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OZNÁMENIE OBCE
MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania vyhlásených volieb prezidenta
Slovenskej republiky a určení volebných miestností
na území obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov vám oznamuje, že voľby
prezidenta Slovenskej republiky na území obce Mojmírovce sa budú
konať v sobotu

15. marca 2014
od 07,00 do 22,00 hodiny.
Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania
druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Miestom konania volieb je podľa vášho trvalého pobytu v obci
Mojmírovce nasledujúci volebný okrsok a volebná miestnosť:
Volebný okrsok č. 1:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne, Šalgovská ulica, Štvrtý
rad, Tretí rad, Ulica za parkom, Za tabuľami.
Volebný okrsok č. 2:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Búdy, Gábrišova ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica, Ivanská ulica,
Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na vŕšku, Námestie sv. Ladislava,
Pod vinohradmi, Sedliacka ulica, Slamkova ulica.
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Volebný okrsok č. 3:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši, Poľná ulica, Poľnokesovská ulica, Prenosilova ulica, Školská ulica, Štefánikova ulica, Štúrova
ulica, Taráňska ulica, Ulica Andreja Hlinku, Ulica pri kolese.
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Vážení občania, čitatelia, prispievatelia,
na začiatku želám vám všetkým v mene redakčnej rady
i v mene svojom šťastné putovanie rokom 2014. A nášmu
časopisu želám v jubilejnom ročníku veľa dobrých tém, veľa
aktívnych prispievateľov a čo najviac spokojných čitateľov.
Rok 2014 je pre náš časopis jubilejný, vstupuje do XX.
ročníka. Časopis prechádza svojim vývojom tak, ako všetko okolo nás. Historicky prvé vydanie vyšlo v máji 1995.
Podrobnej histórii časopisu sa budeme venovať priebežne
v ďalších vydaniach.
Všetci si želáme, aby bol náš časopis zaujímavý, pútavý,
poučný a plný aktuálnych informácií. Toto všetko sa dá dosiahnuť len dobrou spoluprácou a rešpektovaním časového
harmonogramu pri príprave jednotlivých vydaní.
Vážení čitatelia a prispievatelia, určite ste už v minulom
roku zaznamenali, že sme posunuli termín uzávierky na obdobie okolo 10. dňa v mesiaci. Je to len z toho dôvodu, aby
bolo možné všetky kroky spracovania časopisu zrealizovať
tak, aby každé vydanie bolo vo vašich poštových schránkach
prvý víkend v mesiaci.
Vážení prispievatelia, veľmi sa tešíme každému príspevku
a sme radi dobrej spolupráci. Zároveň ale prosíme o sledovanie termínu uzávierky. V snahe dosiahnuť pestrosť a širšiu
škálu tém sme niekedy nútení využiť právo úpravy a krátenia
príspevkov. Robíme to neradi, pretože zasahujeme do niekoho
práce, ale sme obmedzení počtom strán. Takže naša druhá
prosba je nasmerovaná k rozsahu príspevkov. Uvítame príspevky kratšie, obsažné s fotografiou, ktorá má dostatočnú
výpovednú hodnotu.
Vážení občania, čitatelia, prispievatelia,
verím, že sa nám spoločne bude dariť pripravovať zaujímavý jubilejný časopis v roku 2014.
Za redakčnú radu Mgr.

Daniela Kozáková ,

predseda

Vážení občania,
dávame do pozornosti internetovú stránku, ktorá poskytuje občanom základné informácie o lekároch v ich okolí. Tieto informácie
sú k dispozícii na stránke www.navstevalekara.sk, ktorá je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku, vytváraným v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou
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POZVÁNKY
* Obec Mojmírovce vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie FAŠIANGY
V
MOJMÍROVCIACH
2014. V sobotu 15. februára 2014 od 9,00 do 18,00
hod. bude pre vás pripravená Fašiangová zabíjačka
pred Kultúrnym domom
v Mojmírovciach, spojená
s kultúrnym programom,
v ktorom sa predstavia Mojmírovská kapela a Penco
& Eifel. Hosťami programu
budú speváčky a zabávačky
AŤA KLÍMOVÁ a MAJA
VELŠICOVÁ. Vstupné: 2,00
€. V cene vstupenky - varené
víno, káva alebo čaj a kultúrny program. Od 18,30 do
24,00 hod. vás pozývame na
Fašiangovú tanečnú zábavu
s hudobnou skupinou Tempo
Band. Celodenné vstupné
rozšírené o tanečnú zábavu
je 5,00 €. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Mojmírovce a TIK CESYS v Kaštieli
Mojmírovce. V tento deň si
môžete zakúpiť čerstvé mäso
a zabíjačkové špeciality priamo u majstra mäsiara. Nebudú chýbať ani tradičné fašiangové šišky, fánky a pod.
*Výbor Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža
v Mojmírovciach pozýva na
Výročnú členskú schôdzu
v pondelok 24. februára
o 17,00 hod. do Kultúrneho
domu v Mojmírovciach.
* Výbor Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža
v Mojmírovciach s Národnou
transfúznou službou v Nitre
pozývajú darcov krvi i prvodarcov v stredu 5. marca
2014 od 8,00 do 11,00 hod.
do zasadačky Obecného úradu v Mojmírovciach, kde sa
uskutoční hromadný odber
krvi.
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Poskytovanie sociálnych služieb v obci Mojmírovce
Obec Mojmírovce bola koncom minulého roka oficiálne zaregistrovaná v zozname neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
zriadených obcou, na základe povolenia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie sociálnych služieb v obci upravuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby,
ktorého úplné znenie je uverejnené na internetovej stránke obce
www.mojmirovce.sk. Obec poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nasledovné druhy sociálnych služieb:
a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
opatrovateľská služba
prepravná služba
odľahčovacia služba
b) Podporné služby, ktorými sú: poskytovanie príspevku na stravovanie.
V prípade záujmu o určitý druh sociálnej služby vám bližšie informácie ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu Mojmírovce,
tel. kontakt: 037/7798268, kl, 108, alebo terénna sociálna pracovníčka tel. kontakt: 0917336097.

Niektoré zaujímavé štatistické údaje
z matričného úradu
K 31.12.2013 mala naša obec 2867 obyvateľov.
V roku 2013 sa v našej obci narodilo 28 detí, z toho 9 dievčat a 19
chlapcov. Zomrelo 24 občanov, z toho 8 mužov a 16 žien.
V roku 2013 v matričnom obvode v Mojmírovciach bolo uzatvorených 35 manželstiev. Do obce sa prihlásilo 62 občanov a taký istý
počet občanov sa z obce odhlásilo.
Priemerný vek obyvateľstva našej obce v roku 2013 bol 39 rokov.
Najvyšší vek 95 rokov sa dožila pani Margita Ballová.
Z matriky vybrala Gabriela Hlinková

Palivové drevo

Z dôvodu revitalizácie parku budeme aj v tomto roku pokračovať
vo výrube stromov. Občania, ktorí majú záujem o palivové drevo sa
môžu prihlásiť na OcÚ u pani Slaténiovej, alebo na tel čísle 037/77
98268 kl. 101. Cena za 1 m3 je 25,00 € + doprava.

Ponuka

CK Ange tour v spolupráci s obcou Mojmírovce ponúka 10 – dňovú
rodinnú dovolenku do Pomoria (Bulharsko)
Termín: 06.06. – 15.06.2014. Cena: 195, 00 EUR/os. Cena zahŕňa:
autobusovú dopravu, ubytovanie v dvojhviezdičkových dovolenkových vilách, plážové a miestne poplatky, služby delegáta.
Stravovanie: individuálne
Záujemcovia sa môžu informovať na Obecnom úrade v Mojmírovciach.

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ), konaného dňa
12. decembra 2013, vyberáme nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
• OZ prerokovalo žiadosť skupiny občanov
o vybudovanie časti vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na Slamkovej ulici. V tejto súvislosti poslanci požiadali starostu obce, aby na najbližšom
zasadnutí predložil cenovú kalkuláciu stavby.
• OZ prerokovalo žiadosť Róberta Brestovského o dobudovanie časti verejnej kanalizácie na
Cintorínskej ulici a o písomné stanovisku obce
k termínu realizácie stavby. Žiadosť podpísali aj
niektorí ďalší občania, ktorí bývajú v dotknutej
oblasti. Poslanci nesúhlasili s realizáciou dostavby kanalizácie v roku 2014.
2. Návrhy VZN
Starosta obce predložil návrhy VZN č. 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Mojmírovce. Na vydaní
predložených VZN obce sa OZ uznieslo hlasovaním všetkých poslancov.
3. Predložené správy
Riaditelia ZŠ, ZUŠ a MŠ v Mojmírovciach predložili nasledovné materiály:
• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2012/2013,
• Informáciu o pedagogicko-organizačnom a
materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
• Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja
školy, škol. zariadenia za školský rok 2012/2013.
Prednosta obecného úradu predložil:
• Správu nezávislého audítora,
• Výročnú správu obce za rok 2012.
Poslanci predložené správy schválili bez výhrad.
4. Informácia o bezpečnostnej situácii v obci
Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Mojmírovciach informoval o aktuálnej bezpečnostnej situácii v obci, lúpežných prepadnutiach,
krádežiach poklopov a vodovodných vpustí,
o počte vyriešených prípadov v roku 2013. Poďakoval terénnej sociálnej pracovníčke za výbornú
spoluprácu.

OZ odporúča starostovi obce vyzvať Okresnú
správu ciest v Nitre a VÚC Nitra o spoluprácu
pri riešení dopravnej situácie v obci a požiadali
riaditeľa OO PZ v Mojmírovciach o zabezpečenie
váženia prechádzajúcich nákladných vozidiel
z dôvodu zabezpečenia stability mostov v obci.
5. Rozpočet obce
Starosta obce predložil Návrh rozpočtu obce na
rok 2014 a návrh viacročného rozpočtu obce na
roky 2014–2016. K návrhu rozpočtu predložili
svoje odborné stanoviská hlavný kontrolór obce
a predseda finančnej komisie. Poslanci schválili
rozpočet obce podľa predloženého návrhu.
6. Rôzne
Starosta obce predložil Dohodu o spolupráci a
partnerstve s obcou Šardice z Českej republiky,
ktorú poslanci schválili. Informoval poslancov
o predpoklade dvojtýždenného vývozu odpadu
v druhom polroku 2014 po spustení realizácie
projektu Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO),
informoval poslancov o pridelení prostriedkov
z okresného úradu na opravu sociálnych zariadení v budove základnej školy vo výške 60 000 € a o
získaní finančných prostriedkov od Nadácie SPP
vo výške 8 000 € na vyhotovenie Lávky cez potok
II. (Šalgovská ulica). Prostredníctvom prizvaného
odborníka informoval prítomných o možnostiach
vybudovania novej ulice medzi ulicami Tretí rad
a Štvrtý rad.
Poslankyňa Ing. Andrea Bakošová požiadala
o vyčíslenie odhadovaných nákladov na vývoz
odpadu po začatí projektu PZO, navrhuje osloviť vhodnú osobu na vedenie kroniky obce,
upozorňuje na potrebu rekonštrukcie letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho (malého kaštieľa)
a informovala o priebehu valného zhromaždenia
spoločnosti Cedron–Mikroregión s.r.o.
Poslanec Emil Hlinka informoval o osvetlení kríža na Výhonskom cintoríne, ktoré je financované
zo súkromných zdrojov (všetky náklady bude
hradiť súkromná osoba).
Poslanec Ing. Jaroslav Kukan upozornil na potrebu realizácie osvetlenia chodníkov na cintoríne,
kde je dom smútku.
Poslanec Vladimír Hičák odporúča zaktualizovať
projektovú dokumentáciu na Lávku cez potok II.
spolu s prístupovými chodníkmi.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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Rozpočet obce na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na
26. zasadnutí dňa 12.12.2013 schválilo rozpočet
obce na rok 2014. Niektoré fakty a údaje súvisiace s rozpočtom obce prinášame čitateľom nášho
časopisu.
Rozpočet obce na rok 2014 sa predpokladá
vo výške 1 872 459 €. Je to o 144 000 € viac, ako
obec mala k dispozícii v roku 2013. Rozpočet je
plánovaný ako vyrovnaný, obec neplánuje vzatie
úveru ani predaj majetku obce. Z rekapitulácie
jednotlivých zložiek rozpočtu obce vyplýva nasledovné:
Rozpočtové príjmy:
V rozpočte sa na tento rok počíta len s bežnými
príjmami a to vo výške 1 872 459 €. Podstatnú
časť týchto príjmov tvoria príjmy od štátu a štátnych inštitúcií. Príjmy z podielových daní sa
predpokladajú vo výške 675 000 € a transfery na
prenesený výkon štátnej správy (školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie a podobne )
vo výške 614 000 €. Na vybudovanie komunitného centra štát prispeje sumou 132 000 €.
Vzhľadom na skutočnosť, že miestne dane a poplatky sa v tomto roku nezvyšujú, príjmy z daní z
nehnuteľnosti sa predpokladajú v rovnakej výške
ako vlani, čiže 275 000 €. Príjem obce z daní a poplatkov za špecifické služby (daň za psa, za ubytovanie, poplatky za odpad) by mali byť v objeme
66 000 € a nedaňové príjmy sa predpokladajú vo
výške 51 000 €. Z administratívnych a iných poplatkov očakávame príjem vo výške 50 000 €.
Okrem príjmov z podielových daní, kde je mierny
nárast oproti minulému roku, všetky ostatné bežné príjmy ostávajú na približne rovnakej úrovni
ako vlani.
Rozpočtové výdavky:
a) Bežné výdavky obce sa plánujú v objeme 1 569
275 €, teda o zhruba 80 000 € vyššie, ako v roku
2013. Medzi najväčšie zložky bežných výdavkov
patria výdavky na vzdelanie (vrátane predškolskej výchovy, školskej jedálne, školského klubu
a záujmového vzdelávania) v celkovej výške 932
000 € a výdavky na administratívny chod obce vo
výške 351 000 €. Nie je zanedbateľná ani plánovaná suma na správu a údržbu majetku obce vrátane
miestnych komunikácií (80 000 €) a na bezpečnosť v obci (23 000 €). Na odpadové hospodárstvo plánujeme minúť menej ako tomu bolo vlani
( 62 000 € namiesto 74 000 €). Objem financií
na kultúru, šport, spoločenské služby a bývanie
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celkom predstavujú sumu 60 000 €. Na vydanie
obecného časopisu bude potrebných 6 700 €.
b) Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej
výške 265 539 €. Najväčšou investíciou v tomto
roku bude vybudovanie komunitného centra
v priestoroch základnej školy v hodnote 175 610
€. Zvyšných 90 000 € je vyhradených na rekonštrukciu budovy bývalých združených služieb.
c) Výdavky finančných operácií v roku 2014 sú
v celkovej sume 39 450 €. Ich podstatnú časť tvorí
splácanie prijatých úverov zo ŠFRB na výstavbu
nájomných bytov. Tieto splátky sú uhrádzané
z nájomného za byty. Obec v súčasnosti spláca
úver na inštaláciu kúrenia v kultúrnom dome (10
000 €/rok) a úver na výstavbu chodníkov (6 000
€/rok).
V súvislosti s rozpočtom boli schválené aj
všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré riešia
výšku daní, poplatkov ako aj príspevkov obce.
Schválené dokumenty môžete nájsť na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk, alebo sú
k nahliadnutiu na obecnom úrade.

ZAZNAMENALI SME

Predstavujeme novú
terénnu sociálnu
pracovníčku
Od 1. januára 2014 bude v obci Mojmírovce pôsobiť nová terénna sociálna pracovníčka (TSP), zastupujúca Mgr. Evu
Strakovú počas materskej dovolenky.
Terénna sociálna práca v obci Mojmírovce je realizovaná s podporou Európskeho
sociálneho fondu, Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk, v rámci implementácie
Národného projektu Terénna sociálna
práca v obciach. Na otázky odpovedá
nová TSP Mgr. Simona Čankyová.

Absolvovala som odborné semináre:
- konferencia Mosty k rodine, medzinárodná
konferencia Dni sociálnej práce a InteRRa 8
v Nitre, ktoré som aktívne pomohla organizovať
v spolupráci s Fakultou sociálnej práce a sociálnych vied UKF, konferencia Obchodovanie
s ľuďmi a iné.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Koniec Slovenskej koruny
a zavedenie Eura na
Slovensku - 5. výročie
Euro na Slovensku, ako jediná oficiálna
mena, bolo zavedené 1.1.2009.
V pôvodných krajinách eurozóny bolo euro
zavedené v dvoch časových obdobiach: 31.
decembra 1998, kedy boli určené konverzné
kurzy v eurozóne, a 1. januára 2002, kedy boli
uvedené eurobankovky a euromince a pôvodné
meny boli stiahnuté. V krajinách, ktoré do
eurozóny vstúpili neskôr zavádzajú euro v jedenom termíne - formou takzvaného Veľkého
tresku, napr. na Slovensku 1. januára 2009.
Po 16 rokoch tak Slovenská koruna v obehu
skončila. Cesta SR k spoločnej európskej mene
sa začala už 1. mája 2004 vstupom do Európskej únie. Podľa prístupových zmlúv totiž
všetky nové členské krajiny musia euro prijať,
aj keď v nich nie je presne stanovený termín,
dokedy tak majú urobiť. V roku 2009 sa Slovensko stalo šestnástym členom eurozóny, v ktorej
spoločnú menu používa už viac ako 323 miliónov ľudí.
D.K.

Ako si dopĺňate vzdelanie v odbore, ktorý ste
vyštudovali?

Akým spôsobom chcete byť nápomocná ako
TSP v našej obci?
Aký odbor ste vyštudovali na vysokej škole?
V máji roku 2013 som úspešne absolvovala štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva
v odbore Aplikovaná sociálna práca Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
Máte aj praktické skúsenosti v oblasti, ktorú ste
študovali?
Počas štúdia na vysokej škole som sa venovala
formou streetworku aktívnym užívateľom návykových látok a osobám pracujúcim v pouličnom
sex – biznise v občianskom združení STORM,
konkrétne v mestách Nitra a Sereď. Praxovala
som v hospici – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky, kde som sa venovala sprevádzaniu
nevyliečiteľne chorých pacientov v poslednom
štádiu ochorenia. Podieľala som sa na finančnej
zbierke, určenej na kurz Vojtovej metódy pre
zdravotne postihnuté deti s detskou mozgovou
obrnou v dennom stacionári Socia v Nitre.

Ako TSP môžem pomáhať sociálne slabším obyvateľom napr. s prípravou na výberové konanie
pri uchádzaní sa o pracovné miesto spracovaním
životopisu a motivačného listu, sprevádzaním na
výberové konanie a úrady, vypracovaním splátkového kalendára v prípade dlžoby (elektrina,
plyn), poskytovaním pomoci pri uplatňovaní
zákonného nároku na dávku v hmotnej núdzi,
dotácií na stravu, školské pomôcky a rôzne druhy dôchodkov. Zároveň môžem byť nápomocná
pri vytváraní lepších podmienok pre deti a mládež, najmä prostredníctvom spolupráce so školou
pri dochádzke do školy a lekárom pri povinnom
očkovaní a zdravotnej prevencii detí. Budem sa
snažiť zlepšiť spolužitie minoritného obyvateľstva s majoritným, zapájaním sa dištancovaných
obyvateľov do riešenia vlastných sociálnych situácií a aktuálneho diania v obci.
Otázky položila a za rozhovor ďakuje

Ing. Viera Lázniková
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Mojmírovské kroky rekapitulácia roku 2013
Občianske združenie Mojmírovské kroky v
roku 2013 hospodárilo s finančnými prostriedkami získanými z 2 % z daní zo zdaňovacieho
obdobia 2011 s dotáciou od obec Mojmírovce na
bežnú činnosť.
V roku 2013 sme realizovali:
Vlastné aktivity:
Poznávanie našich susedov – Južné Čechy a Južná Morava (24 účastníkov)
Poznávanie našich susedov – Maďarsko – „búdičky“ v Csömöri, slovenská svätá omša v Budapešti, skanzen ľudovej architektúry v Szentendre
(53 účastníkov)
Informačné tabuľky k sakrálnym pamiatkam
v obci
Spolufinancovanie:
Detské ihrisko – Pažiť
Podpora:
- Mladí požiarnici
- Klub cyklistov
- Klub tvorivosti
- Mládež v Odbornom učilišti internátnom
- Slovenský zväz záhradkárov Mojmírovce
- Futbalový klub
- Stolný tenis – Memoriál MVDr. Pavla Hájeka

Happy Day 2013
Uplynulý rok bol pre náš vokálno – inštrumentálny súbor prelomový. Viacerí naši členovia
si plnia krásne rodičovské povinnosti a preto sme
boli veľmi radi, keď do našich radov pribudli nové
členky, aj vďaka ktorým sme mohli pokračovať
v našej činnosti. Počas roka 2013 sme zažili viacero krásnych stretnutí, koncertov.
Stretávali sme sa s vami počas slávnostných
i bežných bohoslužieb v našom farskom kostole
i vo filiálke Štefanovičová. Vďaka pánovi starostovi Imrichovi Kováčovi a milým priateľom z Maďarska, sme mohli prežiť prekrásne chvíle medzi
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Predbežné plánované aktivity na rok 2014
- Pokračovať v projekte Poznávame našich
susedov
- Dokončiť inštalovanie informačných tabuliek k sakrálnym pamiatkam
- Pomoc Odbornému učilišťu internátnemu
Mojmírovce
- Podpora neformálnej skupiny cyklistov
- Podpora mladých futbalistov
- Podpora mladých stolnotenistov
- Podieľať sa na organizovaní detského denného tábora, ak ho bude obec realizovať
Keďže je tu opäť čas podávania daňových priznaní a teda aj poukazovania 2% z daní dávame
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, živnostníci a právnické osoby daňové
priznania do 30. marca na Daňový úrad. Prípadne ich môžu nechať na OcÚ u pani Nory
Letkovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku
2013 a aj všetkým prispievateľom v roku 2014.
Rada ObZ Mojmírovské kroky
našimi rodákmi v Kostole sv. Jozefa v Budapešti.
Atmosféra počas svätej omše i stretnutie s farským spoločenstvom zanechali v nás všetkých
hlboké dojmy. V lone prekrásnej prírody v Kremnických vrchoch sme absolvovali sústredenie,
počas ktorého sme dostali príležitosť účinkovať
na svätej omši. Po nej nás milo prekvapili farníci,
ktorí sa nás pýtali, či by sme mohli spievať na ich
svätých omšiach každú nedeľu. Zavŕšením našej
činnosti bolo účinkovanie na Trojkráľovom koncerte v Dolných Krškanoch.
Chcela by som sa v mene nášho súboru srdečne poďakovať pánovi starostovi Imrichovi
Kováčovi za jeho podporu a ústretovosť. Veľká
vďaka patrí aj manželom Ľubke a Jožkovi Žáči-

kovým za ich nezištnú podporu nášho súboru.
Poďakovať sa chcem mojím členom, ich rodinám
za obetavosť, pochopenie a úsilie, ktoré venujú
vám všetkým. Čitateľom Mojmírovčana želáme

Vysávači energie
Možno ste sa s nimi stretli už aj vy. Sú to
často ľudia, s ktorými sa dokonca poznáte. Už
naše prababičky hovorili o ľuďoch, ktorí dokážu
urieknuť.
Vysávači energie síce nesajú krv,
ale vám dokážu úplne znechutiť život.
Rozhovor s nimi vás znervózni, unaví,
alebo vás začne bolieť hlava, cítite sa
nepríjemne. Dozviete sa od nich aké
majú choroby vrátane ich širokého
príbuzenstva, vysypú na vás všetky
vlastné aj cudzie trápenia. Môže ísť o
ľudí utáraných, ktorí vysávajú energiu
rečami, obviňujúcich všetkých okolo
seba, vyvolávajúcich hádky, alebo sa
neustále sťažujúcich (vždy a všade)
na všetko možné. Požierači energie
vnucujú iným svoje , spravidla pesimistické videnie sveta. Ideálnou obeťou sú ľudia jemní a citliví. Brániť sa
voči energetickým upírom je náramne
ťažké. Nepomôžu antidepresíva ani
svätená voda. Najvhodnejšie od nich
je jednoducho odísť, prípadne sa s
nimi nestretať. Keď to nie je možné, treba sa
vyzbrojiť očarujúcim úsmevom a veľkou dávkou

krásny nový rok 2014 naplnený zdravím, pokojom a láskou.

PaedDr. Mária Eliašová
pozitívnych myšlienok. Nech vidia, že ste dostatočne odolní a že si nedáte pokaziť dobrú náladu.
Ako možná ochrana proti citovým vydieračom a
manipulátorom sa v tomto období rozšírilo nosenie rôznych ochranných predmetov, napríklad
náramkov šťastia a príveskov.

Ivan Mojmír Zoborský

Ilustrácia: Janka Satková-Zoborská
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Vráskami život nekončí

Katarínska zábava s

KTS - Klub tvorivosti
seniorov

DUOM YAMAHA

Za účasti takmer 30 novinárov z printových
aj elektronických médií sa začiatkom decembra
2013 uskutočnila v hoteli Radisson Blu Carton v
Bratislave tlačová konferencia (TK) pod názvom
Vráskami život nekončí, ktorú usporiadal Fond
GSK. Témou TK bola podpora aktívneho a plnohodnotného života seniorov na Slovensku.

Mgr. M. Palka a Ing. A. Zoborská
luautori projektu KTS - Klub tvorivosti seniorov.
Mgr. Martin Palka predstavil účastníkom konfe-

Výroba košíkov z pedigu

Stretnutia pod hlavičkou Čaj o piatej pokračovali Katarínskym podvečerom, ktorý sa
uskutočnil koncom novembra v kultúrnom dome.
Katarínsku zábavu organizovalo Občianske
združenie INŠPIRÁCIA. Stretnutie záujemcov
o výbornú muziku otvoril a prítomných privítal
predseda kultúrnej komisie v našej obci Mgr.
Martin Palka, ktorý je zároveň predsedom OZ
INŠPIRÁCIA. Vyzdvihol predovšetkým ústretovosť obce pri organizovaní takýchto kultúrno-spoločenských akcií.
Na počúvanie, ale najmä do tanca tentoraz
hrala hudobná skupina DUO YAMAHA, ktorú
poznáme z účinkovania v televízii Šlágr TV. Skupinu tvorí otec a syn zo Záhoria. Na hudobnom
trhu pôsobí takmer 18 rokov, v súčasnej formácii 12 rokov. V našom kultúrnom dome zahrali
moderné aj ľudové pesničky, inštrumentálne
skladby, zahraničné hity a hudobné mixy. Okrem
rytmických skladieb si hudobná skupina účastní-

DUO YAMAHA
kov stretnutia získala aj typickým záhoráckym
nárečím, ktorým sa prihovárala k tancujúcim.
Viacerí obyvatelia mikroregiónu Cedron označili
túto akciu za jednu z najlepších „tancovačiek“ v
Mojmírovciach v ostatných rokoch, podobne ako
podujatie s hudobnou skupinou Fidlikanti.
Pretože akcie Čaj o piatej si postupne získali
mnoho priaznivcov nielen z našej obce, ale aj
širšieho okolia, organizátori v snahe uspokojiť
veľký záujem, pozvali hudobnú skupinu DUO
YAMAHA opäť na začiatok marca. Podujatie sa
znovu vypredalo vo veľmi krátkom čase.

Ivan Mojmír Zoborský

Opäť tu bol Mikuláš
GlaxoSmithkline (GSK) patrí medzi najväčšie farmaceutické firmy na svete. GSK Slovensko prostredníctvom fondu každoročne udeľuje
finančné granty projektom neziskových organizácií, ktoré sa snažia pomáhať zlepšovať kvalitu
života znevýhodnených skupín. Už tretí rok fond
podporuje projekty, ktorých cieľom je naplniť
život seniorov radosťou, pocitom užitočnosti a
vlastnej hodnoty pre spoločnosť a hlavne tých,
ktorí napriek veku chcú žiť aktívne. Fond GSK
za 10 rokov poskytol na projekty takmer 300 000
€. V jesennej výzve 2013 sa fond okrem seniorov
zameral aj na výchovno-preventívny program
proti agresii a násiliu v školách. Fond v roku 2013
registroval 168 žiadostí o grant a podporil 47 projektov, ktorých cieľom nie je jednorazová materiálna pomoc, ale sledujú dlhodobý prínos.
V oficiálnej časti neformálnej tlačovej konferencie vystúpili aj Mgr. Martin Palka, predseda
občianskeho združenia INŠPIRÁCIA a Ing. Antónia Zoborská, vedúca klubu (na obrázku), spo-
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rencie činnosť občianskeho združenia so zameraním na seniorov v obci Mojmírovce. Ing. Antónia
Zoborská ocenila možnosť získania financií z
jesennej výzvy Fondu GSK a informovala o tvorivých aktivitách senioriek v našej obci v rámci
úspešného projektu, vďaka ktorému môžu zmysluplne využiť dlhé zimné večery. Práca v klube v
mesiacoch november až marec je rozvrhnutá na
16 stretnutí v štyroch ucelených blokoch: pletenie
košíkov z pedigu, maľovanie na hodváb, plstenie
ovčieho rúna a drôtikovanie. Na fotografii je časť
senioriek v klube pri výrobe košíkov z pedigu v
priestoroch kultúrneho domu. Výsledky tvorivej
práce pripravia seniorky na výstavu v obci. Klub
vlastne bezprostredne pokračuje v aktivitách už
štvrtý rok, keď ho od počiatku podporovalo občianske združenie Mojmírovské kroky.

Tak ako každý rok aj na záver minulého
roku sme pripravili pre deti kultúrny program
s názvom Mikuláš je tu. V sobotu 7. decembra
2013 sa v kultúrnom dome predstavili študenti
z UKF Nitra svojou hrou o neposlušných čertíkoch a smutnom anjelovi. Nebojte sa, nebolo to

Mikuláš na návšteve
v CEDRON SENIOR n.o.

Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Antónia Zoborská a archív Fondu GSK

Mikuláš rozdáva balíčky

vôbec smutné, veď sa do hry zapojili aj deti a tak
nechýbal smiech a dobrá nálada. Deti dokonca
pomohli anjelovi pohľadať aj Mikuláša. A ten
im za odmenu, že boli po celý rok dobré, rozdal
balíčky plné sladkostí. Po programe Mikuláš so
svojim sprievodom navštívil CEDRON SENIOR
n.o v Mojmírovciach a obdaroval starkých, ktorí
tu bývajú. Radosť a úsmev na ich tvárach bol najväčším poďakovaním za nezvyčajnú návštevu.
Text a foto:

A. Filová , kultúrna referentka
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Úspešná spisovateľka v našej obci

zdobenie medovníkov

V nedeľu 15. decembra 2013 navštívila našu
obec v priestoroch kultúrneho domu úspešná
rómska spisovateľka Zdenka Mahajová.

Výroba kočíkov

Zdobenie medovníkov

Aby čas do Vianoc uplynul rýchlejšie, pripravili sme pre deti, ktoré chodia do knižnice tvorivé
dielne. Najprv sme plietli košíky, nie však z prútia
ale z papiera. A keďže sa košíky všetkým podari-

li, bolo ich treba aj niečím naplniť. Takže sme sa
spolu s deťmi rozhodli naplniť ich ozdobenými
medovníčkami. Deťom sa to tak veľmi zapáčilo,
že nakoniec sme ozdobovali medovníčky až tri
krát. Veď príjemná vianočná hudba, vôňa medovníkov a radosť z toho, že budú môcť obdarovať
svojich najbližších, urobila z nezbedníkov hotových cukrárov. A potom už Vianoce mohli prísť.
Text a foto: A.

Filová , kultúrna referentka

Spisovateľka Z. Mahajová v strede
Pani Zdenka má 53 rokov. Pochádza z Myjavy, kde v súčasnosti aj žije. Ovdovela už ako
28-ročná a má tri deti. Jej literárnou prvotinou
bol román Zatmenie, ktorý vyšiel v roku 2009 vo
Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
Ďalšiu literárnu činnosť rozvíja smerom k poézii,
čoho výsledkom je zbierka básní pod názvom
Otázniky. Pani Zdenka rómskym ženám z Moj-

Účastníčky podujatia
míroviec priblížila svoj životný príbeh a darovala
nám pozitívnu energiu, ktorou doslova srší. Je humanistka napriek nie vždy pozitívnym životným
skúsenostiam. Je to obdivuhodná, pokorná žena
širokého vnímania, snažiaca sa pochopiť dôvod
ciest, ktorými ju život povodil.
Text a foto:

Alžbeta Zemanova
ŠKOLSKÉ OKIENKO

Zo ZŠ Mojmírovce

Netradičný Deň
otvorených dverí v ZŠ
Mojmírovce

Maškarný ples
Na začiatok fašiangového obdobia, v sobotu
11. januára sme pre deti pripravili Maškarný
ples.
Pri vstupe do sály v kultúrnom dome privítali
prichádzajúce deti a ich rodičov: vodník, červená
čiapočka, dráčik a šašo. Deti sa rýchlo prezliekli
do masiek a mohla sa začať zábava. Ako prvá
bola promenáda masiek počas ktorej vylosovaná
pätica rodičov vyberala desať najkrajších masiek.
Nasledovali súťaže, medzi ktorými nechýbal
úspešný stoličkový tanec. Po vyhodnotení a odmenení najkrajších desiatych masiek, boli za
účasť aj za súťaženie odmenené aj ostatné deti
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malou sladkosťou. Potom sa už všetky masky s
chuťou roztancovali pri farebnej diskotéke.
Stoličkový tanec

Text a foto:

A. Filová , kultúrna referentka

Na 5. decembra sa tešili všetky deti 1. - 4.
ročníka našej školy. V ten deň si chystali vyčistené topánky pre Mikuláša a zároveň pripravili
pekný darček pre svojich rodičov. Spoločne
s pani učiteľkami im darovali piesne, básne,
scénky, tance. Atmosféra bola nádherná, naozaj

predvianočná a na tvárach rodičov, starých rodičov, sa blysol úsmev, ale i slzička dojatia. Celým
zaujímavým popoludním nás sprevádzali žiaci 4.
ročníka, ktorý si vyskúšali svoje moderátorské
umenie. Po skončení programu nasledovali disko
tance, ktoré si deti pripravili spolu s vychovávateľkami školského klubu. Nechýbal ani vianočný
punč. Deň otvorených dverí sa nám vydaril.
Školská jedáleň praskala vo švíkoch a všetci
odchádzali domov s pocitom, že máme šikovné
deti. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.

PaedDr. Mária Eliašová
Zo ZUŠ Mojmírovce
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Z HISTORICKÝCH PRAMEŇOV

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zo ZUŠ Mojmírovce

HUR Á,
VYHR ALI SME !!!
Ale začneme pekne od
začiatku. V jedno upršané
sobotňajšie popoludnie, konkrétne v sobotu 9. novembra
2013, keď väčšina detí a mládežníkov sedeli pri počítačoch
alebo televízoroch, sa traja
odvážlivci z „našej mojmírovskej zušky“ išli popasovať na
dosky, ktoré znamenajú svet
– do Starého divadla Karola
Spišáka na súťaž v improvizovaní – IMPROLIGA.
Nemali to veru ľahké.
Súperov bolo dosť. Zo ZUŠ
J. Rosinského a ARS – studia
z Nitry, ZUŠ Levice, ZUŠ I.
Godina Vráble, DDS – Modré
traky a samozrejme my – ZUŠ
Mojmírovce. Nazbieralo sa 10
trojčlenných tímov.
Súťaž prebiehala v troch
kolách, kde si žiaci vyžrebovali tému a museli
ju spracovať v časovom limite 2 minúty. Potom

predstúpili pred porotu a divákov. Čo nevymysleli, doimprovizovali priamo na mieste. V divadle
vládla veľmi príjemná a veselá nálada. Po každom
ukončenom kole jednotliví členovia poroty:
• divadelný režisér - Šimon Spišák,
• bábkoherečka a študentka DAMU/Praha
- Andrea Ballayová,
• študent VŠMU Bratislava
- Martin Kollár,
vyhodnotili jednotlivé vystúpenia a pridelili tímom body.
Konkurencia bola silná, ale
náš tím s názvom ARIGATO si viedol veľmi dobre od
začiatku. A ako sa na vyhodnotení celej súťaže ukázalo,
udržali si dobrú formu až
do konca a získali krásne 1.
miesto. Je veľmi pekné, že
naši žiaci Karol Filo, Stanka
Paľuchová a Zuzka Urbáneková nepotrebujú za každú cenu
sedieť pred počítačom, ale sú
ochotní reprezentovať nie len
ZUŠ Mojmírovce, aj celú obec
Mojmírovce, za čo im chcem
veľmi pekne poďakovať.

Mgr. Art. Ivana Beňušíková ,

triedna učiteľka súťažiacich

KONOPNÁ KULTÚRA, FAŠIANGY A ŽIVOT
NA MAJEROCH V OKOLÍ MOJMÍROVIEC
Kraj okolo Mojmíroviec leží na spraši a na jeho
černozemných pôdach sa v minulosti vyskytovali
mokrade, remízky – agačárne, gáty, chraste a cesty s alejami stromov – špalíre.
Žili tam roľníci a poľnohospodárski robotníci
– bíreši, horňáci, ktorí prichádzali z hornatých
krajov, z Čičmian a Zliechova. A tak si zaspomínajme na malú – Aldobrandíniho dolinu a Veľkú
– Huňadyovskú Dolinu, ktoré do roku 1948 patrili
k Urmínu. Poznáme celý rad majírov, perešov: Kokaš, Karolský pereš, Rigler, Černý vršek, Santner
pereš, Bačala, Bírociho majír, Čikóš pereš, Nový
majír, Klučárňa, Šivavec a Taráň. Boli to v chotári roztratené hospodárske komplexy – maštale,
sklady, domy bírešov, hnojiská, válovy so stud-
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ňou, gepel na pohon techniky pomocou konskej
sily. Vo Veľkej Doline dodnes stojí malá zvonica
so zvonom, ktorý svojím odbíjaním určoval čas
vyhradený na prácu i oddych. Zem aj s hospodárskymi dvormi pôvodne vlastnili bohaté šľachtické
rody – Huňady, Boronkay, Forgáč, Aldobrandini.
Neskôr prišlo k parcelácii grófskej zeme. Časom
sa značná časť pôdy ocitla v rukách veľkostatkárskej buržoázie zo Šurian. Pestovala sa tu cukrová
repa – burgiňa a poľnou železničkou – štrekou ju
zvážali do šurianskeho cukrovaru.
Významnou zmenou vlastníckych vzťahov bolo
rozdelenie pôdy tzv. kolonistom, ktorí vlastnili
okolo 50 holdov. Gazdovia mávali okolo 8 holdov
a bíreši sa museli uspokojiť s 2 – 3 holdami.

Tak ako poľná mašinka s vozíkmi naplnenými
burgiňou, aj život v tomto kraji šiel po svojich
vychodených koľajach. Irena Fusková, rod. Šrámeková sa narodila v Malej Doline – Nagyvelt
30. októbra r. 1921. Deti vtedy chodili do Urmína
ku Školským bratom – blúderom, ktorí prišli do
Uhorska koncom 19. storočia práve do Urmína,
aby svoju misiu naplnili vo výchove, vzdelaní,
v šírení osvety (založili ochotnícke divadlo a dychovú kapelu).
I. Fusková tri roky chodila do školy v Urmíne
a potom vo Veľkej Doline. V triede bolo 47 detí.
Otec im zomrel – umrev, v roku 1930 – zmokov
pri vození burgiňi. Ešte stihol vo Veľkej Doline
v roku 1926 postaviť z hliny dom. Steny sa vtedy
stavali z miestnej žltej hliny, z nepálených tehál,
alebo sa hlina s plevami nabíjala medzi debnenie – šalungi. Strecha mala tvar valbový alebo
sedlový a pokrytá bola sprvoťi slamou, potom
eternitom a škridlou.
Roľníci pestovali raž, jačmeň, kukuricu, fazuľu,
zemiaky – krumple, cícer, šošovicu, bôb. Tmu
a sliepňavé svetlo sviečok a petrolejových lámp
rozohnala elektrika – najprv z agregátov, až
po 1948 roku zo siete. Tá uľahčila ťažkú prácu
zvierat a robotníkov na majeroch. Bezstarostné
deti to tak dramaticky nevnímali, hrávali sa na
Kolo, kolo rínske, Hela, Hela, Helička, Šugár
letí, ňemá detí, a mi máme ňepredáme, šugárovi darmo dáme.
Keď skončil vek detských hier, dievčence
v zime slúžili u Žida doma i v Urmíne. V lete
bolo dosť roboty na majíri. Sezónni robotníci
– horňáci bývali v dlhom dome – horňáčňi,
tu prichádzalo k prelínaniu kultúr dolniakov
i horniakov. Irena si spomína na jedálny lístok.
V nedeľu – sliepka, masso, v pondelok – kiselá
polévka, slíže, v utorok – krumple, sladká fazula, v stredu – kiselá fazula, jačmenná alebo
kukuričná kašša, vo štvrtok – omáčka čušpajz,
chleba, zasmažená polévka, v piatok – kiselá
polévka, lokše, v sobotu – mágané krumple.
Ďalšie obľúbené jedlá boli gombolcová polévka, kiselá kapusta, údené rebro, makový
koláč, lekvárový koláč, pupáčki, slíže s makom
a perkami, kabáče, kapusňíky, ríteš, burgiňová
omáčka a dolki.
Z každodenných koľají ťažkého života na majeroch ľudia občas vybočili a našli si čas aj na
pieseň a tanec. Našli sa aj hráči na citaru, heligónku, hubacú harmaniku, husle a ozembuch.
Vo Veľkej Doline žil gajdoš Ján Zambo, čo mal
gajdy vreco ze psa – asi preto vraj za ním šeccá

psi na ulici šťekali. Býval v Domcoch a hrával vo
sviatok – vánoce, hodi, fašangi, ale aj do tanca
v horňáčňi alebo v krčme.
Na muziku sa skladali tak, že spravila sa blška
– tanier pod stoličku do stredu izby. Na stoličku
si sadol chlapec alebo dievča, iný vyvolával s kapesňíkom, na ktorom bol uzlík – ukázal kto má
ísť boškať a hodiť mincu do taňíra a to bolo pre
muzikanta.
Fašangi trvali od nedele do utorku polnoci. V pesničkách bolo dovolené vypovedať aj o tom, čo by
bolo bežne neprípustné: napríklad Zedov gajdoš
misu slížov, už mu idú prsti krížom, zedov gajdoš
velké hovno, už mu idú prsty rovno. Alebo: Chiťila som blšku na riťi, dala som hu pécťi, smažiťi,
opítaj sa gazdu, posolkiňi, paholka, či ňebola
dobrá polévka. Alebo: Ešťe bolo dosť ďaleko do
prvého marca, išli ďévki kupuvaťi do Vacova
vajcá. Jenna bola richtárova a dve boli pánské,
kúpili si po dve vajcá po jennej klobáske. Alebo:
Virósli mi hruški kobolňački, daj mi moja milá
horeznački, a já bi ťi dala jako si si kázav, ešťe si
si gaťky ňerozvázav.
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Z HISTORICKÝCH PRAMEŇOV
V textoch fašiangových gajdošských piesní sa
odráža starý svet predmetov, jedál, pracovných
činností, túžob, erotiky, poľnohospodárskych
produktov a ľudských nedostatkov. V poverovom rozprávaní o gajdošovi
Janovi Zambovi a bosorkách sa
traduje, že mu chceli viťáhnuť
kosťi a kožu hoďiť do chlebového koša.
Osobitné miesto vo fašiangových textoch má konopa siata
(Canabis sativa). Na západnom
Slovensku, v okolí Rastislavíc,
Mojmíroviec, Ivanky pri Nitre sa
do 70-tych rokov 20. storočia pestovala a v ivanských konopárskych závodoch
aj spracúvala. Vravelo sa, aby úroda narástla čo
najvyššie, treba skákať visoko pri muzike – Hop
ďévča do konopi, Hop ďévča virgulica, Konopa,
konopa, na konope veňec, Keť som ja konope
močila, Záhon pod konope, Staré ďévki plačú,
že sa ňeviskáču.

Vo Veľkej Doline bolo zvykom voliť si mládeneckého richtára, pógara a vajčára – ktorý zbieral
do koša na pochôdzke kto čo dal. Bez konopy
by sa nezaobišla naša kultúra odievania.
Stačí spomenúť: plátno, plachty, konopnica, obrus, uterák, obliečky,
sanistre, vrecia, motúzy, laná,
konopné gate, košeľa, olej, kolomaž. Dnes už len tí najstarší
si vedia predstaviť pracovné
náradie a techniky súvisiace
so spracovaním konopy: trlica,
močillá, česák, vreteno, praslica, kolovrat, motovillo, krosná,
brdo, nitelnice a bidlo.
Aj keď starý svet ustúpil modernému
životu, radosť z fašiangov nám zostala.
podľa rozprávania Ireny Fuskovej z Veľkej Doliny napísal PaedDr. Robert Žilík
DROPiK o. z. (Dom regionálnej ochrany prírody
i kultúry) v Mojmírovciach

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V januári
oslavujú:
90 - te narodeniny
Sylvia Tóthová
85 - te narodeniny
Mária Tóthová,
Margita Rumanovská
80 - te narodeniny
Róbert Čanky
75 - te narodeniny
Viola Haršániová,
Jozef Lobotka
70 - te narodeniny
Emil Sovík,
František Foltin,
Agneša Kvasňovská
65 - te narodeniny
Mária Ligačová,
Ján Burian,

18

Alžbeta Balážová,
Božena Rumanovská,
Milan Palatický,
Vladimír Didi,
Milan Kišš,
Pavol Kamenický,
Alica Kinclová,
Peter Barboriak
60 - te narodeniny
Jozef Lužák,
Jozef Zeman,
Ružena Kinclová

Vo februári
oslavujú:
85 - te narodeniny
Marta Špániková
80 - te narodeniny
Jozef Hadnagy
75 - te narodeniny
Marta Kvasňovská,
Ján Palatický
70 - te narodeniny
Emil Hajnala
65 - te narodeniny
Peter Radošovský,

Jaroslav Lelovský,
Želmíra Jurigová,
Ladislav Kudry,
Jaroslav Horváth,
Anton Petrovič
60 - te narodeniny
Emil Kišš,
Júlia Čurgaliová,
Emília Dolníková

Ľuboš Kudry,
Adam Nemček,
Sabína Árvayová,
Petronela Vráblová,
Šimon Šarközi
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Patrik Chlasták,
Nela Macúchová,
Ema Belanová,

Mária Hadžová,
Alžbeta Petrovičová,
Anna Palatická
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

NAŠA ZÁHRADA

„Lekáreň“
v našej záhrade
Vážení čitatelia, pokračujeme v rubrike „Lekáreň v našej záhrade“. Veríme, že mnohých
inšpirujeme k vyhľadávaniu ďalších informácií
o liečených rastlinách z nášho okolia, ktoré
môžu byť prospešné pre zdravie a celkovú kondíciu ľudského organizmu.
Mrkva obyčajná, karotka predstavuje najbohatší prameň provitamínu A, karotém, ktorého
účinnosť sa zvýši miernym zaparením v rozpustenom tuku. Osoží zraku najmä proti šeroslepote.
Varená mrkva upravená na kašu je vhodná pri
ťažkostiach žalúdka a čriev. Udusená, pomiešaná
s ryžou je vhodná pri rekonvalescencii, uľahčuje
stolicu a posilňuje oslabený organizmus. Tento
účinok sa využíva najmä v detskom lekárstve.
Čerstvý koreň obsahuje pektínové látky, vitamíny
A, B a C. Semeno obsahuje silice, ktoré sa osvedčujú pri vysokom krvnom tlaku. Nálev z plodov
(1 čajová lyžička na šálku vody), užíva sa aj po

Stolnotenisový
klub MŠKST
Mojmírovce
Stolnotenisový klub MŠKST Mojmírovce
usporiadal v telocvični ZŠ tradičný, už 11. ročník
Memoriálu Vojtecha Kincla - funkcionára, organizátora a rozhodcu nielen na Slovensku, ale aj
v bývalom Československu. Turnaja sa zúčastnilo
35 pretekárov a hostí. Pretekári boli rozdelení do
skupín a potom podľa umiestnenia do pavúka.
O tretie miesto sa stretli Milan Šoky z MŠKST
Mojmírovce so Stanislavom Andelom z ŠKST
Poľný Kesov. Vo finále nastúpili proti sebe Pavol Gardian a Radoslav Andris, obaja z MŠKST
Mojmírovce.
Konečné poradie:
1. miesto Radoslav Andris
2. miesto Pavol Gardian
3. miesto Stanislav Andel

zápaloch dolných močových ciest i pri poruchách
látkovej výmeny.
Pastrnák siaty má úžitkovú časť koreň,
zriedka plody. Vnútorne pôsobí na vylučovanie
moču a pri nechutenstve. Obsahuje vitamín C
a povzbudzuje chuť do jedla.
Petržlen záhradný obsahuje účinné látky
v koreni a v listoch, čiastočne v plodoch. Vnútorne použitý pôsobí na vylučovanie moču, používa
sa pri chorobách obličiek, močového mechúra,
pri obličkových kolikách, menštruačných ťažkostiach i zápale prostaty. V malých dávkach
podporuje chuť do jedla i trávenie. Veľké dávky
sú omamné, spôsobujú stav opojenia!
Reďkev siata, čierna obsahuje účinné látky
najmä v koreni. Čerstvá šťava alebo koreň (bulva)
uľahčuje vylučovanie žlče. Obsahuje fytoncidné
látky aj vitamín C. V malom množstve účinkujú
tieto látky na tvorbu žlče, pri poruchách činnosti
pečene a žlčníka či pocitoch ťažkostí po jedle.
Šťava musí byť 100 % - ne prírodná. Farmaceuticky rovnako účinný je aj koreň bielej reďkovky.
Z materiálov Doc. Štefana Kukana vybrala
D. Kozáková

ŠPORT - STOLNÝ TENIS
Ceny odovzdávali Ľudovít Kvasňovský a Miroslav Škrabák. Za vydarené podujatie výbor
MŠKST Mojmírovce ďakuje Dozornému výboru COOP Jednota v Mojmírovciach,
Občianskemu združeniu Mojmírovské kroky,
riaditeľstvu Základnej školy a Obecnému úradu
v Mojmírovciach.

Vľavo predseda dozorného výboru COOP
Mojmírovce Ľudovít Kvasňovský s víťazom turnaja Radoslavom Andrisom.
Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
dosiahol v prvej polovici sezóny 2013/2014 v majstrovských súťažiach tieto výsledky:
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4. liga:

Vráble C - Mojmírovce A 13:5
Body: Čanaky a Rumanovský D. st. po 2,5
Mojmírovce A - Žirany A 8:10
Body: Rumanovský D. st. 3, Paluch 2, Čanaky,
Bosák D. a Andris R. po1
Lehota A - Mojmírovce A 9:9
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Bosák 2, Čanaky
1,5, Paluch 1
Mojmírovce - Čab B 10:8
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 2,5, Čanaky a Lesný T. po 1,5
Jacovce - Mojmírovce 6:12
Body: Rumanovský D. ml. 4, Bosák a Paluch po
3, Čanaky 2
Kynek - Mojmírovce 8:10
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Čanaky 3,5, Bosák a Paluch po 1
Mojmírovce - Nitra E 12:6
Body: Rumanovský D. ml. a Paluch po 3,5, Bosák
a Čanaky po 2,5
Žirany B – Mojmírovce 6:12
Body: Rumanovský D. ml. 4, Čanaky 3, Bosák
2,5, Paluch 2, Andris 0,5
Mojmírovce - Topoľčany B 5:13
Body: Rumanovský D. ml. 2, Bosák, Paluch a
Čanaky po 1
Klasov – Mojmírovce 14:4
Body: Rumanovský D. ml. 4
Mojmírovce - Domino NR 10:8
Body: Rumanovský D. ml. 4, Čanaky, Bosák a
Paluch po 2
Družstvo A sa umiestnilo na 4. mieste s 30 bodmi.

5. liga:

ŠOG NR F – Mojmírovce B 5:13
Body: Rumanovský D. st. a Šoky po 4,.Andris 3,
Gardian P. 2, Daniš 1
Domino NR B - Mojmírovce B 14:4
Body: Rumanovský D. st. 1,5, Lesný T. 1,5, Gardian a Andris R. po 0,5
Mojmírovce B - Vráble E 15:3
Body: Rumanovský D. st. 4,5, Gardian, Šoky a
Andris po 3,5
Mojmírovce B - Kolíňany B 17:1
Body: Rumanovský D. st,, Šoky a Gardian po 4,5,
Andris R. 3,5
Čab C - Mojmírovce B 11:7
Body: Rumanovský D. st. a Andris po 3, Lesný
T. 1
Mojmírovce B - Klasov B 11:7
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Body: Rumanovský D. st. a Šoky po 3, Bosák a
Andris po 2,5
Mojmírovce B - Žirany C 12:6
Body: Rumanovský D. st. a Andris po 4, Gardian
2,5, Šoky 1,5
Vráble D - Mojmírovce B 8:10
Body: Andris 4,5, Rumanovský D. st. a Bosák po
2,5, Šoky 0,5
Nitra 08 - Mojmírovce B 13:5
Body: Bosák 2, Gardian 1,5, Andris 1, Šoky 0,5
Mojmírovce B - Čeľadice 8:10
Body: Andris a Bosák po 2, Gardian a Šoky po
1,5, Rumanovský D. st. 1
Družstvo B sa umiestnilo na 5. mieste s 32 bodmi.

ŠPORT - FUTBAL

Žiacky turnaj o Pohár starostu
obce Mojmírovce

6. liga:

Lapáš - Mojmírovce C 3:15
Body: Daniš R., Lesný T. po 4,5, Chrenko S. 3,5,
Šoky 2,5
Výčapy A - Mojmírovce C 14:4
Body: Chrenko S. 2, Jankušík L. a Szabo F. po
1
Mojmírovce C - Alekšince 14:4
Body: Lesný T. 4, Slaténi P. 3,5, Daniš 2,5, Chrenko S. 3, Jankušík 1
Vráble F - Mojmírovce C 7:11
Body: Daniš 4,5, Slaténi 3,5, Chrenko 3
Mojmírovce C - Poľný Kesov A 7:11
Body: Lesný T. 3, Daniš 2,5, Slaténi 1,5
Mojmírovce C - Klasov C 9:9
Body: Daniš 3,5, Chrenko 3,5, Slaténi 1,5, Jankušík 0,5
Domino NR C - Mojmírovce C 12:6
Body: Slaténi a Jankušík po 2, Chrenko a Szabo
po 1
Čab D - Mojmírovce C 7:11
Body: Lesný a Chrenko po 4,5, Jankušík 1,5
Lenčeš L. 0,5
Mojmírovce C - Vráble G 17:1
Body: Slaténi, Kopček B. a Chrenko po 4,5, Lenčeš L. 3,5
Mojmírovce C - Lehota B 7:11
Body: Lesný T. 3,5, Chrenko 1,5, Daniš a Jankušík po 1
ŠOG NR G - Mojmírovce C 13:5
Body: Jankušík 1,5, Chrenko, Slaténi a Szabo po
1, Lenčeš L. 0,5
Družstvo C sa umiestnilo na 8. mieste s 27. bodmi.

Ing. Stanislav Andris

Začiatkom decembra sa v telocvični kaštieľa
v Mojmírovciach uskutočnil nultý ročník žiackeho halového turnaja žiakov o Pohár starostu obce
Mojmírovce. Turnaj osobne otvoril starosta obce
Imrich Kováč. Žiaci z obcí Mojmíroviec, Poľný
Kesov, Svätoplukovo a Veľká Dolina odohrali
svoje súboje vo veľkom nasadení, ale v priateľskej atmosfére. Vyhrať chceli všetci a hoci si na
palubovke nedarovali ani kúsok hracej plochy, po
stretnutí hráči dokázali uznať kvalitu súpera. Po
skončení turnaja odovzdali tajomník FK Mojmírovce Ing. Jozef Filo a tréner žiakov FK Mojmírovce Mgr. Peter Slíž sladké odmeny pre všetky
zúčastnené mužstvá. Ocenili nielen kolektívy,
ale aj jednotlivcov a vyjadrili presvedčenie, že
sa o rok všetci stretneme pri príležitosti
ďalšieho ročníka turnaja.

Lauko, T. Cintula, J. Dukaj
Mojmírovce – Veľká Dolina 10 : 4
strelci gólov: K. Žeby 5, S. Henyig 2, A. Oláh,
K. Lámi, M. Rác – V. Bartakovič, K. Paták, M.
Čačik
Svätoplukovo – Poľný Kesov 4 : 5
strelci gólov: J. Dukaj 2, E. Benčík, A. Lauko
– A. Chren 2, M. Baláž, P. Chren, F. Kuruc
Vyraďovacia časť turnaja
Mojmírovce – Veľká Dolina 5 : 7
strelci gólov: S. Henyig 2, A. Oláh, K. Žeby – K.
Paták 3, M. Čačik, M. Rác, V. Bartakovič, J.
Hrivňák
Poľný Kesov – Svätoplukovo 4 : 5

Výsledky:
Základná časť turnaja
Mojmírovce – Svätoplukovo 8 : 8
strelci gólov: S. Henyig 3, M. Rác 2, K.
Žeby, A. Oláh 2, vlastný - E. Benčík 6, T.
Cintula, A. Lauko
Poľný Kesov – Veľká Dolina 4 : 1
strelci gólov: P. Chren 3, A. Chren, M.
Baláž – K. Paták, M. Čačik
Mojmírovce – Poľný Kesov 3 : 2
strelci gólov: S. Henyig, K. Žeby, A. Oláh
– M. Baláž 2
Veľká Dolina – Svätoplukovo 1 : 6
strelci gólov: M. Čačik – L. Vereš 2, A.
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ŠPORT
strelci gólov: P. Chren 4 – E. Benčík 2, A. Lauko,
T. Cintula, L. Vereš
o 3. miesto
Mojmírovce – Poľný Kesov 7 : 15
strelci gólov: S. Henyig 4, A Oláh 2, K. Žeby
– A. Chren 5, M. Baláž 3, M. Rác 3, P. Chren 3,
F. Kuruc
o 1. miesto
Veľká Dolina – Svätoplukovo 4 : 7
strelci gólov: J. Kudry 2, V. Bartakovič, J. Hriv-

ňák – E. Benčík 3, T. Cintula 2, L. Vereš 2
Poradie: 1. Svätoplukovo 2. Veľká Dolina 3. Poľný Kesov 4. Mojmírovce
Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec - Sebastián Henyig (Mojmírovce) 12 gólov.
Najlepší hráč - Erik Benčík (Svätoplukovo).

Ing. Jozef Filo

Foto: Mgr. Peter Horváth

Vianočný turnaj MY - Nitrianskych novín
V športovej hale na Čermáni sa uskutočnil
už 22. ročník vianočného turnaja, ktorý vypĺňa
futbalovú prestávku medzi jesennou a jarnou
časťou súťaže. Tentokrát sa na turnaj prihlásilo
rekordný počet 56 mužstiev. Oproti predchádzajúcemu roku bolo mužstvo Mojmíroviec
oslabené o niekoľkých hráčov a možno aj preto
nezopakovalo minuloročný výsledok. Dve výhry
a dve tesné prehry nestačili na postup do ďalších
bojov a svoje boje naši futbalisti ukončili už v základnej skupine predkvalifikácie.
Výsledky Mojmíroviec:
Predkvalifikácia
Mojmírovce – Topoľčianky 1:2
gól: L. Palka
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Mojmírovce – Červený Hrádok 2:3
góly: A. Civáň, L. Palka
Mojmírovce – Štefanovičová 6:0
góly: A. Civáň - 2x, O. Blunár - 2x, M. Švelan,
F. Maga
Mojmírovce – Čifáre 3:1
góly: R. Kollárik, A. Civáň, M. Švelan
Za Mojmírovce nastúpili: Ondrej Blunár, Andrej Civáň, Peter Hlinka, Filip Maga, Richard
Kollárik, Lukáš Martiška, Lukáš Palka, Stanislav Smutný, Michal Švelan, Roman Tomiš, Anton Žitňanský, Jaroslav Žitný, tréner: Vladimír
Martiška.

Ing. Jozef Filo
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Autoškola PANTER
Ste automechanik, motorkár,
vyznavač vodných športov
alebo cestovateľ? Ak chcete
využívať svoje zamestnanie
či koníček naplno musíte mať vodičské
oprávnenie sk. BE - iba vtedy môžete za
sebou ťahať prívesný vozík nad 750 kg!

Novinka!

Facebook Autoškola PANTER

Akcia na sk. B

Využite uvítaciu ZĹAVU na sk. BE
a prihláste sa v našej Autoškole PANTER

UVÍTACIA

ZĹAVA

INFOLINKA: 0905 554 888
pre Vašu
obec na sk. BE 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

