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POZVÁNKY

Poplatky za KO a Daň z nehnuteľností
V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 52 ods. 2 písm. a)
môže správca dane, ktorým je obec, zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho
roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160, 00 EUR
a u právnickej osoby 1 600,00 EUR.
P.č

Meno

Ulica

Nedopl.

1

Beláková Magdaléna

Slamkova 1350/46

192,38

2

Belančík Štefan

Poľnokesovská 1659/2

271,76

3

Dyktynska Gabriela

Tretí rad 668/16

299,54

4

Farkaš Jaroslav

Šalgovská 962/16

381,73

5

Filípeková Jozefína

Ku krížu 1203/31

174,28

6

Ižák Imrich

Cintorínska 1456/32

195,85

7

Jánošík Ladislav

Cintorínska 1456/30

345,52

8

Király Richard

Štefánikova 1628/19

212,35

9

Kňažníkova Eva

Na vŕšku 1060/8

257,92

10

Kozma Jozef

Na vŕšku 1061/10

229,76

11

Kozma Pavol

Ku krížu 1223/2

378,23

12 Kudri Juraj

Pri hliníku

381,45

13

Kudri Milan

Na vŕšku 1064/5

236,04

14

Kudri Miroslav

Na vŕšku 1064/5

364,92

15

Kudri Ctibor

Kúrie 837/13

402,21

16

Kudry Jaroslav

Kesovský rad 1085/32

256,76

17

Kudry Ladislav

Pri hliníku 767/19

211,88

18

Kuruc Jozef

Šalgovská 648/96

256,78

19

Kuruc Miroslav

Šalgovská 1056/63

294,68

20 Lakatoš Jozef

Kúrie 821/16

207,76

21

Kúrie 821/16

251,39

22 Lakatošová Anna

Kúrie 821/16

180,16

23

Hasičská 1276/12

213,39

24 Májek Marián

Hlavná 955/24

307,84

25 Maršálek Jozef

Na vŕšku 1065/7

200,45

26 Mazániková Helena

Kúrie 838/15

331,25

27 Mihók Ľuboš

Sedliacka 1135/11

233,64

28 Mucha Ján

Cintorínska 1443/35

217,51

Lakatošová Aneta
Lančaričová Jarmila

Titulka:

29 Olahová Helena

Za parkom 839/38

207,37

Z výstavy
Kotuľaj sa vajíčko

30 Palatická Ingrid

Novomestského 498/13 Nitra

470,05

31

Petrík Marián

Hlavná 942/13

220,72

Foto:
A. Filová

32

Rác Michal

Kesovský rad 1174/6

306,28

33

Staš Dalibor

Pri mlyne 800/36

327,52

Uzávierka májového čísla bude
12. apríla 2013.
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*Obec Mojmírovce pozýva občanov na ďalšie tanečné popoludnie,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. apríla 2013 o 17,00 hod. v kultúrnom
dome. Tentokrát na počúvanie i do tanca zahrá známa hudobná skupina PROFIL. Vstupné 5,- €. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade
a v turistickej informačnej kancelárii CESYS v kaštieli.
*Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce vás pozývajú na XVII. výstavu a degustáciu vín,
ktorá sa uskutoční 20. apríla v kultúrnom dome v čase od 15,00 do
23,00.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke obce:
www.mojmirovce.sk
*Obec Mojmírovce pozýva občanov na stavanie mája a posedenie
pri vatre s Mojmírovskou kapelou 30. apríla 2013 od 19,00 do areálu
kaštieľa pred Žrebčínom.

Upozornenie pre majiteľov stavieb a pozemkov
Dovoľujeme si upozorniť majiteľov nehnuteľností, že obec Mojmírovce začala od roku 2013 na základe ortomapy (mapy z leteckých
snímok) a údajov z katastra nehnuteľností, priebežne zisťovať, ktoré
stavby sa nachádzajú v katastri nehnuteľností resp., ktoré stavby a pozemky majitelia nehnuteľností priznali v daňovom priznaní.
Pri tejto príležitosti sú zaznamenávané nielen stavby postavené
nedávno, ale aj pred niekoľkými rokmi. Aj keď je stavba postavená
už dávnejšie a postavenie čiernej stavby je premlčané, jej užívanie je
v rozpore so zákonom, nakoľko ju majiteľ užíva bez kolaudačného
rozhodnutia.
Taktiež bolo vo viacerých prípadoch zistené, že majitelia niektorých nehnuteľností (stavby a pozemky) nepodali obci daňové priznanie, napriek tomu, že v priebehu predchádzajúcich rokov kúpou,
alebo zdedením nadobudli nehnuteľnosti a voči obci Mojmírovce im
vznikla daňová povinnosť. Tým sa dopustili deliktu (§ 154 ods. (1)
písm. a) bod 1 zákona č. 563/2009 Z.z.) o správe daní (daňový poriadok). V uvedených prípadoch bude daň vyrubená pracovníkmi obce.
Naviac za uvedený správny delikt je obec povinná uložiť pokutu až
do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5,00 €, najviac však do
3 000,00 €.

Deň narcisov – deň boja proti rakovine
17. ročník Deň narcisov sa uskutoční 12. 4. 2013
Tento deň sa nesie v žltej farbe narcisov či už umelých alebo živých na podporu všetkých ľudí, ktorí čelia
zákernej chorobe – rakovine.
MS SČK v Mojmírovciach v spolupráci s Ligou
proti rakovine organizuje aj v tomto roku v našej obci túto peknú
humánnu akciu.
Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Veď táto
finančná zbierka sa vráti verejnosti naspäť formou financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov.
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Výročné Zhromaždenie členov MS SČK
v Mojmírovciach 4. 3. 2013
Dňa 4. marca sa
v kultúrnom dome stretli členovia Miestneho
spolku
Slovenského
červeného kríža, aby na
svojom výročnom hodnotiacom zhromaždení, na ktorom miestna organizácia každoročne bilancuje svoju minuloročnú
činnosť, vyhodnotili aj činnosť za uplynulé
štvorročné volebné obdobie. Okrem hodnotenia
doterajšej práce bolo hlavným cieľom rokovania
voľba nového výboru a vytýčenie nových cieľov
a aktivít pre najbližšie štyri roky.
V predchádzajúcom volebnom období (2009 – 2012)
bola činnosť miestneho spolku
zameraná na podporu a rozvoj
darcovstva krvi, propagáciou
“hromadných odberov“ a získavanie prvodarcov.
V tejto humánnej oblasti
možno konštatovať, že povedomie obyvateľov našej obce je
na dobrej úrovni. Svedčí o tom
aj fakt, že posledné 4 roky až 24
získali ocenenia. Býva zvykom,
že SČK na znak prejavu úcty
zverejňuje menovite svojich darcov, pretože im patrí aj uznanie
od všetkých obyvateľov obce.
Ocenení boli:
Bronzovou plaketou prof. Jánskeho : Ondrej
Farkaš, Dušan Chrenko, Rudolf Slaténi, Ing.
Michal Hičák, Ing. Juraj Kozák, Maroš Mrázek,
Mgr. Katarína Kotryová, Lucia Drinková, Eva
Petrovičová, Milan Mrázek, Michal Kapsa, Regina Packová, Norbert Knézl, Eva Košťálová,
Miroslav Košťál, Dagmar Mináriková,
Striebornou Jánskeho plaketou: Martin Mrázek,
Gabriela Rybárová, Jozef Máron, Ing. Michal
Hičák, Ľuboš Palatický,
Zlatou Jánskeho plaketou : Juraj Slovák, Vladimír
Subi,
Diamantovú plaketu prof. Jánskeho obdržal :
Vladimír Subi a najvyššie ocenenie
plaketu Prof. MUDr. Kňazovického, ktorá sa
udeľuje dobrovoľným darcom za viac ako 100
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odberov krvi, obdržal Radomír Kolman.
Ďalšie zameranie svojej činnosti miestneho
spolku boli aktivity v oblasti podpory najväčšej
verejnoprospešnej finančnej zbierky na Slovensku orientovanej na podporu boja proti rakovine Deň narcisov. V spolupráci so žiakmi tunajšej ZŠ
bolo vyzbierané a odvedené Lige proti rakovine
celkom 3.045,05 €.
Výbor Miestneho spolku v rámci zabezpečovania a sponzorovania prednáškových aktivít pre
obyvateľov obce realizoval prednášky na témy:
cukrovka, depresie v seniorskom veku, zdravá
výživa, zber liečivých rastlín. Najväčší ohlas si

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
priek našej stálej snahe vzbudzovať v mladých cit
ľudskosti a spolupatričnosti voči trpiacim a núdznym, úctyhodných 56,2 roka.
Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych
aktivít pre svojich členov by nebolo možné bez
neoceniteľnej spolupráce s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. Všetky kultúrne
podujatia, či už je to divadelné predstavenie,
kúpanie a rôzne iné zájazdy, bolo možné zrealizovať iba v súčinnosti s Jednotou dôchodcov, so
Zväzom záhradkárov a COOP Jednotou. Mnohí
naši členovia sú súčasne členmi aj týchto organizácií. Deväť našich členov aktívne pracuje a reprezentuje našu obec v speváckom súbore Senior
na kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí.
Svojim programom potešili aj dôchodcov v Zariadení sociálnych služieb na Železničiarskej ulici.
Spevácky súbor Senior tiež bezodplatne svojim
umeleckým vystúpením dôstojne obohatil Slávnostný aktív darcov krvi v Nitrianskej Synagóge,
organizovaný Územným spolkom SČK.
Plnenie vyššie uvedených aktivít bolo možné
realizovať predovšetkým vďaka pravidelnému
každoročnému príspevku finančných prostriedkov z rozpočtu obce, bezplatného poskytovania
priestorov v správe obce a vďaka nezištnej
pomoci našich stálych sponzorov: obec Mojmírovce, občianske združenie Mojmírovské kroky,
PD Mojmírovce a Lekáreň Nádej, ktorá nám
pravidelne sponzorsky zabezpečuje a obnovuje

Výročná schôdza
seniorov
vyslúžila prednáška zameraná na prevenciu osteoporózy, spojená s odborným meraním a súčasným vyhodnocovaním nameraných hodnôt.
V oblasti stáleho zabezpečovania hliadok
prvej pomoci na rôznych podujatiach v obci, je
potrebné na tomto mieste poďakovať sa dobrovoľníkom, ktorí nezištne a obetavo reprezentovali
Miestny spolok SČK. Vďaka patrí zdravotníckym
pracovníčkam pani Ligačovej, Šurábovej, Kvasňovskej, Vlčkovej a PharmDr. M. Kelešimu.
V oblasti obnovy a omladenia členskej základne sa v uplynulom volebnom období nedosiahli žiadúce výsledky, i napriek stálej podpore
aktivít žiakov Základnej školy či už v účasti na
Hliadkach mladých zdravotníkov, ich zapájaním
do verejných finančných zbierok. Priemerný vek
členov MS ku koncu roku 2012 dosiahol aj na-

Aj v tomto roku sa výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Mojmírovciach uskutočnila bezprostredne pred
sviatkom Medzinárodného dňa žien. Predseda
organizácie Vincent Belan informoval
členskú základňu o plnení uznesení
za uplynulý rok, zároveň zhodnotil jej
bohatú činnosť. Uviedol viaceré významné akcie, organizované výborom
v minulom roku. V prvej polovici roka
to bola najmä aktívna účasť na ukončení
fašiangov a pochovávaní basy a tiež pri
organizovaní obecnej degustácie vína.
Pozitívne hodnotil aj zájazd na Flóru
Bratislava a plavbu výletnou loďou po
Dunaji, rovnako turistický výstup na
Zobor. V druhej polovici roka výbor

všetok potrebný zdravotnícky materiál do dvoch
lekárničiek.
Zhromaždenie členov rokovaní prerokovalo a
schválilo :
- správu o činnosti MS SČK a hospodárení za
uplynulé volebné obdobie,
- správu revíznej rady o hospodárení za uplynulý
rok 2012,
- plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2013,
- voľbu predsedníctva MS SČK a revízorov pre
nastávajúce volebné obdobie,
- voľbu delegáta na Snem Územného spolku SČK
v Nitre.
Na záver rokovania boli ocenení dobrovoľní
darcovia krvi a jubilujúci členovia miestneho
spolku SČK.

Výbor MS SČK
zabezpečil poznávací zájazd na trase Hronsek,
Banská Bystrica, Zvolen a ďalší na trase Hronský Beňadik, Vyhne a Banská Štiavnica. Najviac
úsilia si vyžiadalo organizovanie Krajskej prehliadky speváckych súborov seniorov v areáli
Kaštieľa. V tejto súvislosti predseda organizácie
poďakoval za pomoc Kultúrnej komisii obecného
zastupiteľstva a menovite Mgr. Martinovi Palko-
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vi a Bc. Rudolfovi Arpášovi aj podnikateľským subjektom, ktoré materiálne prispeli
na zdarný priebeh tejto náročnej akcie.
Seniori sa zúčastnili aj na prácach pri revitalizácii parku, ktorú zabezpečovalo v roku
2012 OZ Mojmírovské kroky. Okrem toho
toto združenie prispelo finančnou čiastkou
na zabezpečenie niektorých našich aktivít
z 2% z daní. Osobitnú pozornosť predseda
venoval činnosti ľudového speváckeho súboru Senior, ktorý aj v minulom roku absolvoval
početné vystúpenia na domácich, regionálnych,
republikových a zahraničných spoločenských
akciách. O viacerých z nich čitatelia Mojmírovčana boli informovaní v priebehu roka.
V závere výročnej správy Vincent Belan
načrtol program organizácie na rok 2013. Medzi
významné podujatia bude patriť stretnutie čle-

nov základnej organizácie v mesiaci jún, zájazd
do Pieninského národného parku a do regiónu
Kysúc. Súbor Senior a tanečná skupina Country
budú vystupovať podľa požiadaviek obce a ďalších subjektov.

Ing. Antónia Zoborská
Foto: Bc. Rudolf Arpáš

Mojmírovské kroky

- po výročnom zhromaždení

Dňa 6. marca sa uskutočnilo výročné zhromaždenie občianskeho združenia Mojmírovské
kroky. V tomto roku bolo trochu iné, ako po iné
roky. Pozvali sme okrem našich členov aj tých,
ktorí nám ako dobrovoľníci pomáhali realizovať
projekt Vráťme vodu do parku Mojmírovce.

Najväčšími projektami boli aktivity v parku. Ich realizáciou vznikol krásny a bezpečný
priestor v strede peknej prírody, ktorý môže
slúžiť pre rodičov s deťmi, starších občanov,
športovcov a všetkých, ktorí vyhľadávajú vhodné
miesta na prechádzky, oddych a relax.

Okrem dobrovoľníkov z obce sme privítali
aj predstaviteľky Základnej školy a Odborného
učilišťa internátneho Mojmírovce, odkiaľ nám
pomáhali žiaci a učni.
V rámci hodnotenia roku 2012 sme spomenuli všetky aktivity financované z 2% a z grantov
a dotácií.

Za dlhoročnú prácu v Rade ObZ sme poďakovali jednému zo zakladateľov združenia - Bc.
Rudolfovi Arpášovi a dlhoročnej pokladníčke
Ing. Antónii Zoborskej.
Do Rady ObZ boli schválené Ing. Marcela
Koblosová a Martina Mičinová.

V roku 2012 sme podporili aktivity pre
občanov obce:
- Park Mojmírovce - revitalizácia parku
III. etapa
- Vráťme vodu do Parku Mojmírovce
- Poznávame našich susedov,
- Klub tvorivosti
- Dofinancovanie aktivít našich seniorov
(Krajská prehliadka spevokolov seniorov,
cestovné na vystúpenie,...)
- Deti v Materskej škole Mojmírovce
- Neformálnu skupinu cyklistov
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Všetky finančné prostriedky, ktoré naše
združenie získalo investovalo do aktivít v našej
obci a pre našich občanov.
Práca všetkých členov Rady občianskeho
združenia Mojmírovské kroky je dobrovoľnícka,
teda bezplatná.
Ďakujeme Mikroergiónu Cedron, o.z. a Nadácii Ekopolis za podporu formou dotácie a obci
Mojmírovce za dotáciu na bežné výdavky združenia. Taktiež ďakujeme všetkým organizáciám,
školám aj jednotlivcom, ktorí s nami spolupracovali a aj pomáhali realizovať čistenie parku.
Plánované aktivity na rok 2013
- Pokračovať v projekte Poznávame našich
susedov
- Požiadať o dotáciu Mikroregión Cedron, o.z.
na obnovu drobných sakrálnych stavieb v obci
- Podporiť Odborné učilište internátne Mojmírovce
- Podporiť detské ihrisko na Pažiti
- Podporiť Klub tvorivosti
- Podporiť neformálnu skupinu cyklistov
- Podpora mladých futbalistov
- Podpora mladých stolnotenistov
- Podpora Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
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. Zamestnanci odovzdávajú
Vyhlásenia a Potvrdenia zo mzdovej učtárne do
30. apríla.
Vopred ďakujeme všetkým prispievateľom.

Daniela Kozáková ,

predseda združenia (kontakt: 0907109172)

ZAZNAMENALI SME FOTOOBJEKTÍVOM

Dňa 14. 03. 2013 sa v Poľnom Kesove konalo
Valné zhromaždenie Nitrianskeho regionalneho združenia obcí.
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Čierne skládky
a separácia
odpadu

ZAZNAMENALI SME
čujú pracovníci obecného úradu podomovým
zberom 2x v mesiaci. Taktiež majú možnosť
priniesť drevnatý odpad zo záhrad (konáre,
korene, kríky, viničné prútie a pod.) na zberné
miesto na ulici Na Foláši. Aj napriek tomu, ak
sa pohneme ktorýmkoľvek smerom z našej obce,
vždy narazíme na odpad.

Čierne skládky sú problémom väčšiny obcí a
miest na Slovensku, Mojmírovce nevynímajúc.

ZAZNAMENALI SME
Spoločnosť ENVI-GEOS NITRA, zabezpečujúca pre našu obec služby v oblasti nakladania
s odpadmi, vypracovala analýzu, v ktorej sa
ocitla aj naša obec. Vzorkou bolo 200 kg zmesového komunálneho odpadu z obcí Mojmírovce,
Cabaj-Čápor a Jelenec. Z analýzy vyplynulo, že
100, 45 kg tvorí BIOODPAD, nasleduje PAPIER
25,35 kg, SKLO 8,75 kg, PLASTY 24,96 kg,
KOVY 2,90 kg, TEXTIL 6,35 kg, NEBEZPEČNÝ ODPAD 1,80 kg, ENERGETICKY ZHODNOTITEĽNÝ ODPAD 21,55 kg, ZVYŠKOVÝ
ODPAD 7,50 kg.

Navrhni si park
Aj napriek enormnej snahe obecného úradu a
podmienkam, ktoré sa v obci vytvárajú, ešte stále
sa nájdu občania, ktorí svojím nezáujmom a ignorovaním priťažujú nielen obci, ale v konečnom
dôsledku aj sebe. Obyvatelia obce (fyzické osoby) majú možnosť každú sobotu vytriedené zložky komunálneho odpadu ako papier a papierové
obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly,
plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, textil
a šatstvo, jedlé oleje, odovzdať na zberovom
mieste na ulici Pri hliníku bez obmedzenia. A
navyše vytriedené zložky separovaného odpadu
ako sú papier, sklené fľaše, pet – fľaše zabezpe-

Tieto výhody, ktoré obec svojim obyvateľom poskytuje, by mali smerovať k znižovaniu
vyprodukovaného odpadu v obci. Opak je však
pravdou. Množstvo vyprodukovaného odpadu
každoročne rastie a spolu s tým rastú aj výdavky
obce. Aj z tohto dôvodu bol obecný úrad nútený
od 1.1.2013 pristúpiť k opatreniam, ktoré majú
zefektívniť výber poplatku za KO. Obyvatelia
obce si musia uvedomiť, že v situácií v akej sa
momentálne nachádza verejná správa na Slovensku, takto vynaložené peniaze sú zbytočným
luxusom a dané prostriedky môžu byť použité
na zmysluplnejšie aktivity v obci, nehovoriac o
negatívnom vplyve na životné prostredie.

Energeticky
zhodnotiteľný odpad
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Podmienky účasti:
Do projektu Navrhni si park sa môže zapojiť ktorýkoľvek žiak Základnej školy v Mojmírovciach vo veku od šesť do pätnásť rokov.
Podmienkou účasti je graficky (formou
kresby a stručných popisov) navrhnúť akúkoľvek aktivitu alebo atrakciu, ktorá bude vhodná
na aktívne trávenie voľného času v parku.
Aktivita, alebo atrakcia musí byť vhodná
pre teba a tvojich rovesníkov. Mala by vhodne
zapadnúť do prostredia obce Mojmírovce. Môže
dopĺňať už navrhnuté aktivity pohybového parku, ktorými sú basketbalové ihrisko a skatebordová dráha.
Svoj návrh nakresli a popíš na výkres A4 formát
(veľký zošit) alebo na A3
formát (otvorený veľký
zošit).
Návrhy môžu byť aj
skupinové (t.j. viacerí
sa môžete podieľať na
jednom návrhu) .
Termín odovzdania návrhu je najneskôr:
Pondelok 15. apríla
2013 do 8,00 hodiny v
riaditeľni.
Spôsob hodnotenia:
Za každý návrh sa
bude hlasovať 15. apríla
2013 počas celého dňa,
až do začiatku workshopu.
Za každý návrh môžu
žiaci hlasovať iba 1x.

Zdroj: ENVI-GEOS Nitra
Text a foto: Bc. Juraj Arpáš
Všetky návrhy budú vystavené vo vestibule
školy počas celého dňa.
V poobedňajších hodinách na workshope
budú všetci súťažiaci predstavovať a obhajovať
svoj návrh. Následne budú zo všetkých návrhov
vybrané tri, ktoré získajú najviac žiackych hlasov. Z troch vybraných odborná komisia určí
poradie.
Pri určovaní poradia troch najlepších sa bude
prihliadať k nasledovnému:
Počet hlasov od študentov
60 bodov
Kreativita nápadu
20 bodov
Spôsob prezentácie a obhajoby návrhu 20 bodov
Tri návrhy budú následne vyhodnotené podľa celkového počtu získaných bodov.
Komisia ešte ocení
mimoriadnou
cenou
jeden projekt, ktorý
vyberú pedagógovia a
odborná komisia.
Odbornú komisiu budú
tvoriť:
PaedDr. Katarína Kúdelová - riaditeľka školy
Imrich Kováč - starosta
obce Mojmírovce
Mgr. Martin Palka – člen
Rady školy a poslanec
obecného zastupiteľstva
Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (alebo iný zástupca z katedry záhradnej architektúry SPU
v Nitre) dvaja študenti
fakulty Záhradníctva a
krajinného inžinierstva
SPU v Nitre.
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RECENZIA
(recenzia filmu Les Misérables
študenta UKF- estetika)

Les Misérables
Les Misérables (Bedári) alebo trojhodinový
hudobný koncert plný emócií. Áno, aj tak sa
dá nazvať nový muzikál z dielne oscarového
režiséra Toma Hoopera. Les Misérables je filmovou adaptáciou na slávny francúzsky román
Bedári od Victora Huga. Príbeh sa odohráva
počas dvadsiatich rokov na pozadí francúzskej
revolúcie. Hlavnú dejovú linku tvorí osud Jeana
Valjeana, ktorý je odsúdený za krádež chleba. Po
dvadsiatich rokoch dostáva milosť, no napriek
všetkému je neustále prenasledovaný komisárom Javertom. Dôležitú úlohu po boku Jeana
Valjeana zohráva adoptívna dcéra Cosette a jej
láska k republikánovi Mariusovi.
Bez problémov môžeme povedať, že muzikálový film Les Misérables čerpá značnú inšpiráciu z rovnomenného divadelného muzikálu.
Divák by márne čakal na dialógy striedané s hudobnými číslami. Film je jedno veľké hudobné
číslo, kde aj posledné slovo má svoju melódiu
a rytmus. Všetky dialógy, vnútorné monológy,
hádky, úvahy sú prezentované v spievanej forme. Pre nepripraveného diváka môžu byť hudobné dialógy
zložité a ťažké na vnímanie,
no po prijatí tejto hry vám
dialógy utkvejú v pamäti
a budete si ich pamätať ešte aj
po skončení filmu.
Film je kvôli rozsiahlej
predlohe zo začiatku veľmi
skratkovitý, čo pre nepozorného diváka môže znamenať
veľký chaos. Avšak v popredí
môžeme vidieť skvelé herecké výkony. Anne Hathaway
vierohodne stvárnila ustráchanú matku, ktorá pre svoje
dieťa urobí aj to posledné na
svete. Niekoľko minútový
výkon priniesol herečke Zlatý glóbus a Oscara,
ktorý jej právom patrí, pretože jej prevedenie
známej piesne „I dreamed a dream“ bolo nabité
emóciami, tragédiou, špinou, biedou a všetkým
čo bedári predstavujú.
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V druhej polovici filmu na scénu prichádza
veľké množstvo postáv a dej sa spomaľuje. Postavy sú striktne dané a charakterizovať by sme
ich mohli niekoľkými slovami. Neprechádzajú
žiadnym vývojom, stagnujú. Dôležitú úlohu
v tejto časti by mal zohrávať predovšetkým
vzťah mladej Cosette a študenta Mariusa, no ich
spaľujúca láska je utláčaná na úkor stvárnenia
chystajúcej sa revolúcie.
Tom Hooper nás zavalil veľkým množstvom
dobových kostýmov, pri ktorých nenechal nič na
náhodu. Čierne dlhé šaty s kvetinovým klobúkom pre ušľachtilú, nevinnú Cosette, chudobná
Éponine v špinavých, roztrhaných handrách,
revolucionár Enjolras vo farbách francúzskej
zástavy. Až na manželov Thénardierovcov, ktorí
akoby práve vyšli z filmu od Tima Burtona som
mala pocit, že sa nachádzam v 19. storočí vo
Francúzsku. Les Misérables vo mne zanechal
pozitívne dojmy a hodinové pospevovanie si
piesne ľudu (Do you hear the people sing?).
Réžia: Tom Hooper
Hrajú: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Amanda Seyfried, Helena Bonham
Carter, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen,
Aaron Tveit, Colm Wilkinson, Isabelle Allen,
Edward Lewis French, Samantha Barks
Hudba: Claude-Michel Schönberg

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čistenie kuchynského riadu
Pripečený hliníkový riad očistíte vyvarením vo vode s cibuľou. Ak
vo vode vyvaríte aj šupy z jabĺčok, riad sa bude doslova lesknúť.
Teflónovú panvicu najlepšie vyčistíte tak, že v nej necháte asi 15
minút vrieť 2 dcl vody s dvoma čajovými lyžičkami prášku do pečiva
a potom ju opláchnete. Smaltovaný riad čistite sódovým či mydlovým
roztokom, prípadne prevarte vodu s lístkami rebarbory. Na znečistený kuchynský riad z ocele použite prevarenú slanú vodu. Po vychladnutí ho vypláchnite a očistite citrónovou šťavou.

Čistenie prikrývok
Ak používate prikrývky z ovčej vlny, treba ich raz do roka vyprať.
Namočte ich do vlažnej vody, pridajte potrebné množstvo lanolínu
a nechajte stáť 3 – 4 hodiny. Niekoľkokrát ich len rukami postláčajte,
starostlivo vyplákajte a prikrývky budú ako nové.

Domáce lepidlo
Surový vaječný bielok zmiešaný s pšeničnou múkou je výborným
lepidlom rozbitých porcelánových predmetov.
Vybraté z knižky Poraďme si navzájom od Milana Buna

Z obecnej
knižnice
„Nie tí milujú knihy, ktorí
ich nedotknuté schovávajú
v skriniach, ale tí, ktorí ich majú
ustavične v rukách.“
Erazmus Rotterdamský

Zdroj foto:
http://www.csfd.cz/film/298234-bidnici/galerie/
strana-2/

Bc. Veronika Belanová

V apríli oslavujú:

Dobré rady

Mesiac marec sa neodmysliteľne spája s príchodom jari,
ale je aj Mesiacom knihy. Od
vynálezu kníhtlače patrí kniha
medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších i starších. Je len
na škodu hlavne mladých ľudí,
že čím ďalej viac a viac zanedbávajú čítanie kníh a radšej si sadajú za internet, alebo televíznu
obrazovku.
Práve preto, aby naši občania
nemuseli vynakladať nemalé
finančné prostriedky za knihy,
Obecná knižnica i v tomto roku
nakúpila nové knihy, ktoré si môžete prísť vypožičať v pondelok

a vo štvrtok v čase od 14,00 do
18,00 hodiny. Všetci ste srdečne
vítaní.
Uvádzame zoznam niektorých
nových kníh:
Detská literatúra – Básničky
do detskej izbičky (Alica Náhliková), Čarovná starká Dobromila (Ivana Jungová), Hľadám
lepšiu mamu (Gabriela Futová),
Luskáčik a myší kráľ (E.T.A.
Hoffmann), O medvedíkovi bez
mena (Mária Lazárová) a iné.
Beletria pre dospelých – Amnestia v nebi (Beata Štrauchová),
Chybný krok (Dick Francis, Felix
Francis), Dcéra dymu a kosti
(Laini Taylorová), Džokej v talári (Dick Francis, Felix Francis),
Jedy (Denisa Fulmeková), Kašlem na život bez lásky (Jaroslava
Kuchtová) a iné.
Zoznam všetkých zakúpených kníh si môžete prezrieť
na internetovej stránke obce
www.mojmírovce.sk

90 - te narodeniny
Alžbeta Hudecová,
Ján Kollárik
85 - te narodeniny
Helena Tóthová, Jozef Tóth
80 - te narodeniny
Mária Lidajová
70 - te narodeniny
Mária Szabová,
Veronika Krvavá,
Rudolf Ďurčanský
65 - te narodeniny
Helena Bodorová,
Mária Kurucová
60 - te narodeniny
Alžbeta Hanušková,
Emil Eliáš,
Ladislav Šurába,
Ľubomír Granec,
Edita Kvasňovská
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:
Mária Palatická,
Margita Vargová,
Eva Čanakyová,
Karol Solčáni
Rodinám vyslovuje
úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Alena Filová
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ŠPORT

2. ročník
turnaja
Cedron klubu
Dňa 9. marca 2013 sa v Mojmírovciach
uskutočnil 2. ročník turnaja Cedron klubu, na
ktorom sa predstavili v konkurencii domáceho
reprezentačného výberu Cedron klubu kvalitné
tímy z Nitry a zo Šale. Oproti predchádzajúcemu úvodnému ročníku nastal kvalitatívny výkonnostný nárast a väčšina zo zápasov ponúkla
vyrovnaný a pre divákov atraktívny volejbal na
vysokej úrovni.
Turnaj ovládol so stratou len jediného bodu
tím Hrošíci 1 zo Šale, ktorému počas turnaja
konkuroval predovšetkým nitriansky výber zo
ŠMCH. O víťazovi sa rozhodovalo až v poslednom zápase - priamej konfrontácii týchto tímov,
ktorá síce skončila remízou, avšak vzhľadom na
počet bodov zo skupiny posunula na prvú priečku
práve Hrošíkov 1. O tretie miesto sa pobili taktiež
v priamom súboji v skupine Hrošíci 2 zo Šale
a domáci tím Cedron klubu. Ich zápas skončil
taktiež remízou a vzhľadom na rovnaký počet
bodov o treťom mieste rozhodovalo až prepočítanie celkového počtu získaných bodov vo všetkých
setoch. Hrošíci 2 tak získali bronzové medaile
a Cedron klub si vylepšil svoju bilanciu na tomto turnaji a skončil na 4. mieste. O posledné dve
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priečky prebehol súboj medzi tímami Smrťkári
a Postav!, ktorý na základe lepších výsledkov
v skupine skončil lepšie pre Smrťkárov, ktorí obsadili 5. miesto pred nasledujúcim Postav!.
Z individuálnych ocenení si titul hráča Fair
play odniesol Patrik Bíro z tímu Hrošíci 2, titul pre najlepšieho hráča udeľovaný na základe
rozhodnutia kapitánov zase Tomáš Gaži z tímu
ŠMCH alias „gumkáč“. Do all stars zostavy
turnaja vyberanej na základe hlasovania zúčastnených hráčov sa dostali nasledovní: Erika
Lanczová, Jaroslav Hrnek, Laci Csaplár, Tomáš
Gaži, Tomáš Lehocký a Emil Eliaš.
Na tomto mieste vždy dodám z pohľadu organizátorov pár slov na zhodnotenie turnaja. Až
na pár nedostatkov (neskorý začiatok a problém
s kúrením) mi nezostáva nič iné ako zasypať čitateľa priehrštím superlatívov. Ako organizátori,
ale aj volejbaloví fanúšikovia nám bolo potešením
a cťou môcť vytvoriť prostredie pre etické súboje
na kurte. Môcť si zahrať proti hráčom, ktorí sú
pre nás stálou inšpiráciou a vzormi opláca človeku všetku tú organizátorskú drinu a tréningovú
rutinu. Cedron všetkým zúčastneným tlieska
a ďakuje, že nás prišli do našej malej volejbalovej
komunity pozrieť a pripomenúť nám, aký nádherný a zušľachťujúci vie byť volejbal ako životná filozofia. Dúfame, že sa u nás všetkým páčilo
a radi sa stretneme aj počas roka a prípadne na
ďalšom treťom ročníku turnaja, resp. tento rok
už 5. ročníku turnaja Cedron klubu. Do skorého
videnia :)

Michal Hradický

ŠPORT

Zmeny v kabíne
FK Mojmírovce
a prípravné zápasy
Fanúšikov futbalu určite zaujímajú najmä príchody a odchody v mužstve dospelých.
Najvýraznejšou zmenou je odchod Miroslava
Tulipána na hosťovanie do 30. 6. 2013. V jarnej
časti sa rozhodol pomôcť FK Slovan Rastislavice vybojovať postup do 5. ligy. Jaroslav Krajčír,
ktorý bol na hosťovaní z Veľkej Doliny a nastúpil počas jesene iba na dve stretnutia, sa vracia
do materského klubu.
Do mužstva prichádza z Komjatnej (pri Ružomberku) na prestup 20 ročný Filip Maga, ktorý
hral naposledy v Liptovskom Hrádku. Po hosťovaniach sa do mužstva vracajú Lukáš Martiška (z
Hurbanova) a Ivan Pilný (z Veľkej Doliny). Hosťovanie bolo do 30. 6. 2013 predĺžené Richardovi
Holkovi z FC Štefanovičová, Jánovi Dillhoffovi
a Jaroslavovi Žitnému z ČFK Nitra, ktorí už hrali
za Mojmírovce aj v jesennej časti súťaže.
Smerom z klubu prebehli aj ďalšie transfery,
všetko však ide o hráčov, ktorí do jesennej časti
súťaže v našom klube nezasiahli. Pre zaujímavosť
ich uvedieme:
Mário Tkáčik - hosťovanie do 30. 6. 2013 TJ
Družstevník Svätoplukovo - pre zranenie nehral
skoro celý rok 2012,
Filip Pospiš - hosťovanie do 30. 6. 2013 TJ Druž.

Svätoplukovo - doteraz hosťovanie V. Dolina,
Peter Kováč - hosťovanie do 30. 6. 2013 TJ Koniarovce - predĺženie hosťovania,
Kristián Bus - hosťovanie do 30. 6. 2013 FC Štefanovičová - predĺženie hosťovania,
Róbert Varga - hosťovanie do 30. 6. 2013 FC
Štefanovičová,
Dávid Király - hosťovanie do 30. 6. 2013 OŠK
Poľany,
Tomáš Šipka - hosťovanie do 30. 6. 2013 FK Janíkovce – dorast,
Martin Vašš - hosťovanie do 30. 6. 2013 TJ Družstevník Veľká Dolina,
František Trvalec - hosťovanie do 30. 6. 2013 TJ
Družstevník Veľká Dolina.
Výsledky prípravných zápasov A - mužstva:
Veľký Lapáš – Mojmírovce 2:3
góly: Ivan Križan - 2x, Lukáš Palka
Štefanovičová – Mojmírovce 3:7
góly: Ivan Križan - 4x, Andrej Civáň, Anton Žitňanský, Roman Tomiš
Mojmírovce – Báb 1:6 gól: Ivan Križan
Mojmírovce – ČFK dorast 1:4 gól: Ondrej Blunár
Mojmírovce – Dolné Krškany 4:3
góly: Stanislav Gubó - 2x, Ján Dillhoff, Ondrej
Blunár
Rastislavice - Mojmírovce 2:2
góly: Ivan Križan – 2x
Veľký Kýr – Mojmírovce 8:1 gól: Lukáš Palka
Vinodol – Mojmírovce 0:0

Jozef Filo
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ŠPORT - HOKEJBAL

Degustácia
vín
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci
s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce
pripravuje XVII. ročník degustácie vín.
Odborná degustácia sa v roku 2013 uskutoční 12. apríla v administratívnej budove vinice
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce
a verejná degustácia sa uskutoční 20. apríla
v Kultúrnom dome v Mojmírovciach.

Hokejbal
V spolupráci s hokejbalovým klubom a Hanou Pappovou sa v roku 2013 do dnešného dňa v Športovom areáli Mojmírovce uskutočnili tri hokejbalové turnaje: Novoročný, Valentínsky a Jarný. Na
každom z týchto turnajov sa zúčastnilo domáce družstvo z Mojmíroviec DACANI. Spomedzi konkurenčných družstiev z okolitých dedín a miest sa DACANI umiestnili 1x na prvom mieste a 2x obsadili
druhé miesto. Najlepším hráčom Valentínskeho turnaja bol Peter Sýkora z mužstva DACANI.
Najbližší hokejbalový turnaj sa bude konať 30. 3. 2013 od 8. hodiny v Športovom areáli Mojmírovce, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.
Text a foto: Hana

Pappová

KLK KOZMETIKA
srdečne pozýva do novootvoreného
kozmetického salónu, ktorý je otvorený
od 15. 03. 2013.
Otváracie hodiny
Po
Ut
St
Št
Pi
So

08,00 – 16,00
08,00 – 16,00
09,00 – 17,00
08,00 – 16,00
08,00 – 16,00
na objednávku

Katarína Repová
ul. Štvrtý Rad 1818/5, 951 15 Mojmírovce
Mobil:
0905 287 234, 0915 974 969.

INZERCIA
* Pán Róbert Papp v športovom areáli v Mojmírovciach prevádzkuje klasickú masáž.
V prípade záujmu volajte na t. č. 0917 533 597.
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Podmienky súťaže:
Vzorky vín je možné prihlásiť na priloženej prihláške
do 4. apríla 2013 na adresu
Obecný úrad Mojmírovce,
Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce.
Vzorky vín je potrebné
doručiť do budovy vinice
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce do 10. apríla 2013 do 15,30 hod.
Účastníci
zasielajú
z každej vzorky po 3 fľaše
v objeme 0,75 l. Vzorka musí
byť čitateľne a zrozumiteľne
označená týmito údajmi:

• názov vína
• zatriedenie vína
• ročník
• meno, priezvisko, titul
a adresa vystavovateľa
Telefónne kontakty:
037/7798101, kl. 102
- Imrich Kováč
(starosta obce)
0905/554490
- Ing. Miroslav Belan
(predseda
organizačného
výboru)
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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
ZĹAVA na
kurz prvej pomoci!

Do kurzu na osobný
automobil sk. B sa
môžete nahlásiř na
Āísle: 0905 554 888

alebo osobne na adrese :

Jazdíme zodpovedne!

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

