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prispievateľom a priaznivcom.
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Tak ako v tomto roku, aj v roku 2014 obec plánuje komunálny
a separovaný odpad likvidovať v našej obci aj v roku 2014 rovnakým
spôsobom, t.j.:
- každá domácnosť bude mať pridelenú nálepku na odpadovú nádobu na
príslušný rok, ktorú si môže vyzdvihnúť po zaplatení prvej splátky. Žlté
nálepky z tohto roku vám budú platiť počas celého januára 2014,
- lístky na objemový a stavebný odpad môžete použiť do konca tohto
roka na zberovom dvore, lístky na rok 2014 budú farebne odlíšené, tieto
domácnosť dostane za rovnakých podmienok ako v tomto roku,
- zberový dvor bude v mesiacoch január, február z technických príčin
zatvorený,
- zber oddelených zložiek komunálneho odpadu – papier, sklo, skrčené
pet fľaše obec zabezpečí 2 x do mesiaca druhý a posledný utorok v mesiaci,
- biologický odpad môžete naďalej ukladať na miesto vyhradené pri
čističke odpadových vôd. Zároveň žiadame o jeho roztriedenie na pevné
časti – haluzovina, ktoré môžeme dať drviť a mäkké časti - tráva, listy.
Iný odpad sem nepatrí!!!
- máte možnosť požiadať o pristavenie vlečky na odvoz tohto odpadu
za sumu 3,30 €,
- obec môže ešte poskytnúť kompostéry záujemcom, ktorí si ich doteraz
neprevzali.
Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí pochopili, že len separovaním odpadu sa obci znížia náklady na odvoz komunálneho odpadu.
Občania, ktorí odoberajú Mojmírovčana dostanú prvé číslo bez
úhrady. Mojmírovčana na celý rok si môžete prísť uhradiť od februára.

Europeana zbierka

spomienky na prvú svetovú vojnu

Titulka:
Zima
Foto:
Archív obce

Vážení občania, z dennej tlače sme získali informácie o realizácii
projektu Europeana 1914 – 1918. V rámci neho sa po celej Európe zbierajú rodinné spomienky na prvú svetovú vojnu. Možnosť podeliť sa
o svoje mementá z tohto obdobia dostanú čoskoro aj Slováci. Europeana,
európske digitálne múzeum, knižnica a archív, spolu so Slovenskou národnou knižnicou organizujú v novembri a decembri zberné dni v troch
slovenských mestách. Staré fotografie, listy, denníky, zvukové alebo
filmové záznamy či akékoľvek predmety viažuce sa k prvej svetovej
vojne môžu ľudia priniesť vždy medzi 9. a 17 hodinou do bratislavskej
Univerzitnej knižnice (29. a 30. novembra), do Štátnej vedeckej knižnice
v Košiciach (6. a 7. decembra) alebo do Slovenskej národnej knižnice
v Martine (13. a 14. decembra). Materiály budú zdokumentované a hneď
občanom vrátené. Kto nemá možnosť odovzdať osobne svoje podklady
v rámci zberných dní, môže ich prostredníctvom internetu zaslať na webovú stránku: www.europeana1914-1918.eu.
Prevzaté a upravené (DK)
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* Vianočné mestečko - Kaštieľ Mojmírovce, Obec Mojmírovce
a ZUŠ Mojmírovce pozývajú do tradičného vianočného mestečka 14.
decembra 2013. Otvorenie mestečka 13,00 hod.
* Základná umelecká škola v Mojmírovciach pozýva na Vianočný
koncert žiakov ZUŠ dňa 18. decembra 2013 (streda) o 17,00 hod.
v priestoroch Kaštieľa v Mojmírovciach (veľká sála). Účinkujú žiaci Základnej umeleckej školy v Mojmírovciach. Tešíme sa na vašu
účasť.
* Občianske združenie Inšpirácia vás pozýva na Predsilvestrovskú
zábavu s hudobnou skupinou TEMPO BAND v sobotu 28. decembra
2013 od 18,00 do 22,00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach.
Vstupné 5,- €. Predpredaj vstupeniek: Turistická informačná kancelária CESYS (Kaštieľ Mojmírovce) pondelok – piatok: 9,00 – 16,30
hod..
* Obec Mojmírovce pozýva deti na Maškarný ples v sobotu 11.
januára 2014 o 16,00 hod., do Kultúrneho domu v Mojmírovciach.
Najkrajšie masky budú odmenené darčekom. Vstupné: 0,50 €. V cene
vstupenky je malé občerstvenie.
* Občianske združenie Inšpirácia vás pozýva na Stretnutie s dychovkou s dychovou hudbou Drietomanka v nedeľu 19. januára 2014
od 17,00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Vstupné 5,- €.
Predpredaj vstupeniek: Turistická informačná kancelária CESYS
(Kaštieľ Mojmírovce) pondelok – piatok: 9,00 – 16,30 hod.
* SILVESTER 2013, 31.12.2013, od 19:00 hod. v Kaštieli Mojmírovce. Cena: 42 €/osoba.
* Futbalový klub Mojmírovce pozýva na XV. ples športovcov, ktorý
sa uskutoční v piatok 24. januára 2014 od 20,00 hod. v Kultúrnom
dome v Mojmírovciach. Do tanca hrá skupina BRILAX. Vstupné
20,- €. V cene je večera, káva, víno a nealko. Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť od 16.12.2013 v Obecnej knižnici
v pondelok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
* Kaštieľ Mojmírovce s.r.o. pozýva na 16. reprezentačný ples 25.
januára 2014 o 19,00 hod. Vstupenky v hodnote 40 €/os. si môžete
rezervovať na tel. č. +421 (0)37 77 98 201, alebo zakúpiť na recepcii
Kaštieľa Mojmírovce.

Poďakovanie

Členovia DFS Zbojník a Zbojníček zo srdca ďakujú manželom
Ing. Ladislavovi Bakošovi a Ing. Andrei Bakošovej za hodnotný
sponzorský dar – krpce pre zbojníkov a zbojníčky.
Srdečne Vás pozývame na vystúpenia a nácviky DFS,
kde si môžete s nami zakrepčiť.
Ďakujeme!
Členovia DFS Zbojník a Zbojníček
Vedúca súborov Mgr. Segečová
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Ako sme volili v Mojmírovciach
vo voľbách do orgánov Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK)
Prvé kolo volieb do orgánov NSK sa uskutočnilo 9. novembra 2013. V Mojmírovciach
sme volili takto:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu
voličov
2334
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
318
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva NSK
310
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu NSK
309
Volebná účasť v Mojmírovciach v prvom
kole volieb bola 13,62 %.
Vo volebnom obvode č. 3 (do ktorého
patrí aj naša obec) mali voliči možnosť zvoliť 13 poslancov do NSK. Zo 73 kandidátov
získali najväčší počet hlasov nasledovní
kandidáti:
1. Ján Vančo, PhDr., PhD.,
2. Ján Greššo, Mgr. art.,
3. Helena Kováčová, MUDr.
4. Renáta Kolenčíková, Mgr.
5. Peter Oremus, Ing.,PhD.
6. Róbert Bakyta,
7. Miloslav Hatala, Ing.
8. Marián Radošovský, Ing.
9. Pavol Meňky, Ing., PhD., MBA
10. Juraj Horváth, Ing. CSc.
11. Martin Nemky, Ing.
12. Juraj Buzinkai, Ing.
13. Miloslav Krajčík, Mgr.

6636
6578
6078
6045
5623
5584
5505
5252
5172
5153
4805
4641
4633

V prvom kole volieb nebol zvolený
predseda NSK.
V druhom kole volieb predsedu NSK,
uskutočnených 23. novembra 2013, bol
zvolený Milan Belica, doc. Ing., PhD.,
(SMER – sociálna demokracia), ktorý získal 55,6 % hlasov oprávnených voličov vo
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volebnom obvode. V Mojmírovciach sme volili
v nasledovne:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu
voličov
2335
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
294
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu NSK
293
Volebná účasť v Mojmírovciach v druhom kole
volieb bola 12,55 %.

Ing. Viera Lázniková

Foto: autor

SLOVO KŇAZA

Vianoce - čas krásnej
pravdy o príchode
Božieho Syna, ktorý
nás miluje
Vianoce majú svoju idylu, svoju lyriku, poéziu a romantiku. To zvláštne ovzdušie sa nedá
poprieť. A sme šťastní, máme radosť.
Lenže Vianoce majú aj svoju hlbokú realitu, svoj základ, svoje korene. Tým je bezpochyby skutočnosť narodenia, teda historickej
existencie Ježiša Krista. Bez tejto skutočnosti
by naše Vianoce boli ako tie vianočné stromčeky:
bez koreňa! Za určitý čas si ešte udržia sviežosť
a podobu, ale potom sa z nich stáva bezcenná
hromádka dreva a nepríjemného ihličia. Naše
Vianoce nám musia pripomínať ich koreň a
my nemáme žiadne právo, aby sme ich od tohto
koreňa odsekli.
Pre každého z nás môže byť osobnosť Ježiša
Krista tajomná, nepochopiteľná a nedosiahnuteľná. V nijakom prípade však nemôže byť pre nás
neskutočná, rozprávková, alebo legendárna. Žid

Jozef Flávius - zámerne používam nekresťanského historika - žijúci na rímskom cisárskom
dvore píše v diele Židovské starožitnosti v XVIII.
hlave v 3. kapitole: „V tom čase žil Ježiš, človek
múdry, ak ho možno človekom nazvať, bol totiž
divotvorcom a učiteľom ľudí, ktorí s láskou prijímajú pravdu. A strhol za sebou množstvo Židov
a mnoho Grékov. Bol Kristom. Keď ho Pilát potrestal krížom na udanie našich popredných ľudí,
nevyhynuli tí, ktorí ho od počiatku milovali... Dodnes nevymizla spoločnosť tých, ktorí sa po ňom
nazývajú kresťanmi.“
Blížime sa k Vianociam. Nenechajme si
zatieniť ich podstatu mnohými reklamnými tabuľami, ktoré lemujú naše cesty, ulice, námestia,
obchodné centrá... Mnohým, ktorí sa skrývajú za
týmito reklamami, nejde o naše pekné Vianoce,
ale o ich zisky a naše straty! Vianoce sú o tom,
aby sme prijali Ježiša do svojho srdca, do svojho života. Prichádza kvôli nám. Jeho prítomnosť v nás je zárukou nášho šťastia.
Naše vianočné stromčeky nemajú korene. Po
niekoľkých dňoch ich vyhadzujeme z príbytkov.
Ale Vianoce majú korene. To si musíme uvedomovať. Pripomínajme si často slová svätého Pavla: „Viem, komu som uveril“ (2Tim 1,12).
Ak chceme skutočne žiť, nestrácajme skutočné korene, nezapierajme svoj skutočný pôvod.
Mgr. Peter Mlynka, miestny kňaz

Záver sezóny na
dostihovej dráhe
v Bratislave
Vážený pán starosta,
dovoľte mi, aby som Vám srdečne poďakoval
za prevzatie už tradičného patronátu nad dostihmi záverečného mítingu sezóny 2013 na Slovensku, ktoré sa uskutočnili za krásneho slnečného
počasia v nedeľu 27. októbra 2013 na dostihovej
dráhe v Bratislave – Starom háji pod názvom
Cena Mojmíroviec – Urmína (Veľká októbrová
cena – rovina I. kategórie na 2 000 m) a Cena
grófa Jozefa Huňadyho (rovina II. Kategórie na
1 200).
Moje poďakovanie patrí za osobnú účasť na
turfovom epilógu sezóny, ako aj za venovanie
čestných cien do dostihov o Cenu Mojmíroviec
- Urmína.

Vážený pán starosta,
verím, že si aj naďalej k činnosti Závodiska,
š.p. Bratislava zachováte priazeň a naša spolupráca s obcou Mojmírovce, kde sa konali prvé
dostihy na území Slovenska, bude úspešne pokračovať aj v dostihovej sezóne 2014 jubileom,
ktoré si pripomenieme v budúcom roku.
S úctou
JUDr. Marián Šurda,
riaditeľ Závodiska, š.p. Bratislava
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Nedeľné odpoludnie venované seniorom
Človek môže byť krásny
bez ohľadu na vek

Spevácka skupina Zbežanka

Napriek tomu, že jeseň nebýva vždy
vľúdna, 20. október bol príjemne teplý a
plný slnka. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj toto popoludnie sa
do kultúrneho domu schádzali všetky
generácie obyvateľov našej obce, od tých
najmladších až po najstarších. Obec Mojmírovce prostredníctvom komisie kultúry, ochrany historických pamiatok, cestovného
ruchu, integrácie a cezhraničnej spolupráce pri
miestnom zastupiteľstve organizovala stretnutie
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ľuďom.
Úctu k starším poznajú všetky národy. Starnutie
je prirodzenou súčasťou nášho života. V roku
1990 bol október vyhlásený za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.
Kultúrny program venovaný starým rodičom
moderovala Ing. Viera
Lázniková. K seniorom sa
v úvode stretnutia prihovoril starosta obce Imrich
Kováč a predseda poľnohospodárskeho družstva
Ing. Peter Schultz.

Deti z MŠ Mojmírovce
Kyticu prianí, piesní a
hovoreného slova s poďakovaním venovali našim
starším občanom deti z
materskej, základnej a základnej umeleckej školy.
Nasledoval program 20 člennej speváckej skupiny
Zbežanka zo Zbehov, ktorá ešte nevystupovala v
našej obci. Uviedla ľudové
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Spevácka skupina Ivančanka
a operné melódie a tiež známe tanečné šlágre. S
peknými ľudovými piesňami sa predstavila aj 13
- členná folklórna skupina Ivančanka z Ivanky
pri Nitre. Po skončení kultúrneho programu sa k
prítomným prihovoril predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci Vincent Belan.
V druhej časti stretnutia
zástupcovia z radov mojmírovskej mládeže ponúkali seniorom tradičnú kapustnicu a
ďalšie občerstvenie. Úspešné
podujatie končilo tanečnou
zábavou. Cieľom organizáN. Foltínová
torov akcie, dobrovoľníkov
zo ZUŠ
a účinkujúcich v kultúrnom
Mojmírovce
programe, vrátane sponzorov bolo poďakovať naším
seniorom, povzbudiť ich v súvislosti so
špecifickými problémami, prežívanými
v období jesene života, posilniť vedomie
ich užitočnosti pre našu obec a ubezpečiť
ich v tom, že človek môže byť krásny nielen vtedy, keď je mladý, a že každé dievča
bude raz babkou a chlapec dedkom.

Žiačky zo
ZŠ Mojmírovce

Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Alena Filová a Antónia Zoborská

ZAZNAMENALI SME

Rekonštrukcia
komunitného centra
pre MRK
Uplynulý mesiac obec Mojmírovce uzavrela
zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len poskytovateľ) ohľadne
finančnej pomoci, poskytovanej z Európskeho
spoločenstva formou nenávratného finančného
príspevku (ďalej len NFP). Predmetom zmluvy
je financovanie projektu s názvom Rekonštrukcia
komunitného centra pre marginalizovanú rómsku
komunitu (ďalej len MRK), v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Celkové investičné výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú čiastku 175 608,85 €,
celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít
sú vo výške 138 965,- €, z toho získa obec na realizovanie projektu 132 016,75 €, čo predstavuje
95% oprávnených výdavkov a 5% z celkových
oprávnených výdavkov zabezpečí obec z vlastných zdrojov. Predpokladaný termín ukončenia
projektu je 30.6.2015.

Miestom projektu sú nevyužívané a znehodnotené priestory v areály ZŠ v Mojmírovciach,
ktorých rekonštrukciou získa obec miestnosti
pre komunitnú činnosť, vytvorením komplexného
komunitného centra. V novovytvorených priestoroch komunitného centra bude obec poskytovať
obligatórne služby ako sú sociálne poradenstvo,
terénna sociálna práca, komunitná práca a komunitná rehabilitácia, nízkoprahové programy
pre deti a mládež, výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby (napr. doučovanie, tútoring
a mentoring), voľnočasové a záujmové aktivity.
Z fakultatívnych služieb sa budú v komunitnom
centre organizovať kurzy a ďalšie vzdelávanie za
účelom prípravy na dodatočné získanie stredného
vzdelania, alebo získanie stredného vzdelania,
služby na podporu zamestnanosti (napr. pracovné
a kariérne poradenstvo) odborné poradenstvo.
Cieľom projektu je vytvorenie priestorových
a materiálových podmienok pre komunitný rozvoj a výkon komunitnej práce pre príslušníkov
MRK, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné
aktivity príslušníkov MRK a ostatného obyvateľstva v obci Mojmírovce. Využívaním výsledkov
projektu sa predpokladá zvýšenie vzdelanostnej
úrovne občanov obce Mojmírovce najmä MRK,
zvýšenie gramotnosti občanov z MRK v oblasti
IKT a zníženie spotreby energie na vykurovanie
vďaka zatepleniu rekonštruovaných priestorov.

Tento projekt je
spolufinancovaný
Európskou úniou
Investícia do vašej
budúcnosti

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V decembri oslavujú:
90 – te narodeniny
Mária Beláková
85 – te narodeniny
Rozália Vávrová
70 – te narodeniny
Veronika Panáková,
Dušan Belák
65 – te narodeniny
František Visolajský,
Alžbeta Kvasňovská,
Jozef Košťál,

Vojtech Tančenko,
Július Krivuš,
Mária Kelecová,
Anna Ballová

60 – te narodeniny
Jolana Šumná,
Margita Kotlárová,
Vladimír Kováč,
Ľudovít Vaš,
Viktor Porhajaš,

Helena Cintulová,
Eva Lužáková
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Opustili nás:
Mária Andrášiková
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Z OUI Mojmírovce

Výprava
nádeje zo ZŠ
Mojmírovce

Červené stužky
1. december 2013
– Svetový deň boja proti AIDS
Červené stužky sú symbolom a názvom celosvetovej kampane boja proti AIDS, ktorú pod
záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky
Kancelárie WHO na Slovensku a s podporiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2013), Obvodnému úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žilina organizuje
Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa
uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých
odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Do tejto kampane sa naša škola OUI Mojmírovce
zapojila už tretíkrát. Naši žiaci sa každý rok zapoja do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre SŠ.
Zúčastňujú sa prednášok o HIV/AIDS. Tento rok
prednášala riaditeľka Slovenského Červeného

kríža v Nitre Mgr. Viera Kazíková. O závislostiach prednášal Ing. Ján Blisca. Prednášku prvej
pomoci s praktickými ukážkami predviedli pracovníci Slovenského Červeného kríža v Nitre.
Žiaci OUI Mojmírovce si vlastnoručne vyrobili
červené stužky a 1. decembra si ich pripnú.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým
prednášajúcim a manželom Minárikovým, pracovníkom Červeného kríža za spoluprácu. Zodpovedná osoba za kampaň v našej škole je Jana
Adámeková, majsterka OUI Mojmírovce.

Jana Adámeková

foto: Ing. Ingrid Dojčánová

Zo ZŠ Mojmírovce

Netradičné praktické účelové cvičenie
v ZŠ v Mojmírovciach
Dňa 29. 10. 2013 si naši
starší žiaci precvičili svoje pohotové reakcie, postreh, orientáciu v priestore, koordináciu,
maskovanie i schopnosť adaptácie v zaujímavom dni plnom
didaktických hier a súťaží. Jednotlivé stanovištia poskytovali
priestor pre zdokonaľovanie
zručností, tímové nasadenie
a plnenie vytýčených cieľov.
V záujme predchádzania
zranení, bolo potrebné prebrať
a dodržiavať bezpečnostné pravidlá a pravidlá „fair play“. Nad
priebehom plnenia jednotlivých
disciplín okrem určených pedagógov „bdeli“ i naši najstarší
žiaci. Ďakujeme za spoluprácu,
aktívnu účasť, plnenie úloh
a predprázdninové veselé dopoludnie všetkým
zúčastneným!
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PaedDr. Adriana Holková , učiteľka

V posledných dňoch sa
niesli tieto slová základnou
školou veľmi často. Niektorí
ich počuli prvýkrát a pýtali sa,
čo znamenajú. Teraz sa však
spájajú s veľkou radosťou a pýchou na žiakov našej školy.
Ako to všetko vlastne začalo? Naša škola sa minulý
školský rok na podnet pani
učiteľky Valíčkovej zapojila
do II. ročníka celoslovenskej
benefičnej súťaže pre základné školy na pomoc detskej
onkológii. Do semifinálového
kola postúpili najlepšie školy
z každého kraja. Náš tím povzbudzovaný pánom učiteľom
Slížom sa ocitol v Čunove, kde
si účastníci zmerali svoje sily a
schopnosti v náročných športových disciplínach so žiakmi ďalších základných
škôl Nitrianskeho kraja. Naše víťazstvo nám
zabezpečilo postup do celoslovenského finále v
Košiciach, kde každý kraj reprezentovala jedna
škola. V nedeľu 13. októbra 2013 sa pre modrú
výpravu Základnej školy Mojmírovce v zložení:
Matej Gróf, Veronika Haršániová, Karolína Sitárová, Marek Čačik, Miki Sloboda, pod vedením
pani učiteľky Polákovej začala dlhá a napínavá
cesta do finále v Košiciach. Každý deň čakali
žiakov od skorého rána v interiéri alebo exteriéri
RTVS veľmi náročné súťaže - vedomostné, štafetové, X - box, jazda na štvorkolke, kolieskových
korčuliach, bicykli, triedenie papiera či lúštenie
grafitov. Na začiatku súťažili súbežne dve skupiny, v ktorých súťažili tímy zo štyroch krajov.
Prvé dva dni boli našimi súpermi žiaci z Moravského Lieskového (Trenčiansky kraj), Piešťan
(Trnavský kraj) a Bratislavy (Bratislavský kraj).
Po náročných súbojoch postúpili zo skupiny len
dve školy. „HURÁ“ - sme medzi postupujúci-

mi! Smutné boli rozlúčky so súpermi. Napriek
rivalite na pľaci, v zákulisí to boli kamaráti,
priatelia, s ktorými sme zažili veľa úžasných
a nezabudnuteľných chvíľ. Na tretí deň sme sa
spolu so žiakmi z Moravského Lieskového po prvýkrát stretli so žiakmi ďalších dvoch víťazných
krajov. A porovnávanie síl, vedomostí, zručností
a plné bojové nasadenie začalo odznovu. Všetci
zúčastnení vedia, že nie všetko bolo také ľahké
a rýchle, ako sa zdá na televíznej obrazovke

v teple obývačky. Stretnutia so známymi ľuďmi
ako Dominika Mirgová, Suvereno, Adela Banášová, alebo vždy vtipný moderátor Slávo Jurko
a nové priateľstvá, sú zážitky na ktoré nikdy
nezabudneme. Ako dopadlo finále? Niektorí to
už vedia ☺ iní nie. Ak v sobotu ráno na STV 1
budete sledovať program Výprava nádeje, určite
sa to dozviete. Okrem toho zažijete chvíle plné
napätia a hrdosti na reprezentantov našej školy.
Čo dodať na záver? Máme úžasných žiakov,
ktorí úspešne reprezentovali nielen svoju školu, obec, ale i Nitriansky kraj. Okrem svojich
výborných vedomostí, športových zdatností,
perfektne zvládli tímovú spoluprácu, súdržnosť
a pozitívne myslenie, ktoré v tejto súťaži mali
dôležité miesto.
Dobrá vec sa podarila. Zberom papiera sme
„zachránili možno celý les“, pomohli chorým
a nám zostanú nezabudnuteľné spomienky
a priateľstvá...

Mgr. Natália Poláková
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Z MŠ Mojmírovce

70. výročie založenia
Materskej školy
Mojmírovce

Rozprávková
noc
Predškoláci po prvýkrát strávili noc bez
rodičov v materskej škole. Priniesli si vyrezané tekvice so sviečkami, aby im osvetľovali cestičku v čarovnom lese. Púšťali si šarkanov, pokiaľ im to počasie dovolilo, lebo
uprostred hry so šarkanmi začalo pršať.
Napriek tomu nám to vôbec neprekážalo,
lebo nás čakali rôzne iné prekvapenia.
Po večeri sme sa prezliekli do rozprávkových
kostýmov a kráčali cez svetielkujúci les do krajiny, kde sa z kníh vytratili rozprávky. Deti ich
zachránili svojou fantáziou a vymysleli si novú
rozprávku. Ďalšie prekvapenie na nás čakalo v
Základnej škole Mojmírovce, v krajine strašidiel
a bosoriek. Všetky strašidlá boli úžasné a vyzerali ako „ozajstné“. Na konci tejto strašidelnej púte
sme si s nimi zatancovali. Pred tým, ako sme išli

Z histórie vyberáme:

spinkať, napísali za nás pani učiteľky naše želania
na balóny šťastia a sledovali sme, ako sa tieto túžby vznášajú k hviezdam.
To už na nás čakali teplé postieľky a rozprávka na dobrú noc.
Ráno nás zobudili voňavé raňajky a usmiaty
rodičia hrdí na svoje ratolesti, ktoré strávili noc so
svojimi rovesníkmi bez mamičiek a oteckov.

Velebná Anna , MŠ Mojmírovce

Novinka - Chráňte sa pred rakovinou sami!
1. Viete, že by ste nemali mobilný telefón používať viac ako 3 minúty? Ak voláte nad tento
limit, zvyšuje sa rakovinotvorné bujnenie.
2. Vedeli ste, že telefón, WiFi, notebooky, počítače vyvolávajú poruchy srdcového rytmu,
infarkty, degeneratívne ochorenia mozgu, poruchy učenia, sústredenia a hyperaktivitu u detí,
výskyt rakovinových ochorení, najmä leukémiu,
mozgové nádory, poruchy sluchu, hučanie
v ušiach?

Snímka po 10 minútovom telefonáte
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Je tu riešenie. Účinná ochrana pred elektromagnetickým smogom.
Možnosť zakúpenia zvýhodneného rodinného balenia.
Vhodné aj ako vianočný darček
Volajte a objednajte na t. č. 0907/912964 Marcela Padúchová
Hľadám tiež záujemcov o spoluprácu.

10 minútový telefonát s ochranou Elephantts

V školskom roku 1942-1943 bola po niekoľkoročnej prestávke začatá práca v detskej
opatrovni a detskou opatrovateľkou bola Maura
Jindová. Obdobie 1944 -1945 bolo plné zmien.
Deti navštevovali opatrovňu do Vianoc, keďže
tieto priestory obsadili Nemci.
V apríli, keď všetky ostatné školy začali
fungovať, opatrovňa nefungovala, pretože celé
zariadenie bolo zničené vojnou. Dňa 13.10.1945
Povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu v Bratislave opatrovňu poštátnilo. Správu škôlky, čo
bol nový názov, prevzal riaditeľ dievčenskej
ľudovej školy Andrej Bačenko a 1.4. tu začalo i
vyučovanie. V školskom roku 1947 - 1948 bolo v
zariadení 73 detí a opatrovateľkami boli Antónia
Slugňová a Amália Dobročanová. Do roku 1951
sa vystriedalo niekoľko riaditeliek. V školskom
roku 1951 – 1952 sa stala riaditeľkou Amália
Dobročanová, ktorá zariadenie viedla až do roku
1982. Z jednotriednej materskej školy sa vypro-

20. výročie
z alož enia
Veter an Car Clubu
v Mojmírovciach
Z histórie vyberáme:
Po zániku Zväzarmu v roku 1989 vznikla
Asociácia historických motorových vozidiel SR
a Združenie zberateľov historických motorových
vozidiel SR, ktorého členom je aj Veteran Car
Club Mojmírovce.
Priatelia a zberatelia historických motorových vozidiel Aladár Knoll, Vladimír Rumanovský, Marián Bartakovič, Peter Haršáni, Marián
Knoll, Pavol Haršáni sa rozhodli v roku 1993 po
dohode so starostom obce Imrichom Kováčom
a Obecným zastupiteľstvom v Mojmírovciach,
založiť Klub historických vozidiel, ktorý reali-

filovala štvortriedna s počtom detí 130 (1977).
V školskom roku 1982 – 1983 sa stala riaditeľkou
Margita Tatranská, ktorá v materskej škole začala
pôsobiť už v roku 1974. Pre nedostatok priestorov bola 2.5.1978 otvorená nová budova MŠ.
V školskom roku 1990 – 1991 sa stala riaditeľkou
Vladimíra Kvasňovská, kedy bola len dvojtriedna
materská škola. V júni 1991 bola Radou školy
zvolená za riaditeľku Vilma Dolešová. V roku
1996 sa stala riaditeľkou školy znovu Margita
Tatranská a 2.9.1997 bola opäť otvorená tretia
trieda. 1.6.2002 sa zriaďovateľom MŠ Mojmírovce stáva obec Mojmírovce. V septembri 2006 bola
MŠ presťahovaná do priestorov Základnej školy
Mojmírovce, kde sú doteraz k dispozícii tri triedy
s počtom detí 63.
zuje svoje aktivity na báze dobrovoľnosti, tolerantnosti a vzájomnej úcty. Predsedom Klubu je
Aladár Knoll.

Predstavitelia organizácií prevzali na Dňoch
obce Mojmírovce diplomy z rúk starostu obce
Imricha Kováča a predsedu PD Mojmírovce Ing.
Petra Schultza.

Ing Viera Lázniková
a Mgr. Daniela Kozáková
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NAŠA ZÁHRADA

ŠPORT

Zima

v našej záhrade
Pomerne dlhé a teplé babie leto v tohtoročnej
jeseni pomýlilo sedmokrásky, fialky, ale aj viaceré trvalky, ozdobné kríky (na obrázku jazmín
nahý) i niektoré ovocné stromy, rastúce na slnečných stanovištiach, ktoré nečakane v novembri
zakvitli. Martin ani tento rok neprišiel na bielom
koni.

orechov. Dužinu môžeme jesť aj malou lyžičkou
priamo z guľatého plodu, ktorý v zime vyhľadáva
aj vtáctvo.
Neskorú kapustu hlávkovú nechávame v
našej záhrade v pôde do prvých väčších mrazov.
Vyberáme ju aj s koreňmi (obrázok), vydrží nám
až takmer do jari. Kapusta si právom zaslúži našu
pozornosť.

December záhradkári považujú za zimný
mesiac, kedy je už záhrada vo vegetačnom pokoji.
Začiatkom decembra si prinesieme do domu trochu živej prírody v podobe vetvičiek z čerešne,
višne, zlatého dažďa, orgovánu i iných okrasných
drevín. Kvitnúce konáriky nám spríjemnia Vianoce. Pred nástupom mrazov ešte zalejeme vždyzelené okrasné dreviny, novovysadené ovocné
stromčeky a kríky, aby boli cez zimu zásobené
vlahou. Nezabúdame pravidelne prikrmovať
sýkorky a ďalšie druhy užitočného vtáctva. V
zimných mesiacoch je čas aj na opravu náradia a
plotov a tiež na pravidelnú kontrolu uskladneného
ovocia a zeleniny.
Ružičkový kel zberáme až po prvých mrazoch, je podstatne chutnejší. V našej záhrade
vyberáme z pôdy celé rastliny a neskôr postupne
vylupujeme ružičky. Pór je zelenina, ktorá sa dá
zberať v priebehu celého roka. Jeho prednosť spočíva v tom, že je v záhrade k dispozícii aj v zime
a skoro na jar. V našej záhrade pór prikrývame
netkanou textíliou, ktorá ho chráni pred škodcami
aj pred mrazmi.
Skutočnou maškrtou z našej záhrady sú plody
mišpule (foto). Najlepšiu chuť dosahujú až po
namrznutí, alebo dlhšom období skladovania.
Potom sú mäkké a trpko sladké s príchuťou
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Vedeli to aj naši predkovia, ktorí ju považovali za vynikajúceho pomocníka pri udržiavaní
kondície aj ako elixír mladosti. Biela i červená,
surová, varená i kvasená kapusta obsahuje veľa
vápnika, železa, horčíka i ďalších cenných látok.
V čerstvom stave má 100 gramov kapusty až 45
mg vitamínu C, v kyslej kapuste sa ho zachová
40 %. Nevýhodou surovej kapusty je jej ťažšia
stráviteľnosť a to osobitne pre starších ľudí. Preto
kapustu krátko predvaríme, ihneď ju schladíme a
uložíme pred ďalším spracovaním do mrazničky.
Takáto predvarená kapusta je po celú zimu vynikajúcim zdrojom vitamínov. Kapusta je jedným z
mála druhov zeleniny, ktoré nestrácajú varením
ani inou úpravou vitamín C. Kyslá kapusta podporuje odstraňovanie toxínov z tela a pomáha aj pri
strese a únave. Pre zdravie konzumentov je významný aj vysoký obsah vlákniny a jej pôsobenie
proti nádorovým ochoreniam.

Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská

Nová tradícia
Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
usporiadal dňa 17.11.2013 v telocvični ZŠ v Mojmírovciach stolnotenisový turnaj - Memoriál
MVDr. Pavla Hájeka (24.07.1929 - 18.10.2004).

Memoriál sme venovali významnej osobnosti
stolného tenisu, bývalého člena, zakladateľa,
hráča a medzinárodného rozhodcu, ktorý svojou diplomaciou, schopnosťami a skúsenosťami
prispel k propagácii nielen Slovenska, ale aj obce
Mojmírovce. V rokoch 1958 - 1997 úspešne pôsobil v predsedníctve a na čele komisie rozhodcov

československej a slovenskej sekcie stolného
tenisu. Bol uznávaným odborníkom v rozhodcovskej činnosti i na stolnotenisovom diplomatickom
poli. Bol hlavným rozhodcom na Majstrovstvách
sveta dospelých ´63, ´83, Majstrovstvách Európy
dospelých 76, ´86 a na Majstrovstvách Európy
juniorov ´65, ´81, ´86, ´87, ´89, ´91. V rokoch 1980
– 1988 bol členom komisie rozhodcov. V rokoch
1988 - 1992 členom technickej komisie Európskej
únie stolného tenisu /ETTU/ a Medzinárodnej federácie stolného tenisu/ ITTF/ 1995 – 1997.
Stal sa nositeľom vyznamenania ITTF za zásluhy
na národnom a medzinárodnom rozvoji stolného
tenisu. V roku 1997 bol menovaný čestným
členom Slovenského stolnotenisového zväzu
/SSTZ/
Ako jediný z rozhodcov je zaradený do Siene
slávy stolného tenisu na Slovensku.
Na čiernobielej fotografii je v strede v bielom na Pohári ETTU, keď Plastika Nitra hrala
tento pohár s Holandským klubom.
Tohtoročné podujatie sme mohli zrealizovať len za pomoci občianskeho združenia Mojmírovské kroky, za čo im veľmi pekne ďakuje
Výbor MŠKST Mojmírovce
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Vyhodnotenie jesennej časti
súťažného ročníka 2013/2014
Žiaci

Naši najmladší futbalisti začali sezónu po
riadnej omladzovacej kúre, keď mužstvo opustilo až 7 hráčov z dôvodu prechodu do vyššej
vekovej kategórie. A keďže záujem o futbal je
medzi deťmi veľký, v spolupráci so základnou
školou sme sa rozhodli založiť aj futbalovú prípravku, ktorú rovnako ako žiakov trénuje Peter
Slíž. Niektorých malých futbalistov (vekom aj
výškou) nám súperi závideli, lebo výkonmi nezaostávali ani za staršími a vyššími spoluhráčmi
i protihráčmi. Spestrením súťaže je dievčenské
družstvo Dusla Šaľa. Na zápas s dievčatami
prišlo toľko divákov, že im to mohli závidieť aj
dospelí hráči.
Mojmírovce - Duslo Šaľa 1:4 (0:1)
gól: J. Hrivňák
Mojmírovce - Cabaj - Čápor 4:2 (3:2)
góly: A. Lauko (11m), A. Oláh, S. Henyig, M.
Stojka
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 0:2 (0:1)
góly: Stojka, A. Lauko
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 2:3 (1:3)
góly: J. Kudry, J. Hrivňák
Selice - Mojmírovce 3:7 (2: 4)
góly: A. Lauko - 2x, A. Oláh - 2x, J. Hrivňák, T.
Cintula, P. Fejfár
Mojmírovce – Vlčany 1:2 (1: 0) gól: A. Lauko
Neded – Mojmírovce 1:2 (1:0)
góly: K. Žeby, A. Oláh
Mojmírovce – Tešedíkovo 7:5 (5:0)
góly: A. Oláh - 2x, S. Henyig - 2x, K. Lámi, J.
Kudry, A. Lauko
Horná Kráľová – Mojmírovce 2:0 (1:0)
Po jesennej časti obsadilo žiacke mužstvo
FK Mojmírovce 4. miesto so 15 bodmi a skóre
26:22.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Erik Benčík,
Tomáš Cintula, Patrik Fejfár, Sebastián Henyig,
Jozef Hrivňák, Jaroslav Kudry, Filip Kuruc,
Adam Lauko, Kristián Lámi, Maroš Mendel,
Adrián Oláh, Dominik Oláh, Michal Rác, Manuel Stojka, Ľuboš Šimko, Lukáš Vereš, Kristián
Žeby, tréner: Peter Slíž.
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Dorast

Od letnej prestávky sme skúsili experiment so
spoločnými tréningami dorastu s dospelými.
Takže aj trénerom dorasteneckého mužstva
sa stal Zoran Bernáth. Dorastenci zistili, že aj
starší hráči sú z mäsa a kostí a netreba sa ich
báť. Vykryštalizovala sa základná os mužstva,
viacerí hráči sa pravidelne zúčastňovali tréningov. To všetko sa pozitívne prejavilo na hre,
ale aj výsledkoch. Škoda viacerých zranených
hráčov počas jesene, pretože pri plnej sile dokázalo mužstvo hrať vyrovnanú partiu takmer so
všetkými súpermi.
Mojmírovce – Branč 17:0 (8:0)
góly: P. Kozma - 6x, S. Slaténi - 5x, M. Turba
- 3x, S. Čačik - 2x, L. Lednický
Výčapy - Opatovce – Mojmírovce 2:0 (0:0)
Rumanová – Mojmírovce 4:1 (3:1)
góly: P. Kozma
Alekšince – Mojmírovce 4:0 (2:0)
Mojmírovce – Horná Kráľová 5:4 (2:1)
góly: Mich. Bandry – 3x, S. Slaténi - 2x
Diakovce – Mojmírovce 0:3 kont. po polčasovej
prestávke za stavu 0:1 bol rozhodca inzultovaný
domácim divákom
Mojmírovce – Jarok 5:0 (4:0)
góly: P. Kozma, S. Slaténi, S. Čačik, Mich. Bandry, L. Lednický
Cabaj - Čápor – Mojmírovce 2:1 (1:0)
gól: S. Slaténi
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 0:5 (0:2)
Kráľová n/Váh. – Mojmírovce 4:0 (3:0)
Mojmírovce – Vinodol 2:3 (1:1)
góly: Bandry, S. Čačik
Vlčany - Mojmírovce 4:1 (1:0) gól: S. Čačik
Mojmírovce – Selice 4:1 (2:0) góly: Slaténi - 2x,
Čačik, L. Lednický
Po jesennej časti obsadilo dorastenecké
mužstvo FK Mojmírovce 10. miesto s 15 bodmi
a skóre 39:33.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Miroslav
Bandry, Michal Bandry, Ján Bartakovič, Dávid
Cunev, Simon Čačik, Tomáš Dúbravský, Karol
Filo, Timotej Guzmický, Dominik Habáň, Roman Karas, Radoslav Kelec, Filip Konde, Tomáš

Kónya, Patrik Kozma, Lukáš Lednický, Stanislav Smutný, Samuel Slaténi, Dávid Šarkozi,
Marko Turba, tréner: Zoran Bernáth.

Dospelí
Mojmírovce takúto jeseň nepamätajú určite
najmenej posledných 20 rokov. V prvých 10 kolách 5 vylúčených hráčov - Žitný 2x (chýbal 6 zápasov), Žitňanský (6 zápasov), Hlinka (1 zápas),
Blunár (3 zápasy). K tomu sa pridalo niekoľko
vážnych zranení – Civáň (chýbal 11 zápasov),
Dillhoff (7 zápasov), Križan (7 zápasov), Tulipán
(9 zápasov), Lieskovský (odohral iba 1 zápas),
Filip Švelan (taktiež iba 1). O krátkodobej neúčasti z dôvodu nemoci a zastavenia činnosti na 1
zápas za 4 žlté karty, netreba ani hovoriť. Preto
sa niektorým výsledkom ani nemožno čudovať.
Mužstvu po zranení Križana chýbal strelec
a počas celej sezóny istota v bráne. Jar bude náročná, ale po doliečení zranení a odstátí trestov
má hráčsky káder na viac, ako ukazuje súčasná
tabuľka po jesennej časti súťaže.
Čakajovce – Mojmírovce 3:2 (3:1)
góly: M. Švelan (11m), I. Križan
Mojmírovce – Nové Sady 5:4 (4:3)
góly: M. Švelan - 2x, O. Blunár - 2x, J. Dillhoff
Výčapy - Opatovce – Mojmírovce 1:1 (0:0)
gól: I. Križan
Rumanová – Mojmírovce 3:2 (1:2)

góly: I. Križan - 2x
Mojmírovce – Kynek 5:2 (1:2)
góly: I. Križan - 2x, F. Maga, O. Blunár, S.
Gubó
Žihárec - Mojmírovce 4:1 (1:1) gól: I. Križan
Mojmírovce – Jarok 0:1 (0:0)
Cabaj - Čápor – Mojmírovce 0:0 (0:0)
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 1:2 (1:2)
gól: M. Švelan (11m)
Svätoplukovo - Mojmírovce 2:2 (0:2)
góly: M. Švelan - 2x
Mojmírovce – Hájske 0:3 (0:2)
Rišňovce – Mojmírovce 3:1 (1:0)
gól: R. Tomiš
Mojmírovce – Selice 0:1 (0:0)
Po jesennej časti obsadilo mužstvo FK Mojmírovce 13. miesto s 9 bodmi a skóre 20:29.
V jesennej časti súťaže nastúpili: Ondrej
Blunar, Andrej Civáň, Martin Černík, Ján Dillhoff, Vladimír Gál, Stanislav Gubó, Peter Hlinka, Juraj Holbík, Richard Kollárik, Ivan Križan,
Ján Lajda, Igor Lieskovský, Filip Maga, Lukáš
Martiška, Vladimír Martiška, Lukáš Palka, Patrik Prekop, Filip Švelan, Michal Švelan, Roman
Tomiš, Miroslav Tulipán, Jaroslav Žitný, Anton
Žitňanský, tréner: Zoran Bernáth.

Ing. Jozef Filo

Foto: Mgr. Peter Horváth
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Autoškola PANTER

ZĹAVA

pre Vášu
obec

50 EUR

Do kurzu na
sk. B sa
môžete
nahlásiř
osobne alebo
na Āísle:
INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

