačik
Mojmírovce - Tesárske Mlyňany 4:3
góly: S. Čačik - 3x, S. Henyig
V Žiackom halovom turnaji Mojmírovce
reprezentovali:
Tomáš Cintula, Simon Čačik, Karol Filo, Dominik Habáň, Sebastián Henyig, Dominik Kováč, Adam Lauko, Adrián Oláh, Michal Rác,
Peter Slaténi, Lukáš Vereš. Tréner: Peter Slíž.

Turnaj dorastencov
Po ročnej prestávke sa na halovom turnaji
predstavili aj naši dorastenci. Minimálne
v dvoch stretnutiach si vypracovali viac gólových príležitostí ako súper, ale svoje šance
nedokázali využiť. Doplatili na vychýlenú
mušku a do hlavného turnaja sa im nepodarilo
postúpiť.
Výsledky:
Mojmírovce - Tesárske Mlyňany 3:4
góly: Michal Bandry - 2x, Mir. Bandry
Mojmírovce - Horná Kráľová 1:2
gól: Michal Bandry
Mojmírovce - Rumanová 3:3
góly: J. Bartakovič, P. Kozma, Michal Bandry

Vybraté z knižky Poraďme si navzájom od Milana
Buna

Mojmírovce na turnaji reprezentovali:
Ján Bartakovič, Michal Bandry, Miroslav Bandry, Dávid Cunev, Tomáš Dúbravský, Dominik
Habáň, Lukáš Gubó, Filip Kondé, Tomáš Kónya, Patrik Kozma, Dávid Lupták, Samuel Slaténi, Stanislav Smutný, Marko Turba tréner:
Pavol Majerčík.

Jozef Filo
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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
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

