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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Výmena preukazov ZŤP - zdravotne ťažko postihnutí
Podľa zákona 447/2008 § 65 odst. 10
Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz
občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré
boli vydané pred rokom 2009 (t.j. najneskôr k 31.12.2008) platia do
31.12.2013, to znamená že:
Do konca tohto roku je potrebné preukaz vymeniť podľa citovaného zákona.
K výmene preukazu je potrebné na Úrade práce sociálnych vecí
a rodiny 1. poschodie č. dverí 7.8 vyplniť žiadosť, predložiť preukaz
totožnosti a fotografiu 3x4 cm.

POZVÁNKY
Obec Mojmírovce vás pozýva:
* v sobotu 15. 6. 2012 od 14,00 hod. na kultúrne a súťažné popoludnie
pre všetky deti pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré
sa tento rok začne v areáli Futbalového klubu Mojmírovce. Vstupné:
dobrovoľné.
* v sobotu 22. 6. 2012 od 16,30 hod. na kultúrny program pod názvom
Hodové slávnosti 2013, ktorý sa uskutoční v areáli ZŠ Mojmírovce.
Vstupné: dobrovoľné.
* v sobotu 29. 6. 2013 od 15,00 hod. v spolupráci s CK Dynamax
Nitra na 2. etapu – časovku jednotlivcov 7. ročníka medzinárodných
mládežníckych etapových cyklistických pretekov Regiónom Nitrianskeho kraja (Cena obce Mojmírovce).
Súťaží sa v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori. OPEN
- verejné preteky 18 roční a starší na18 km cca. od 17,10 hod. Štartovné
v kategórii OPEN - verejné preteky 3,- €. Prezentácia v kategórii OPEN
- verejné preteky 29. 6. 2013 v kancelárii pretekov v kultúrnom dome
Mojmírovce od 14,15 hod. do 14,45 hod.
Trať pretekov: Mojmírovce - smer Poľný Kesov – Štefanovičová - smer
Horný Taráň - obrátka - späť Mojmírovce
Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Svä t op l ukovo
vám oznamuje, že 3. ročník túry na bicykloch sa uskutoční
v sobotu 22. 6. 2013, na ktorý vás
P OZ Ý V A
PROGRAM:
Začiatok - 14,00 - Evanjelický kostol Svätoplukovo
1. Prestávka – 14,15 - námestie pri rímsko-katolíckom kostole
v Mojmírovciach
Trasa pokračuje cez Veľkú Dolinu na Poľný Kesov
- 2. prestávka - občerstvenie v reštaurácii
Štefanovičová – hrob neznámych vojakov
- 3. prestávka - kaplnka Horný Taráň
4. prestávka - súsošie Cyrila a Metoda - Branč
Záver - poľovnícky areál Mojmírovce – posedenie pri ohníku
(opekanie vlastnej olovrantovej nádielky)
Tešíme sa na spoločenstvo. S pozdravom organizátori
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Zo zápisnice 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ), konaného dňa 23. apríla 2013, vyberáme nasledovné:

1. Žiadosti občanov a organizácií
• OZ prerokovalo žiadosť Róberta Brestovského o zhotovenie časti
verejnej kanalizácie na Cintorínskej ulici a odporučili starostovi obce
do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť cenovú kalkuláciu na zhotovenie stavby.
• Ing. František Visolajský predložil žiadosť o osadenie cestného
zrkadla na ulici Kesovský rad. OZ schválilo osadenie zrkadla na uvedenej ulici a na základe požiadaviek niektorých poslancov odporučilo
starostovi obce preveriť potrebu osadenia dopravných zrkadiel aj na
Slamkovej ulici a na ulici Pri mlyne.
• OZ prerokovalo ďalšiu žiadosť Ing. Františka Visolajského - úpravu prepojenia ulíc Sedliacka a Ku krížu. Žiadateľ vo svojej žiadosti
uvádza, že časť potrebných prác zabezpečí sponzorsky a celú činnosť
bude koordinovať osobne. Náklady obce na úpravu by mali byť vo
výške 680,- €. Poslanci schválili úpravu cesty v súlade s predloženou
žiadosťou.
• Na základe žiadostí prevádzkovateľov centier voľného času OZ
schválilo finančnú dotáciu na jedno dieťa (občana Mojmíroviec)
navštevujúce centrum voľného času mimo územia obce na rok 2013
vo výške 60,- €. OZ tiež schválilo finančnú dotáciu na jedného občana obce vo veku 5-30 rokov, člena právnickej osoby, alebo ktorému
právnická osoba poskytuje všeobecne prospešné služby na rok 2013
vo výške 60,- €. Finančné prostriedky na záujmovú činnosť mládeže
poskytuje štát obci z kapitoly „podielové dane“.
2. Poverenie sobášiaceho
Na návrh starostu obce OZ poverilo výkonom funkcie sobášiaceho
pred Matričným úradom Mojmírovce poslanca Ing. Vladimíra Hičáka.
3. Správa o hospodárení ZUŠ Mojmírovce
Riaditeľ ZUŠ Mojmírovce predložil správu o hospodárení školy za
rok 2012. OZ schválilo preloženú správu bez výhrad.
4. Návrhy VZN
OZ prerokovalo a schválilo VZN obce Mojmírovce č. 7/2013 o
dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ MOJMÍROVCE
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp. OZ schválilo aj
VZN obce Mojmírovce č. 8/2013 o podmienkach
poskytovania dotácii z prostriedkov obce Mojmírovce, ktoré nahradilo VZN č. 2/2005.
5. Rôzne
• Bezpečná škola a verejné priestranstvá
Starosta obce informoval poslancov o schválení
dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5500,- € na
financovanie projektu s názvom Bezpečná škola
a verejné priestranstvá. V rámci projektu bude
vybudovaná sieť optického kábla v obci a nainštalované kamery v objekte školy a na zberovom
dvore. Poslanci schválili spolufinancovanie projektu obcou vo výške 2500,- €.
• Zahraničná služobná cesta
OZ schválilo zahraničnú služobnú cestu do družobnej obce Csömör (Maďarsko) pre zástupcov
obce a detského folklórneho súboru Zbojník
(1.5.2013) a spevokolu Happy Day (5.5.2013).
• Vodovod na Cintorínskej ulici
Na základe cenovej kalkulácie, ktorú predložil
predseda komisie výstavby a územného plánovania Emil Hlinka, OZ schválilo dobudovanie časti
vodovodnej siete na Cintorínskej ulici. Predpo-

kladané náklady na stavbu sú vo výške 7 000,- €
a budú hradené z rozpočtu obce.
• Nákup prívesu za traktor
Starosta obce informoval poslancov o zákaze
používať príves za traktor, nakoľko nespĺňa vyhláškou stanovené normy. OZ súhlasilo s nákupom nového prívesu z prostriedkov ušetrených na
komunálnom odpade.
• Združené služby
Starosta obce informoval poslancov o možnosti
výstavby nájomných bytov v budove bývalých
Združených služieb na Hlavnej ulici, ktorá je vo
vlastníctve obce. Poslanci si vypočuli prezentácie dvoch investorov, ktorí ponúkajú možnosti
realizácie výstavby bytov ako aj rekonštrukcie
celej budovy. OZ v počte 8 z celkového počtu
9 poslancov schválili spôsob prevodu majetku
obce - nebytových priestorov (2. nadzemného
podlažia na Hlavnej ulici č. 943/12 - budova
bývalých Združených služieb) ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Podmienkou prevodu je výstavba nájomných bytov v uvedených priestoroch
a následný odpredaj týchto nájomných bytov do
vlastníctva obce.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

OZNAM OBCE
Obec Mojmírovce ako obstarávateľ Územného plánu obce - zmien a doplnkov č. 1
/ďalej ako ÚPNO/

oznamuje
dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám
a ostatnej verejnosti v obci Mojmírovce, v súlade s ustanovením § 25 zák.č.50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie

Územného plánu obce Mojmírovce – zmeny a doplnky č.1
sa uskutoční v dňoch od 21.5.2013 do 24.6.2013
Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase
od 7,45 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Mojmírovciach /na vývesnej tabuli OcÚ/.
Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 25 stavebného zákona č.50/
1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu
ÚPNO jeho obstarávateľovi – obci Mojmírovce najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr
doručené stanoviská sa nebude prihliadať.
Imrich Kováč, starosta obce
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ZAZNAMENALI SME

Projekt - Realizácia opatrení
na ochranu pred povodňami
V máji sme v našej obci začali realizovať
projekt prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ide o Národný projekt - Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Názov projektu - Vybrané aktívne opatrenia
na trhu práce v rámci SR
Prioritná os - 1. Podpora rastu zamestnanosti
- realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

podľa §50j zák.č.5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti.
Projekt bude realizovaný v mesiacoch máj
- júl a v našej obci sú do neho z radov nezamestnaných zaradené štyri osoby.
Cieľom projektu je prečistenie vodného toku
v intraviláne obce, čo má podporiť ochranu pred
povodňami.

Viera Špániková

Informácia
Hotel Kaštieľ Mojmírovce sa prihlásil do 4. ročníka súťaže o Najobľúbenejšiu turistickú
atrakciu Nitrianskeho kraja.
Súťaž bola vyhlásená v Nitre dňa 17.5.2013 počas podujatia Otvorenie letnej turistickej sezóny
v Nitrianskom kraji.
Cieľom tejto súťaže je podporiť regionálny cestovný ruch a napomôcť zvýšiť návštevnosť turistických atrakcií a zaujímavostí v Nitrianskom kraji.
Základné informácie o súťaži sú zverejnené na turistickom portáli www.regionnitra.sk/sutaz,
na ktorom je možné uskutočniť aj internetové hlasovanie.
Hlasovať bude možné aj v ZOC MAX, Galéria Mlyny, Galéria Tesco Nitra a OC Centro Nitra
osobne vyplnením hlasovacieho kupónu.
O súťaži budú informovať média: TV Centrál, rádio ONE, internetové portály - Slovakia.travel, nitra24, nitralive, mojanitra, regionálne noviny ECHO, Slovenský rozhlas a Západoslovenská
televízia.
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Ďalšie čistenie parku
Občania obce určite postrehli, že po
realizácii čistenia parku v rámci projektu
prostredníctvom občianskeho združenia
Mojmírovské kroky, pokračovalo rozsiahle
vypilovanie stromov.
Čo sa tam dialo a prečo, sme sa spýtali
starostu obce.
Obec Mojmírovce, po ukončení menších
projektov, ktoré realizovalo občianske združenie Mojmírovské kroky, v rámci aktivačných
prác pokračovala v čistení parku. Išlo hlavne o čistenie od náletov a o výrub chorých
a zbytočných stromov v zmysle Invetrarizácie
drevín a v súlade s povolením Krajského pamiatkového úradu v Nitre a CHKO Ponitrie.
Čistenie bolo realizované pod dohľadom odborne spôsobilých osôb. Prvá časť likvidácie
sa realizovala v období vegetačného pokoja.
Našim cieľom je dať našej časti parku
aspoň čiastočne vzhľad z čias grófa Huňadyho
– zakladateľa parku. Chceme, aby tu vznikla
bezpečná oddychová zóna pre občanov obce
a jej návštevníkov. Vzhľadom na to, že z predchádzajúcich projektov vznikli prechádzkové
okruhy je tu možné realizovať aj pohybové
aktivity /beh, prechádzky, strečing,../

Foto: archív obce
Obec bude v čistení parku pokračovať aj
počas nasledujúceho vegetačného pokoja a ponúka občanom palivové drevo za úhradu počas
zimného obdobia, počas likvidácie dreva.
Som rád, že po realizácii projektu Vráťme
vodu do Parku Mojmírovce sme vodu naozaj
zaznamenali.
Verím, že sa nám všetkým podarí spoločnými silami zveľadovať naše okolie.
D.K.
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Výňatok z výročnej správy
neziskovej organizácie

„Šťastný život, n.o.“
Výročnú schôdzu organizácie „Šťastný život, n.o“
zvolal, otvoril a viedol predseda správnej rady
Mgr. Martin Palka. Po schválení programu a ostatných formálnych záležitostiach odovzdal slovo
prítomnej pani riaditeľke Bc. Vlaste Árvayovej,
ktorá prítomných oboznámila so správou o činnosti
zariadenia v roku 2012.

Zo správy o činnosti:
- poberateľov sociálnej služby v roku 2012 bolo 11
- poskytovatelia: 2 pracovníci na trvalý pracovný
pomer, 4 pracujú na dohodu
Financovanie sociálnych služieb v dennom stacionári bolo zabezpečené:
- prostredníctvom obce z rozpočtovej kapitoly
MPSVaR
- dotáciou z MF
- dotáciou od obce Mojmírovce a Poľný Kesov
- 2 % dane
- finančný dar od poisťovne Dôvera
Organizácia v roku 2012 usporiadala okrem
činnosti v dennom stacionári aj voľnočasové aktivity, kultúrne podujatia, relaxačný pobyt a jednodňové výlety. Počas celého roka klienti absolvovali hydroterapiu v bazéne s termálnou vodou.
Pracovníci absolvovali niekoľko vzdelávacích
programov. Účasť na valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
(APSSvSR), účasť na konferencii, ktorá bola
zvolaná Úradom vlády SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
s názvom Riešenie problémov MVO. Na obidvoch
konferenciách pani riaditeľka Bc. Vlasta Árvayová
prezentovala poznatky z praxe k danej oblasti.

Riaditeľka zariadenia vyzdvihla úspešnosť
roku 2012, podporu obce a jej obyvateľov. Podarili sa naplniť plány a ciele, napríklad: účasť
klientov na dvoch divadelných predstaveniach,
v zariadení zorganizovali Deň matiek. Ako spoluorganizátori sa podieľali na MDD v obci čím
prispeli k naplneniu cieľa rozvoja komunitnej
sociálnej práce. Organizovali aj jednodňový
výlet do Banskej Štiavnice, Bojnej a rekondičný
ozdravný pobyt na Duchonke. V minulom roku sa
konal v zariadení Deň otvorených dverí v rámci
celoslovenskej akcie pod záštitou APSSvSR. Činnosť v roku 2012 bola rôznorodá. V tomto trende
sa bude pokračovať i naďalej, snahou je ponúkať
klientom aj v roku 2013 kvalitné služby, podnetné
činnosti a voľnočasové aktivity. S týmto cieľom
bol pripravený a predstavený aj plán činnosti na
rok 2013. Aby bol cieľ naplnený je potrebné, aby
na kvalite sociálnych služieb participovali: samospráva, sociálne zariadenie a rodina.
Po prednesení správy o činnosti sa v rámci
diskusie prihlásil predseda Mgr. Martin Palka,
ktorý pri príležitosti 10-teho výročia prevádzkovania Denného stacionára poďakoval prítomným
za spoluprácu. Pripomenul tiež začiatky pri vzniku organizácie. Osobitne poďakoval riaditeľke
zariadenia Bc. Vlaste Árvayovej za dlhoročnú
obetavú prácu pre klientov. Riaditeľka zariadenia pri tejto príležitosti odovzdala prítomným
hosťom ďakovné listy, ako prejav vďaky za ich
kvalitnú prácu pre organizáciu. Klienti si prebrali
diplomy ako poďakovanie za reprezentáciu zariadenia na kultúrno-spoločenských podujatiach.

Na záver predseda správnej rady Mgr. Martin
Palka poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie správnej rady.

Text a foto:

Šťastný život, n.o.
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REPORTÁŽ
Na nádvorí zámku Hluboká

Návšteva južných Čiec h a Moravy
V dňoch 10. – 12.5.2013 sa uskutočnil zájazd do Južných Čiech, organizovaný OZ Mojmírovské kroky v rámci projektu Poznávame
našich susedov.
Navštívili sme svojráznu dedinku Hoštice,
rodisko Zdenka Trošku, tvorcu trilógie Slnko,
seno... a mali sme možnosť stať sa na chvíľu
súčasťou deja tejto nezabudnuteľnej komédie,
čo nám umožnila návšteva
JZD Hoštice. Tu sme sa
stretli s autentickými rekvizitami a výrokmi, ktoré
nemajú obdobu. V dedinke
sme videli domy a dvory,
kde sa odohrávali všetky
zvady hrdinov deja. Na
hoštickom cintoríne sme
sa mohli pokloniť pamiatke legendárneho speváka
Michla Tučného a tak si
pripomenúť jeho nadčasové
piesne. Našli sme tu aj hrob
významného českého režiséra Zdenka Podskalského.
Nezabudnuteľná bola aj
návšteva zámku v Českom
Krumlove, po Prahe najnavštevovanejšom českom
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meste. Žiadna fotografia nedokáže vystihnúť
zvláštnu atmosféru starého mesta s podhradím,
ktoré je umiestnené v zákrutách Vltavy. Komplex hradu a zámku na skalnatej ostrohe sídlo
Pánov z Ruže – Rožumbergovcov, je jedným
z najväčších šľachtických sídiel v Európe a je
zaradený do svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.
V JZD Hoštice - Posledné
„echt“ JZD v Čechách

REPORTÁŽ
ho pivovaru Budvar, ktorý
je stále majetkom štátu.
Pivovar České Budejovice
Zachováva sa tu dlhoročná tradícia výroby piva
ležiak Budweiser Budvar,
pri ktorej sa používajú
najkvalitnejšie
domáce
suroviny - chmel a vlastná
voda čerpaná z artézskej
studne hlbokej viac ako
300 metrov. K prehliadke
samozrejme patrila aj
ochutnávka tých najlepších pív priamo z tankov
v chladených pivniciach,
kde ležiak zreje. Potom
dobrá večera, pretože kto
nebol v reštaurácii Masné krámy, nebol v BuV Hlubokej, v zámku a záhradách sme sa cídejoviciach. V tejto rázovitej ´hospodě´ sme si
tili ako v rozprávke. Videli sme luxusnú zámocpochutnali na špecialitkách miestnej kuchyne
kú rezidenciu, ktorej predobrazom je anglický
a nemuselo to byť len mastné...
kráľovský hrad Windsor. Interiér je prevažne
Posledný deň sme sa vracali domov, ale
zariadený v štýle anglickej gotiky a oplýva vzácneobišli sme južnú Moravu s jej nádherným
nymi zbierkami historických zbraní a tapisérií.
Lednicko-Valtickým údolím, ktoré je tiež plné
České Budejovice, metropola Južných
prekvapení. Zámocký park a zámok sú zahrnuté
Čiech a mesto zážitkov, bolo na programe druhý
do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
deň. Očarila nás jeho nádherná poloha v údolí
UNESCO a park sa považuje za najkrajší a najrieky Vltava. A zážitkov sme tu mali naozaj
zvláštnejší v Českej republike. Park má rozlohu
dosť. Bola to návšteva a prehliadka svetoznáme180 km2, obsahuje množstvo vzácnych drevín a
je výrazom kultu prírody, histórie a exotiky. Je
poprepletaný vodnými kanálmi, po ktorých sme
si zašli loďkou k pravému tureckému minaretu
a mohli si vychutnať ukážku výcviku dravcov.
Na okrajoch parku sa nachádzajú dve rodové
sídla Lichtensteinovcov zámok Lednice a Valtice. Neogotický zámok Lednice nám ponúkol
nádherné reprezentačné sály.
Táto naša návšteva Čiech a Moravy bola
veľmi obohacujúca. Aj keď nám počasie neprialo a takmer celý čas nás sprevádzal dážď,
na atmosfére a dojmoch z týchto krásnych miest
to neubralo. Vďaka nášmu sprievodcovi pánovi
JUDr. Ňorbovi a všetkým zúčastneným to bol
krásny zážitok.
Touto cestou chcem ešte raz poďakovať OZ
Mojmírovské kroky a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto projektu
a zaželať veľa ďalších podobných nápadov.

PaedDr. Helena Eliášová

Hrob Michala Tučného

Foto: Archív občianskeho združenia
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A je to tu... alebo sen

„ROZPOHYBUJME SA“
sa stáva skutočnosťou
Pred rokom sa javil nový mojmírovský
športovo-pohybový park ROZPOHYBUJME
SA naozaj len snom. Pekným a zmysluplným,
no ťažko dosiahnuteľným snom jeho autorky,
dnes už ozajstnej Mojmírovčanky.

A dnes sa táto krásna myšlienka začína meniť na realitu. Nový park ROZPOHYBUJME SA
má už svoje pevné základy. I keď, v tomto prípade sú to zelené základy – nádherná a pyšná prvá
stromová alej nového parku. V jedno sobotné
predpoludnie, presnejšie 27. 4. 2013, sa skupina
33 miestnych dobrovoľníkov rozhodla vymeniť
dopoludňajšie varenie, upratovanie a záhradkárčenie za dobrovoľnícku brigádu pri výsadbe 15
hrabov novej parkovej aleje. A veruže to bola
pestrá skupina. Na hlásenie miestneho rozhlasu,
ktorým sa brigáda zvolávala, zareagovali všetky
vekové kategórie obyvateľov obce Mojmírovce.
Najpočetnejšia bola skupina dobrovoľníkov
vo veku 45-65 rokov, najmladší účastník mal
však iba 3 roky a najstarší úctyhodných 78
rokov. Výsadba hrabovej aleje nového športovo-pohybového parku ROZPOHYBUJME SA
sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore od
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Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis
a príspevku 2 % z daní, ktoré sa zbierali cez
miestne občianske združenie INŠPIRÁCIA. Zo
získaných finančných prostriedkov boli zakúpené dreviny a pracovný materiál. Poďakovať treba aj zamestnancom obecného úradu, ktorí tiež
pomohli pri organizácii výsadby. Na výsadbu
odborne dohliadala samotná autorka projektu,
ktorá aj touto cestou ďakuje všetkým dobrovoľníkom a darcom, vďaka ktorým sa výsadba zrealizovala. Táto prvá konkrétna aktivita je však
len začiatkom podobných dobrovoľníckych brigád. Počas budovania nového parku v horizonte
najmenej troch rokov ich bude ešte veľmi veľa.
Početná účasť miestnych obyvateľov na výsadbe
prvej aleje parku je dobrým znamením, že našim
obyvateľom záleží na tom, v akom prostredí žijú
a neváhajú priložiť ruku k dielu pri budovaní
svojho parku a zlepšovaní kvality svojho života.

Tak ešte raz vďaka všetkým zúčastneným. Veríme, že sa k nám v budúcnosti pripoja aj ďalší
priaznivci.

Alena Vargová

- nadšenec projektu ROZPOHYBUJME SA

Janka Pintová
- autorka projektu
Foto: Juraj Arpáš

Posedenie pri vatre
Aj v tomto roku sa uskutočnilo 30. apríla v našej
obci stavanie mája a s ním spojené posedenie pri
vatre. O príjemnú večernú atmosféru pri opekaní
slaninky a špekačiek sa postarali Ondrej Pastorovič
s hrou na elektronické klávesy a naša skvelá dychovka Mojmírovská kapela.

Na zájazde
v Bratislave

nými aranžérmi. Pre tých, ktorí si chceli čo to
do svojich záhrad kúpiť, bolo pripravené veľké
množstvo kvetov, semien, hnojív, ale i všakovakých dekoračných predmetov, či záhradkárskeho, alebo vinárskeho náradia.

V tomto roku výbor Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Mojmírovciach v spolupráci s Dozorným výborom COOP
Jednota SD Mojmírovce a Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Mojmírovciach
zorganizovali pre občanov z Mojmíroviec a blízkeho okolia zájazd už
na 34. medzinárodnú výstavu kvetov
FLÓRA BRATISLAVA.

Po tomto fascinujúcom zážitku plnom
farieb a vôní, sme sa
vybrali za históriou
a navštívili sme Devínsky hrad. Po trochu
namáhavom
stúpaní
sme si na nádvorí hradu vypočuli celú históriu od jeho vzniku,
cez jeho zničenie až po
súčasnosť. Prekrásny výhľad na okolitú prírodu
nám dlho zostal v našich mysliach. Unavení, ale
šťastní a plní dojmov sme sa v neskorých popoludňajších hodinám vrátili domov.
Alena Filová

Pre milovníkov kvetov bol tu pripravený
široký sortiment kvetín, okrasných rastlín a drevín. Mohli sme si prezrieť nové trendy viazania
a aranžovania kvetín slovenskými a zahranič-
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Báseň pre mamu zarecitovala Marianka Lörinczová,
na klavíri zahrala Paulína
Meždejová, na keyboerde
Lucia Velebná a členka
kapely SLIDE Silvia Kvasňovská zaspievala krásnu
pieseň. Na záver programu
zahralo gitarové trio, ktoré
tvorili Anton Klbik, Adam
Klbik a Šimon Štráma.
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým učiteľom z Materskej školy Mojmírovce, Základnej
školy Mojmírovce a Základnej umeleckej školy
Mojmírovce, ktorí pripravili svojich žiakov na
toto podujatie, ale i žiakom a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na kvalitnom
priebehu tohto milého popoludnia.

Alena Filová

Deň
matiek
Druhú májovú nedeľu si mamičky a babičky
prišli pozrieť do kultúrneho domu program venovaný ich sviatku - Dňu matiek.
Na úvod Gabika Michalíková predniesla
báseň Mama. Po nej privítala mamičky, babičky ale aj ostatných hostí Ing. Viera Lázniková,
ktorá celý program konferovala. Pásmom piesní,
básní a tančekov sa poďakovali
svojim mamičkám a babičkám deti
z Materskej školy Mojmírovce.
Na klavíri zahrala skladbu Kristínka Dúbravská a Anton Klbik
predviedol hru na gitare. Jarmila
Šimková, Kristína Subiová, Lucia
Velebná a Klára Pňačeková sa
predstavili hrou na zobcové flauty.
Tento rok si detský folklórny súbor
Zbojníček pripravil tance na ľudové piesne Mala som milého a Išla
sova na tanec.
Detský folklórny súbor Zbojník predviedol pásmo piesní a tancov pod názvom Stavanie májov.
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Misijná
PÚŤ DETÍ
v Rajeckej
Lesnej
Za pokladom
VIERY

Z a poz návaním
Mor avského
kr asu

D

eň víťazstva nad fašizmom bol termínom
poznávacieho zájazdu na Moravu, ktorý
organizovala Turistická informačná kancelária
CESYS v Mojmírovciach. Takmer 50 účastníkov
z mikroregiónu Cedron a okolia si v Moravskom
krase s veľkým záujmom prezrelo predovšetkým
najvyhľadávanejšiu jaskyňu, ktorou preteká známa Punkva.
Jaskyňa je obľúbená preto, lebo umožňuje,
aby sa návštevníci dostali na dno priepasti
Macocha a zároveň mohli podniknúť romantickú plavbu na lodiach po podzemnej rieke.
Po náročnom zostupe k jaskyni to všetko absolvovala aj naša skupina. Priepasť hlboká 139
m sa vytvorila prepadnutím stropu jaskynných
priestorov. Povesť o Macoche zo 17. storočia je
založená na skutočnej udalosti. Miestny vdovec
sa opäť oženil a keď sa macoche narodilo dieťa,
tak nevlastného syna zhodila do priepasti. Keď
si uvedomila čo urobila, skočila do priepasti
a zabila sa. Chlapec sa však zachytil o konár
borovice, kde ho našiel otec a spolu s dedinčanmi ho zachránil. Keď je nad priepasťou búrka,
počuť vraj plač mŕtvej macochy. Okrem plavby
po rieke v jaskyni bol naším vrcholným zážitkom
Rozprávkový dóm, ale vlastne celá jaskyňa plná
stalagmitov, stalaktitov, stalagnátov, záclon, kaskád a ďalších zaujímavých útvarov. Cestu z priepasti viacerí absolvovali kabínkovou lanovkou,
len málo nás bolo takých, ktorí sme aj z jaskyne
išli „po svojich“.
Druhou zastávkou bola prehliadka Kated-
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rály sv. Petra a Pavla v Brne, ktorá patrí medzi
najvýznamnejšie kultúrne národné pamiatky
južnej Moravy a najvýraznejšie dominanty tohto
mesta. Je znázornená aj na českej desaťkorune.
Jej dve veže sú vysoké 84 m, interiér má prevažne
barokovú podobu, exteriér je prestavaný v štýle
novogotiky. Drevený oltár vysoký 11 m znázorňuje ukrižovanie Krista a v jeho spodnej časti je
vyobrazených 12 apoštolov.

Pohľad do priepasti Macocha

Bola to ďalšia veľmi poučná akcia Turistickej
informačnej kancelárie CESYS, ktorou nás sprevádzal Mgr. Martin Palka. Organizačne zájazd
zabezpečila Ing. Eva Chvostíková. K dobrej pohode v priebehu zájazdu prispelo aj pekné počasie
a disciplinovaní účastníci.

Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Antónia Zoborská, internet

Spoločnou akciou Misijná púť detí sme sa
poďakovali koledníkom za ich účasť na Dobrej
novine. Deti sa povzbudili v prežívaní viery
- prežívali ju navonok s mnohými rovesníkmi i
nad rámec farnosti. Budujeme tak aj vzťah detí k
pútnickým miestam na Slovensku.
Pútnické miesto Rajecká Lesná - bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici
z blízkeho i ďalekého okolia, aby prinášali vlastné modlitby a obetu. Prišli sme aj my,
napriek nepriaznivému počasiu a prežívali sme spoločne duchovný program.
Dážď nás neodradil, ale naopak, bol
ako dar z nebies.

Pred Matkou Milosrdenstva

a Kalvária so super ľuďmi, s ktorými sme cestovali autobusom.
Touto cestou by som sa rada poďakovala
všetkým zúčastneným animátorom a deťom
za ich účasť. Chcela by som poďakovať našim
vedúcim eRka v Mojmírovciach Márii Borovskej
a Márii Žákovej za trpezlivosť a starostlivosť.

Nikola Foltinová

pomocná vedúca eRka v Mojmírovciach

Pred Kostolom

Program zahŕňal:
Privítanie pútnikov spoločnou modlitbou a piesňami s ukazovačkami, ktoré sa konalo v kostole. Ďalej vonku bol
pripravený koncert pre deti, príhovor
kňaza Ivana Kňazeho a samotný rozhovor s deťmi o Dobrej novine. Neskôr
katechéza v skupinkách, pri ktorej sa
deti zo susednej farnosti Cabaj-Čápor
zahrali a ukázali si, že aj málo môže
byť veľa a človek môže rásť vo viere
v dobro. Mali sme možnosť vidieť aj
pohyblivý Betlehem. Každé dieťa na
púti dostalo horčičné semienko, aby
mohlo spolu s ním rásť a obetovať sa.
Nakoniec sme prežili spoločne svätú
omšu so žilinským biskupom Tomášom
Gálisom.
Začali sme budovať nové vzťahy
z eRka - Ivanka pri Nitre, Cabaj-Čápor
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Zo ZŠ Mojmírovce:

Šachový krúžok na ZŠ

V

tomto školskom roku na našej škole začal činnosť šachový krúžok. Navštevujú
ho prevažne starší žiaci, ale veľmi sa tešíme aj záujmu mladších detí. Najmä prváci – začiatočníci
stihli spraviť od septembra už veľký pokrok.

Semifinálové kolo prebiehalo 16. 5. 2013 na multifunkčnom ihrisku v Nitre - Klokočina, kde boli
nad naše sily žiaci zo ZŠ Cabajská ul. Nitra a ZŠ
Zbehy po výsledkoch:
ZŠ Mojmírovce - ZŠ Cabajská ul. Nitra 0:2
ZŠ Mojmírovce - ZŠ Zbehy 1:4
Gól: Sýkora
Obe kolá tohto futbalového turnaja mali vysokú úroveň a všetci žiaci si zaslúžia pochvalu
a uznanie za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu našej školy.
Našu školu reprezentovali:
Lukáš Homola, Martin Vereš, Adrián Klimaj, Roman Karas, Martin Baláž, Samuel Sýkora, Tomáš
Cintula, Simon Čačik, Adam Lauko, Dominik
Kováč, Sebastián Henyig.
Mgr. Peter Slíž
Zo ZUŠ Mojmírovce:

Prečo vlastne hrať šach? Šachisti vravia, že
kto sa naučí stratégiu na šachovnici, dokáže lepšie
riadiť aj svoj život. Podľa viacerých štúdií sa deti
hrajúce šach zlepšujú v školských výsledkoch,
a to v matematických aj humanitných. Šach podporuje predstavivosť a tvorivosť, učí deti logicky
rozmýšľať a dodržiavať pravidlá, zlepšuje pamäť
a koncentráciu. Šachové úspechy zvyšujú deťom
sebavedomie.
Šach je predovšetkým hra a deti sa rady hrajú.
Preto aj v budúcom školskom roku privítame, ak
sa k nám pripoja ďalší členovia, najmä z radov
malých začiatočníkov.
Mgr. Katarína Kotryová

Koncert v nitrianskej synagóge

- Stretnutie pri strunách

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Hlavným organizátorom podujatia bolo združenie Apropo gitara a ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitre, finančne podporilo podujatie Nitrianske
komunitné centrum a Rodičovské združenie pri
ZUŠ J. Rosinského.
Cieľom podujatia bola možnosť prezentácie
pedagogickej práce a výmeny skúseností, motivácie žiakov formou finančnej a darčekovej odmeny
a hlavne nadviazanie nových priateľstiev pre žiakov a pedagógov.
Pre Antona Klbika a jeho pedagogičku to bol
nezabudnuteľný zážitok a tešia sa na ďalší ročník
koncertu.
Eli Mimakiová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

Potulky žiakov
literárno - dramatického
odboru po májových
súťažiach

Dňa 25. 4. 2013 sa zúčastnil Anton Klbik,
žiak ZUŠ Mojmírovce, z gitarovej triedy Eli
Mimakiovej, v krásnych priestoroch nitrianskej
synagógy koncertu Stretnutie pri strunách.
Koncert bol už štvrtýkrát súčasťou Nitrianskej
hudobnej jari.
Stretli sa tu kvalitní interpreti, žiaci z rôznych umeleckých škôl - ZUŠ J. Rosinského v
Nitre, ZUŠ Mojmírovce, ZUŠ L. Mokrého Topoľčany, ZUŠ Nové Zámky, ZUŠ Jána Albrechta
Bratislava, ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava.

Žiaci ZŠ na futbalovom
turnaji Jednota COOP
Dňa 13. 5. 2013 sa naša škola zúčastnila obvodného kola futbalového turnaja pod názvom JEDNOTA COOP. Turnaj sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku v ZŠ Ivanka pri Nitre. Hralo sa podľa
pravidiel malého turnaja systémom 4+1. Naši
žiaci po výborných výkonoch postúpili do semifinálových bojov, keď vyhrali oba zápasy a to:
ZŠ Mojmírovce - ZŠ Ivanka pri Nitre 6:2
Góly: Homola 2, Kováč 2, Čačik, Sýkora
ZŠ Mojmírovce - ZŠ Cabaj 13:3
Góly: Čačik 3, Sýkora 3, Homola 2, Kováč 2, Baláž, Lauko, Henyig
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Mesiac máj sa každoročne nesie v znamení
súťaží a koncertov. Nebolo tomu inak ani tento
školský rok. Vo štvrtok 2. mája, sme sa oddýchnutí po dni voľna zúčastnili krajskej súťaže
v rétorike Štúrov Zvolen, v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. Úspešný bol Karol Filo ktorý
získal vynikajúce 2. miesto. Už o necelý týždeň sme sa vybrali do Bánoviec nad Bebravou,
kde sa konal 2. ročník medziregionálnej súťaže
Mladý moderátor. Predsedom poroty bol skúsený
redaktor a moderátor Patrik Herman z televízie
Markíza. Spomedzi 43 súťažiacich sa Veronike

Haršániovej podarilo získať krásne 3. miesto.
Mgr. art. Ivana Beňušíková,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce
Pár postrehov od žiakov, ktorí sa zúčastnili súťaží:
Štúrov Zvolen:
2. mája sa v Krajskom osvetovom stredisku
v Nitre uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže
– Štúrov Zvolen. Zo základnej umeleckej školy sa
zúčastnili 4 žiaci – Marianna Lörinczová, Tatiana
Vráblová, Zuzana Urbáneková a Karol Filo. V 1.
kategórii sme mali vymyslieť iný záver chronicky
známym príbehom, napr. Alica v krajine zázrakov, Čierna pani a iné. Dodali sme im vlastný lesk
detskej predstavivosti. Na súťaži sa nám páčilo
ako sme si mohli precvičiť náš spisovateľský talent a vyrozprávať svoju rozprávku mnohým párom zvedavých uší. V 2. kategórii sme si vopred
pripravili vlastný prejav o problematike, ktorá nás
zaujíma alebo trápi. Druhou úlohou bolo pripraviť si prejav na vyžrebovanú tému. Náš spolužiak
Karol Filo vyhral 2. miesto aj vďaka svojmu zaujímavému prejavu o mediálnych klamstvách a improvizovanej úvahe o svojej izbe.
Najsilnejšie zážitky a dojmy sme
mali z vypočutých príspevkov
spolusúťažiacich. Všetci sme si to
veľmi užili a už teraz sa tešíme na
budúci rok.
Marianna Lörinczová a Zuzana
Urbáneková, žiačky ZUŠ Mojmírovce
Mladý moderátor:
V pondelok 6. mája 2013 sa konala v ZUŠ D. Kardoša Bánovce
nad Bebravou, medziregionálna
súťaž Mladý moderátor, na ktorej
sme sa zúčastnili aj my, žiaci ZUŠ
Mojmírovce z literárno-dramatického odboru. V ten pamätný pondelok sme po
prvýkrát dobrovoľne nastúpili do bielej dodávky
s čiernymi sklami, ale na naše milé prekvapenie,
doviezla nás až na miesto určenia. Na súťaži sa
zúčastnilo 43 detí z Bánoviec nad Bebravou,
Nitry, Zvolena a my z Mojmíroviec. Súťaž bola
pre nás obohacujúca a zaujímavá, ale samozrejme
sme sa aj dosť zabavili na príhovore porotcov, aj
na vystúpeniach žiakov. Budeme radi, ak by sme
sa súťaže mohli zúčastniť aj na budúci rok.
Daniela Lászlová a Stanislava Paľuchová,
žiačky ZUŠ Mojmírovce
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

SLIDE

na prehliadke skupín -

KREMNICKÉ LASO

ZAZNAMENALI SME

Rok 2013 je venovaný
právam, ktoré sú spojené
s občianstvom Európskej únie
V roku 2010 Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby rok 2013 vyhlásila za
Európsky rok občianstva, aby sa
podporila diskusia o občianstve
a zlepšila informovanosť občanov
EÚ o ich právach.

Dňa 19. 4. 2013 sa zúčastnila žiacka pop-rocková skupina SLIDE, pod vedením umeleckého
vedúceho Jána Pastora, celoslovenskej prehliadky žiackych hudobných skupín Kremnické Laso.
Prehliadka prebiehala v zrekonštruovaných
priestoroch kultúrneho domu v Kremnici.
Hlavným organizátorom bola ZUŠ J. L. Bellu
v Kremnici. Stretli sa tu kvalitné hudobné skupiny, hrajúce rôzne žánre ako napríklad: rock,
pop, jazz, metal a podobne. Skupiny sa predstavili vlastnou, ale i prevzatou tvorbou.

SLIDE sa prezentovala dvoma prevzatými piesňami. Porotu zaujala hlavne zohratosť
a hudobný prejav skupiny. Pre našich mladých
hudobníkov to bola veľká skúsenosť a obohatenie o nové hudobné cítenie v jednotlivých
hudobných žánroch. Cieľom prehliadky bolo
motivovať mladých umelcov k ďalšej umeleckej
tvorivosti. Tento zámer splnil aj naše očakávania
a domov sme odchádzali plní hudobných zážitkov a chuti po novej hudobnej tvorbe.

Ján Pastor,
učiteľ ZUŠ Mojmírovce
NÁŠ TIP

Cyklotúry z Mojmíroviec V roku 2003 – 8. augusta sa uskutočnila
prvá cyklotúra. Cyklistickí nadšenci Ján Nemeš
a Ľubomír Kvasňovský boli iniciátori založenia
novej športovo – poznávacej tradície.
Prvého ročníka sa zúčastnilo 27 „statočných“. Trasa bola: Bratislava - Komárno po
hrádzi (90km).
Do Bratislavy odviezol cyklistov autobus.
Na prvej výprave sa zúčastnili cyklisti aj
na dnes už historických bicykloch („skladačka“
a ESKA). Riadili sa heslom: Kto chce zažiť
drinu, nech si kúpi Ukrajinu (značka bicykla
80- tych rokov).
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10. výročie

V tomto roku členovia neformálneho klubu
cyklistov v našej obci organizujú retrocyklotúru
pri príležitosti 10. výročia.
Pozývame cyklistických nadšencov (aj rodiny s deťmi) na cyklotúru. Opäť pôjde autobus z
Mojmíroviec do Bratislavy. Cyklisti prejdú trasu
Bratislava – Komárno a z Komárna ich autobus
dopraví naspäť.
Cyklotúra sa uskutoční 10. augusta 2013
– sobota. Cena za dopravu je 10 EUR/os.
Výročnú cyklotúru finančne podporí občianske združenie Mojmírovské kroky.
D.K.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Európsky rok občanov 2013
prebieha v dôležitom období.
V roku 2014 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu a
Európsky rok občanov tak dopĺňa
úsilie európskych inštitúcií a členských štátov zamerané na propagáciu volieb. V roku 2013 si pripomíname 20. výročie občianstva
EÚ, základné občianske práva
boli ustanovené v Maastrichtskej
zmluve z roku 1993.
Občianstvo Európskej únie
prináša
hmatateľné
výhody.
Každá osoba, ktorá má štátnu
príslušnosť členského štátu EÚ,
je automaticky aj občanom EÚ.
Občianstvo EÚ dopĺňa štátnu príslušnosť, nenahrádza ju. Občianstvo sa prideľuje priamo každému
občanovi EÚ na základe Zmluvy o
fungovaní Európskej únie. Vyplývajú z neho nasledovné práva:
- právo na voľný pohyb osôb;
- zákaz diskriminácie na základe
štátnej príslušnosti;

- právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a
v komunálnych voľbách;
- právo na konzulárnu ochranu pre
občanov EÚ
(t. j. požívať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov
akejkoľvek inej krajiny EÚ);
- petičné právo
(t. j. predkladať petície Európskemu parlamentu);
- právo sťažovať sa európskemu
ombudsmanovi;
- právo požiadať Európsku komisiu, aby predložila návrh nového
právneho predpisu (t. j. európska
občianska iniciatíva).
Občania EÚ majú nárok aj na
ďalšie práva: právo kontaktovať
ľubovoľnú inštitúciu EÚ a získať
odpoveď v jednom z úradných
jazykov Únie; právo na prístup k
dokumentom Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady
EÚ za určitých podmienok; právo
na rovnaký prístup k Úradu EÚ
pre verejnú službu. Cieľom Európskeho roka občanov je ľuďom
tieto práva vysvetliť a zabezpečiť,
aby si ich boli vedomí a aby si ich
uplatňovali.
Informácie o právach občanov
Únie nájdete na informačných
portáloch Europe Direct a Your
Europe alebo na http://europa.eu/
citizens-2013/sk/about/your-eurights
M. D.

V júni oslavujú:
80 - te narodeniny
Margita Kuníková,
Notburga Holčíková

75 - te narodeniny
Karol Lakatoš,
Lýdia Jankušíková
70 - te narodeniny
Jozefína Šušková,
Ján Šimko
65 - te narodeniny
Štefan Pálinkáš
60 - te narodeniny
Alena Bohunčáková,
Paulína Miková,
Daniel Solčan

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Jozef Bača,
Ondrej Belák,
Branislav Holec
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

INZERCIA

*Predám, prípadne dám do prenájmu 3 izbový byt v Mojmírovciach.
Cena dohodou. Kontaktovať vo večerných hodinách na tel.č.:
0908 714 678.
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ZĹAVA na
kurz prvej pomoci!

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

alebo osobne na adrese :

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

fan.manager@orangemail.sk

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete,
aký človek v skutočnosti je a nie čo predstiera.
Prihlásiť sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),
mailom: marketing@panter-pmd.sk
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

