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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Daň za užívanie verejného priestranstva
V týchto dňoch bola zo strany obce vykonaná kontrola využívania
verejných priestranstiev v našej obci. Pracovníkmi obce bolo zaznamenaných 38 miest, na ktorých občania skladujú stavebný a ďalší materiál. Okrem fotiek, ktoré sú uverejnené ako ilustrácia tohto oznamu
si niektoré ďalšie miesta môžete pozrieť na internetovej stránke obce
www.mojmirovce.sk v časti fotogaléria. V tejto súvislosti si dovoľujeme
upozorniť na niektoré skutočnosti vyplývajúce zo Všeobecne záväzného
nariadenia obce Mojmírovce č. 1/2010.
Verejným priestranstvom je verejnosti prístupná časť územia obce
Mojmírovce, ktorá je svojim charakterom určená na všeobecné využívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe. Verejným priestranstvom je
najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko, plochy parkov,
verejnej zelene vo vlastníctve obce Mojmírovce.
Ten kto chce využívať verejné priestranstvo na skladovanie stavebného a ďalšieho materiálu je povinný písomne oznámiť obci cestou
Obecného úradu v Mojmírovciach svoj zámer na užívanie verejného
priestranstva a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu najneskôr 2. deň
po začiatku užívania verejného priestranstva.
Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka t.j. meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a
priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby).
Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené
osobitné užívanie verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie
verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného priestranstva
pretrvávajúce po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo ak
uplynula doba, na ktorú bolo užívanie verejného priestranstva povolené.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za priestupok proti
poriadku v správe. Za tento priestupok je možné uložiť pokutu do 33
eur.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka septembrového čísla
bude 16. augusta 2010.
Redakčná rada oznamuje
všetkým svojim prispievateľom,
že príspevky prijímame
napísané rukou, na počítači
alebo zaznamenané na
hociktorom záznamovom
médiu ako je disketa, CD alebo
USB-pamäťový kľúč a taktiež
e-mailom na adrese:
kultura@mojmirovce.sk,
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
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Výsledky volieb
V sobotu 12. júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
V našej obci sa volilo nasledovne:
Počet získaných hlasov
1. Európska demokratická strana
4
2. Únia- strana pre Slovensko
5
3. Strana rómskej koalície
9
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana
7
5. Sloboda a Solidarita
109
6. Strana demokratickej ľavice
39
7. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
3
8. Ľudová strana- Hnutie za demokratické Slovensko
50
9. Komunistická strana Slovenska
4
10. Slovenská národná strana
82
11. Nová Demokracia
12
12. Združenie robotníkov Slovenska
1
13. Kresťanskodemokratické hnutie
90
14. Ľudová strana Naše Slovensko
19
15.Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana
130
16. AZEN - Aliancia za Európu národov
0
17. SMER - sociálna demokracia
609
18. MOST- HÍD
14
Počet oprávnených voličov 2 285. Počet zúčastnených voličov
1 205. Percentuálne vyjadrenie: z oprávnených voličov sa volieb
zúčastnilo 52,7 % voličov.

Pozvánky
31. júl - Žiacky futbalový turnaj - na ihrisku
5. september - koncert Lenky Filipovej - kultúrny dom - o 19,00
10. september - XXIII. výstava ovocia a zeleniny
11. september - Vinobranie, Družstevný deň

Oznam z redakčnej rady
Vážení občania - prispievatelia,
v snahe zvýšenia kvality nášho
časopisu a hlavne v snahe
zabezpečiť aktuálnu informovanosť vás všetkých žiadame o
dôsledné dodržiavanie termínu
uzávierky časopisu.
Už niekoľko rokov je známe, že uzávierka časopisu je v
polovici mesiaca, aby sme časopis mohli dostať do schránok
začiatkom budúceho mesiaca.
Teda každý vie, kedy by mal svoje informácie odovzdať.
Obec je viazaná termínmi v
grafickom štúdiu aj v tlačiarni.
Keď mi neskoro odovzdáme
podklady je logické, že aj ča-

sopis vydáme neskoro. V takom
prípade je takmer polovica
informácií neaktuálna a tým
aj bezpredmetná. V konečnom
dôsledku zbytočne platíme za
niečo, čo neprináša očakávaný
efekt a neplní určenú funkciu.
Na zasadnutí redakčnej
rady 23. júna 2010 sme prijali rozhodnutie, že príspevky
doručené po uzávierke budú
uverejnené podľa aktuálnosti
v nasledujúcom čísle, alebo
nebudú uverejnené vôbec.
Vopred ďakujem za pochopenie a verím, že už sa s podobným problémom nebudeme
musieť zaoberať.
Daniela Kozáková,
predseda redakčnej rady
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE

Sv. Cyril
a Metod

,

Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

Zo zápisnice 41. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach
(ďalej len OZ), konaného dňa 15. 6. 2010, vyberáme nasledovné:
Starosta obce Imrich Kováč zvolal mimoriadne zasadnutie OZ za účelom riešenia havarijného stavu niektorých miestnych komunikácii, strechy kultúrneho domu a rekonštrukcie
a modernizácie osvetľovacej sústavy v budove
základnej školy.
Poslancom boli predložené cenové ponuky na uvedené rekonštrukčné práce ako aj
podmienky poskytnutia úveru v bankách. Po
zvážení všetkých podmienok OZ súhlasilo s
rekonštrukciou troch ciest, ktorá bude hradená z úveru vo výške približne 400 tisíc eur.
Ide o Ulicu Andreja Hlinku, Štvrtý rad a Na
rybníku. OZ taktiež súhlasilo s rekonštrukciou
strechy kultúrneho domu pri zohľadnení najvýhodnejšej cenovej ponuky. Informáciu o cenovej
ponuke na modernizáciu
osvetľovacej sústavy v základnej škole OZ vzalo na
vedomie.
Prednosta OcÚ predložil OZ návrh počtu
poslancov do ďalšieho
volebného obdobia, ako
aj návrh na rozsah výkonu
funkcie starostu na celé
budúce funkčné obdobie.
OZ rozhodlo, že v ďalšom
volebnom období budeme
mať 9 poslancov a budúci
starosta obce bude pracovať na plný úväzok.
V bode Rôzne OZ
prerokovalo a vzalo na
vedomie petíciu občanov
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bývajúcich na Štefánikovej a Hasičskej ulici,
ktorí upozorňujú na nevyhovujúci stav uvedených komunikácií.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v mesiacoch júl až september
2010.
V rámci protipovodňových opatrení starosta
obce predložil návrh na spôsob vybudovania
odvodňovacieho kanálu na Taráňskej ulici. Poslanci návrh vzali na vedomie.
Na základe pozvánky OZ schválilo služobnú
cestu 5 zástupcov obce do družobnej obce Wartberg nad Kremsom (Rakúsko).
V závere rokovania sa poslanci na návrh
poslankyne Ing. Aleny Bohunčákovej rozhodli,
že sa vzdajú odmeny poslanca vo výške 100 eur
za každého poslanca v prospech povodňami
a ich následkami postihnutej obce Nižná Myšľa.
K tejto iniciatíve sa rovnakou sumou pripojili aj
starosta obce a prednosta OcÚ. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie, aby finančné prostriedky vo výške 1100 eur mohli byť zaslané z účtu
obce čo najskôr.

mnísi, slovanskí
vierozvestcovia
- spolupatróni
Európy
Sviatok:
14. február, na Slovensku slávnosť
5. júla 9. storočie

Peter Mlynka,

správca miestnej farnosti
Foto: dobrefoto.sk
Slávni slovanskí vierozvestcovia, sv. Cyril
a sv. Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť
Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom
Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O
matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší.
Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho
rehoľné meno, krstným menom sa volal možno
Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným
menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo
roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov,
predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský
jazyk. Metod, (starší z bratov) sa stal dôležitým
civilným úradníkom. Po čase ho však svetské
záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora.
Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole. No tiež
odišiel za svojím bratom Metodom do toho istého
kláštora. V r. 860 sa Konštantín a Metod vydali na
misie na územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom.
Tam našli pozostatky pápeža sv. Klementa, ktorý

tam bol vo vyhnanstve (zomrel okolo r. 100). Domov sa vrátili v roku 862. Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke
moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho
územie poslal misionárov, prirodzene boli Metod
a Konštantín tou najlepšou voľbou; poznali totiž jazyk, boli schopní po organizačnej stránke
a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné
poslanie. Za touto požiadavkou sa však skrývalo
omnoho viac, než len žiadosť o pokresťančenie.
Rastislav, tak ako ostatné slovanské kniežatá,
bojoval o nezávislosť spod germánskeho vplyvu
a invázií. Kresťanskí misionári z Východu mohli
pomôcť Rastislavovi upevniť moc v krajine, a to
najmä ak hovorili slovanskou rečou.
V roku 863 Konštantín a Metod spolu s
niekoľkými spoločníkmi (Kliment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec a ďalší) opustili svoju
rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili
tu kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že
ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou
i kultúrou miestnemu obyvateľstvu (tzv. inkulturácia). Konštantín, ešte predtým, než odišli na
svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré
je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za
predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo
meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých
Slovanov preložili dokonca aj celú liturgiu (texty
bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bola to veľká revolúcia v tom čase, keďže pri bohoslužbách
sa používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a
latinčina. Keď zistili, že na našom území sa slávi
liturgia v západnom (latinskom, rímskom) obrade, prispôsobili sa tomu, hoci predtým slúžievali
v byzantskom obrade. V roku 867 sa vydali na
cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť
latinskú liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli aj
pozostatky sv. Klementa. Pápež Hadrián II. ich
v roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým
požiadavkám. Ostatky sv. Klementa slávnostne
preniesli do baziliky sv. Klementa.
Konštantín sa však už nikdy nevrátil na
územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil
do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam
14. februára 869 zomrel. Pápež Hadrián II. dal
Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý
obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám:
Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvätenie
slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči.
Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii
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Slovenska. Metod sa však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi Rastislavom a Nemcami sa totiž
rozpútala vojna. Metod zostal v Blatnohrade u
kniežaťa Koceľa. Ten vyslal k pápežovi posolstvo
so žiadosťou, aby ustanovil Metoda za biskupa v
Panónii. Pápež vyhovel, Metod sa stal v roku 869
biskupom. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a
pápežského legáta s právomocou pre slovanské
národy. Franským biskupom sa to nepáčilo, stala
sa neslýchaná vec: Metoda roku 870 uväznili v
Švábsku v kláštore, ktorý bol mimo ciest, a tak
tam bol Metod akoby skrytý. Metod protestoval
so slovami: „Keby to územie bolo vaše, hneď by
som vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ Napriek
všetkým prekážkam sa istému mníchovi podarilo
poslať do Ríma posolstvo, ako sa veci majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján VIII. v roku 873
zakázal dvom biskupom vykonávať biskupský
úrad a jedného si povolal do Ríma, aby sa zodpovedal. Všetci to oľutovali. Metod bol prepustený

a v sprievode pápežského legáta prišiel na Veľkú
Moravu. Legát ho uviedol do úradu arcibiskupa.
Kde však presne sídlil, nevieme, pravdepodobné sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach na
Morave. Na Morave vtedy už vládol Svätopluk,
ktorý bol dosť ovplyvnený nemeckým kňazom
Vichingom. Toho navrhol za biskupa do Nitry a
zároveň Metoda u pápeža obvinil, že nie je pravoverný. Metod musel odísť do Ríma. Pápež sa
presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého
apoštola. Svätoplukovi napísal list – bulu Industriae Tuae (jún 880). V nej píše veľmi priaznivo
o Slovanoch a Metodovi. Uznáva a potvrdzuje
ho za nielen panónskeho, ale aj moravského
arcibiskupa. No zároveň aj vysvätil Vichinga za
biskupa do Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť
Metodovi, Viching stále kul intrigy, dokonca
falšoval pápežské listy. Metod komunikoval s
Rímom, pápež mu stále dôveroval a priaznivo sa
vyjadroval voči nemu. Metod Vichinga nakoniec
poslal k Vislanom na misie (krakovské kniežatstvo). Potom sa naďalej snažil a vyvíjal veľké
úsilie, aby prehĺbil kresťanskú vieru medzi
Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, Maďarov
a Vislanov. Pokrstil vladárov, ktorí boli na čele
týchto národov.
V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na
pozvanie byzantského cisára Bazila I. Ten ho
prijal s veľkou radosťou a poctou. Metod však
cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte dokončiť
preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Vybral
si k tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu
ôsmich mesiacov toto veľké dielo dokončil.
Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla
885. Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu Gorazda, jedného zo svojich učeníkov
slovanského pôvodu. Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej
Moravy, avšak nevieme určiť jeho polohu.
Sviatok sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv.
Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku
obidvoch naraz, a to 5. júla.
31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol
II. solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda
za spolupatrónov Európy. Ich sviatok u nás
sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých,
ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode
nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.
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Cirkus - Variete
A. Filová
Foto: K. Filo

Vo štvrtok 17. júna v kultúrnom dome predviedol svoje vystúpenie Cirkus - Variete Karlson.
Deti spolu s rodičmi sa mohli zasmiať na zábavných trikoch žonglérov a šašov. Videli najmenšiu
ženu – artistku na svete so svojim cvičeným psíkom, aj tanečnicu s obručami. Hady a rôzne iné
plazy, predviedol Indian Johns. Na záver vystúpenia si ich deti mohli aj pohladkať. Vystúpenie
sa všetkým veľmi páčilo a deti odchádzali domov
spokojné, plné nových poznatkov a zážitkov.

Jarné stretnutie
seniorov na strelnici
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: R. Arpáš

Tohtoročné jarné stretnutie seniorov sa uskutočnilo začiatkom júna. Nieslo sa v znamení 10.
výročia vzniku miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Výbor pripravil tradičné
posedenie na strelnici nášho poľovníckeho združenia. Približne 100 seniorov privítal predseda
JDS v Mojmírovciach Vincent Belan, ktorý sa
poďakoval členom organizácie za účasť a aktivitu v predchádzajúcom období, menovite členom
výboru za prípravu stretnutia a tiež sponzorom
za materiálnu pomoc. Prítomným sa prihovoril
aj predseda Poľovníckeho združenia v Mojmírovciach Jozef Pšenko.
Následne sa podával výborný guláš spolu
s občerstvením. Naši starší občania spojili príjemné s užitočným, vymenili si názory na podujatia, ktoré pripravuje výbor, na súčasnú situáciu
v rodinách, v obci, aj na Slovensku. A naozaj
mali o čom hovoriť, veď viacerí sa stretávajú len
niekoľkokrát do roka. Potom už prišli hudobníci
a speváci z Mojmírovskej kapely, ktorí zahrali
do tanca a na počúvanie a seniori si s nimi aj
schuti zatancovali a zaspievali, osobitne členovia
speváckeho súboru Senior. Vo večerných hodinách sa v dobrej nálade všetci vrátili k vlastným
rodinám so želaním, aby toto stretnutie nebolo
posledné.

Zdravotná osveta
Za výbor MS SČK

Edita Filová a Dagmar Mináriková
Foto: Archív obce
V rámci plnenia svojich programových
aktivít – boja proti civilizačným chorobám,
zorganizoval MS SČK v Mojmírovciach dňa
21. 6. 2010 pre všetkých záujemcov z radov
obyvateľov našej obce prednášku s názvom:
Ako predchádzať ochoreniam na osteoporózu,
spojenú s meraním hustoty kostnej hmoty ako
základnej diagnostiky tohto ochorenia. Odbornú
prednášku ako aj diagnostiku vykonal primár oddelenia rádiodiagnostiky MUDr. Bittera CSc., zo
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.
o. z oddelenia rádiodiagnistiky. Akcie sa zúčastnilo celkom 100 občanov. Výsledky meraní boli
spracovávané priebežne, takže všetci účastníci
dostali kompletne vyhodnotenú lekársku správu,
na základe ktorej sa mohli v prípade potreby
objednať na následné celotelové osteodenzito-
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metrické vyšetrenie v príslušnom zdravotnom
zariadení. Zo 100 prítomných boli namerané horšie výsledky, vyžadujúce si následné vyšetrenia resp. začatie
liečby tejto zákernej choroby
- asi desiatim klientom.
Podujatie sme mohli uskutočniť aj vďaka spolupráci s
občianskym združením Mojmírovské kroky, ktoré prispelo
na finančné zabezpečenie.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí si i napriek
uponáhľanej dobe našli čas,
pretože vykonali pre svoje
zdravie podstatnú vec.

• Starosta Imrich
Kováč kladie
veniec k náhrobku
nášho rodáka
grófa Antona
Grasalkoviča

Výlet do
Rakúska
Text a foto:

Mgr. Ľuboš Jančovič
Dňa 10. 6. 2010 Odborné učilište Mojmírovce v rámci MDD zorganizovalo výlet na zámok
Schlosshof v Rakúsku. Zámok je považovaný za
jeden z najväčších barokových zámkov na svete.
Bol vybudovaný v roku 1726 pre známeho vojaka
– vojvodcu princa Eugena Savojského. Za vlády
cisárovnej Márie Terézie, ktorá tento barokový
zámok od neho kúpila, sa dočkal prestavby a prístavby. Koncom 19. storočia cisár František Jozef
z tohto komplexu spravil výcvikové miesto pre
svoju armádu. Po cisársko – kráľovskej kavalérii
sa do areálu nasťahovalo spolkové vojsko, potom
vojsko Wehrmachtu a napokon v roku 1945 voja-
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Tematicky sa zájazd niesol v duchu putovania
po stopách nášho rodáka grófa Antona Grasalkoviča, ktorý vo svojej dobe významne ovplyvňoval život v Rakúsko-Uhorskej monarchii.
57 účastníkov zájazdu vyrazilo v sobotu o
6.00 smerom na Štúrovo, kde do autobusu nastúpila sprievodkyňa. Mostom Márie Valérie sme sa
dostali na druhú stranu Dunaja do Ostrihomu.
Cestou nám pani sprievodkyňa sprostredkovala
informácie o súčasnosti aj histórii mesta, baziliky a arcibiskupstva. Prvou našou zastávkou
v Maďarsku bol hrad Vyšehrad lemovaný Dunajom, kde sme si pozreli jeho krásne okolie aj
lokalitu Nagymaros, kde mala (a možno aj bude)
stáť maďarská verzia Gabčíkova.
Naša ďalšia cesta viedla upravenými dedinami hlbšie do vnútra krajiny. Cestou sme mohli
vidieť, aké škody napáchala veľká voda, ktorá sa
Maďarskom prehnala ako dôsledok bohatej májovej búrkovej činnosti.
Ďalšia zastávka bola v Máriabesnyő, kde
sa nachádza hrobka rodiny Grasalkovičovej. K
náhrobku Antona Grasalkoviča položili účastníci

ci červenej armády, ktorí zámok obsadili na 10
rokov. Pre komplexnú rekonštrukciu bolo síce dostatok nápadov a dobrej vôle, ale chýbali finančné prostriedky. Nakoniec rakúska vláda prispela
nemalou finančnou čiastkou. V máji 2005 boli
rekonštrukčné práce ukončené.
Počas exkurzie žiakov najviac upútali krásne
terasovité záhrady s fontánami a hospodársky
dvor so zvieratami.
Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili
v Bratislave, kde sme navštívili novootvorené
námestie pri SND, kde sa týči socha M. R. Štefánika. K bohatému kultúrnemu zážitku prispelo aj
krásne počasie.
Náš výlet sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore z 2 % z daní prostredníctvom
občianskeho združenia Mojmírovské kroky.

Záverečné učňovské
skúšky
J. Andrušková

žiaci odchádzajú dobre profesijne pripravení na
budúce povolanie.

Poznávame našich
susedov
Ing. Alena Bohunčáková

majsterka odborného výcviku
Foto: A. Filová

tajomníčka OZ Mojmírovské kroky a členka RR
Foto: Archív obce

V dňoch 23. 6. – 25. 6. 2010 sa konali
v Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce
záverečné učňovské skúšky. V tomto školskom
roku opustili lavice učilišťa už štvrtí absolventi
učebného odboru Obchodná prevádzka – príprava jedál. Títo žiaci boli pripravení pod vedením
majsteriek Andruškovej a Candrákovej. Všetci

Občianske združenie Mojmírovské kroky, v
rámci dlhodobého projektu Poznávame našich
susedov, zorganizovalo dňa 29. 5. 2010 poznávací
zájazd do Maďarska pre svojich členov, prispievateľov 2 % zo svojich daní aj pre ostatných obyvateľov Mojmíroviec.
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zájazdu, vedení starostom našej obce Imrichom
Kováčom spomienkový veniec. Odtiaľ sme sa
presunuli do kaštieľa v Gödöllő, niekdajšieho
prepychového sídla rodiny Grasalkovičovej.
Rozdelení na dve skupiny sme absolvovali
prehliadku kaštieľa s podrobným výkladom maďarského sprievodcu - rodáka z Hornej Kráľovej.
Odchádzali sme odtiaľ s plnou hlavou informácií
a s prázdnymi žalúdkami na obed, ktorý sme
mali zabezpečený v družobnej obci Csömör. Tam
nás čakalo milé prekvapenie, nielen v podobe
bohatého obeda, ale hlavne úprimného privítania
starostom obce, jeho spolupracovníkmi a úžasnými tanečníkmi detského súboru Furmička.
Ich vystúpenie sprevádzal skandovaný potlesk a

nakoniec sme si spolu s
nimi zaspievali všetci.
Nasledovala
prehliadka obce, vynoveného obecného úradu,
knižnice aj úplne novej,
veľkej materskej školy.
Všetky tieto objekty boli
budované z prostriedkov
EÚ. Poďakovali sme sa
maďarským priateľom
a po rozlúčke sme pokračovali na ceste do
Budapešti.
Po prehliadke Tropicaria s množstvom
exotických zvieracích
druhov, ktoré si zo záujmom prezreli mladí aj
starší, sme sa autobusom presunuli na Námestie
hrdinov. Sprievodkyňa nás oboznámila s bohatou
históriou bývalého Uhorska, ktorá sa symbolicky
stretáva práve tu. Nasledovala nočná prehliadka
Budapešti. Z Kráľovského vrchu bol krásny výhľad na vysvietený Parlament či Alžbetin most.
Unavení, ale bohatší o nové zážitky, sme sa
v neskorých nočných, či skôr skorých ranných
hodinách vrátili domov.
Ostáva nám len poďakovať všetkým darcom
2 % z daní, ktorí nám umožňujú organizovať podobné vydarené akcie a prispievať tak k rozširovaniu duševných obzorov našich obyvateľov.
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Začalo to
v minulom
storočí
a predsa to nie je
tak dávno
Ladislav Oríško,

predseda ZO SZZP

Absolvovali sme aj tuzemské a zahraničné
zájazdy. Navštívili sme Španielsko, Grécko,
Taliansko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko.
Všade sa nám páčilo, ale najviac sa nám páčilo pri mori. Na Slovensku sme každoročne
navštevovali rekreačné zariadenia a to Sevak
Rajecké Teplice, Lubochňa, športcentrum Šoporňa, Bojnice a rôzne iné. Pri tomto všetkom
sme získali veľmi veľa skúseností o živote, aký
majú zdravotne postihnutí a ako sa im žije. Ale
aj veľa celoživotných priateľstiev. Za tieto skúsenosti ďakujem Kolomanovi Kvasňovskému.
Tiež terajšiemu starostovi Imrichovi Kováčovi,
ktorý nám bol a je v každom kroku nápomocný.
Všetkým sponzorom, ale aj mojej rodine patrí
veľké ĎAKUJEM.
Veľké ĎAKUJEM patrí rovnako mojim
členom za to, že niektorí so mnou vydržali tých
26 rokov. Prajem všetkým pevné zdravie, šťastie
a veľa, veľa krásnych zážitkov.
Mojou odmenou bol ďakovný list od Obecného úradu Mojmírovce za dlhoročné členstvo a
vedenie organizácie a od ÚV SZZP v Martine.

Keď ma 14. apríla 1984 oslovil vtedajší
predseda MNV Koloman Kvasňovský, aby som
vstúpil už vtedy s mojim zdravotným stavom,
patriacim do Zväzu invalidov a postaral sa
o chod tejto organizácie, nevedel som čo ma
čaká. Táto organizácia zlučovala 4 špecifické
zväzy telesne, vnútorne, sluchovo a zrakovo
postihnutých.
Keďže sú to ľudia, ktorí rozdávajú lásku,
veľmi nás to povzbudilo do našej novej práce.
Vytvorili sme 5 členný výbor, ktorý sa dlho
neudržal, lebo to bola práca ani nie za slovko
ďakujem. Keď zistili, že to nie je platená práca,
boli veľmi sklamaní. Za krátke obdobie sa vymenilo 7 členov výboru. Podarilo sa mi z toho
personálu vytvoriť kolektív s ktorým sme robili
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rôzne športové súťaže, rekondičné a rehabilitačné pobyty a týmto sa nám organizácia rozšírila
z 13 na 78 členov. Na týchto pobytoch sa konali
spomínané súťaže, kde sme získali rôzne ceny,
ako aj diplomy. V Banskej Bystrici sa konala
celoslovenská súťaž v jazde zručnosti, kde som
získal 1. miesto.

Náš jubilant
Dňa 2. júla 2010 oslávil svoje 75 narodeniny náš predseda Ladislav Oríško.
Touto cestou mu chceme popriať všetko
len to najlepšie, hlavne pevné zdravie.
Zároveň mu ďakujeme za dlhoročné vedenie našej organizácie a ešte veľmi veľa
dobrých nápadov.

Výbor ZO SZZP a členovia
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Vyhodnotenie súťaže

Fare
ebný
svet

miesta. Prvé miesto získala Lucia Poláková
žiačka 1. B triedy ZŠ Mojmírovce, druhé miesto
získala Lucia Timková žiačka 5. A, mimoriadnu
cenu získala Nikoleta Kozlová žiačka 4. A triedy.

Vy ste nás ešte nepočuli spievať našu druhácku hymnu? Tak si aspoň prečítajte jej slová:

Foto: R. Arpáš

JAZDCI
Viera Lázniková ,

členka RR

Slnko, voda, pláže, hory....Tak si niektorí
z nás predstavujú letnú dovolenku. V mesiaci
apríl som sa zoznámila so skupinkou 12 rakúskych jazdcov na koňoch, z ranča Stohnil,
ktorí sa rozhodli prenocovať v našej obci
na ihrisku Na pažiti. S jedenástimi koníkmi, jedným sprievodným vozidlom a psíkom
sa rozhodli stráviť dovolenku jazdou na koni.
Vyštartovali 20. 3. 2010 z rumunského mesta
Gheorgheni a do cieľa mali doraziť 26. 5.
2010 do rakúskeho mestečka King Wiesenu. Celá trasa mala 1 700 km. V chlade, za
vlhkého počasia i v horúcich dňoch, jazdci
aj koníky statočne prekonávali denne 30-40
kilometrov. V deň, keď sme sa zoznámili,

12

Zaujímavé
vyučovanie

vlastivedy

Alžbeta Zemanová
Občianske združenie Pro Futuro
v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym
krajom a Krajským osvetovým strediskom
v Nitre uskutočnilo II. ročník výtvarnej
súťaže Farebný svet. Do súťaže sa svojimi
kresbami zapojilo 19 ZŠ z Nitrianskeho
a Šalianskeho okresu. Cieľom výtvarnej
súťaže bolo ďalej rozvíjať myšlienku spolupráce
rómskych a nerómskych detí, vyzdvihnúť talentované deti v oboch komunitách a prostredníctvom výtvarného umenia zlepšiť medziľudské
vzťahy. ZŠ Mojmírovce spolu so ZUŠ sa taktiež
zapojili do výtvarnej súťaže. Kresby ich žiakov
natoľko očarili porotu, že získali tie najlepšie
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Sme druháci múdri, smelí.
Je to tak!
Ako diví pracujeme,
Pri tom sa aj zasmejeme.
Veru tak!
Z kresieb, ktoré sú vystavené v Krajskom osvetovom stredisku je cítiť, že deti majú podobné názory i túžby a práve v medziľudských vzťahoch
dokážu byť oveľa tolerantnejšie a veľkorysejšie
ako dospelí.
Dievčatám i škole srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ich tvorivosti.

Ubezpečujeme vás, že to lepšie vyznie, keď
ju spievame.
A v duchu jej slov sme sa zachovali v septembri, keď sme si na rozvrhu našli pre nás nový
predmet vlastiveda. Vôbec sme sa nezľakli. Kto
by sa aj čoho bál? Veď sme zistili, že sa budeme
učiť o svojom rodnom kraji. Objavovali sme

postupne premeny okolo nás, zaujímali sme sa
o zvyky, tradície, služby, šport i kultúru v obci.
Pozorovali sme životné prostredie, hovorili sme
o svojich postrehoch. Rozdelili sme sa do pracovných skupín a navrhovali sme riešenia na zlepšenie. Vzniknuté projekty sme prezentovali pred
spolužiakmi v rámci aktivít počas Dňa Zeme.
Na svoje sme si prišli pri spoznávaní erbov obcí
Mikroregiónu Cedron. Niektorí prehľadávali
internetové stránky, iní boli priamo na obecných
úradoch a ďalší priniesli časopisy. Najviac sa
nám páčil záver – hodina vlastivedy na Obecnom
úrade v Mojmírovciach. Pán starosta Imrich
Kováč súhlasil s naším nápadom a 10. júna 2010
nás usadil do stoličiek, kde sedávajú pri rokovaní
poslanci obce. Veru, mal sa čo obracať, aby nám
odpovedal na zvedavé otázky. Nebol zaskočený
ani vtedy, keď sa ho Sandrika spýtala, ako sa
ona môže stať starostkou. Škoda, že musí čakať
ešte tak veľa rokov. Vtom pani učiteľka Kúdelová
pozrela na hodinky a pani učiteľka Hanáková
povedala, že je čas sa rozlúčiť. Nám tá hodina
tak rýchlo ubehla! Ešte zápis do triednej kroniky.
Vždy sme si do nej zapisovali svoje zážitky z hodín vlastivedy my. Tentoraz sme poprosili pána
starostu. Úplne nakoniec spoločná fotka. Skvelý
zážitok! Ďakujeme.

Žiaci II. A a II. B, ZŠ Mojmírovce

boli jazdci i kone 38. deň na ceste. Obdivovala
som všetkých, ktorí sa rozhodli túto cestu absolvovať, nakoľko väčšina jazdcov mala nad 40
rokov. Záverom ma jazdci prekvapili, že pokiaľ
by som mala záujem tráviť dovolenku na koni,
ranč Stonhil v Rakúsku, zverejňuje informácie
o tomto type dovolenky na svojich internetových
stránkach.

Súrodenci Jendruchovci opäť
koncertovali v Mojmírovciach

13

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Kalendár kultúrnych podujatí na II. polrok 2010
Júl

31. 7.
Žiacky futbalový turnaj
(FK, klub Romale)
Cyklistický deň - turistika
ZO JDS (okolie obce)
Zájazd na kúpalisko
ZO JDS (Vincov Les)
Zájazd na kúpalisko
DV COOP Jednota SD
(Vincov Les)

August

Zájazd na kúpalisko
DV COOP Jednota SD
(Vincov Les)
Poznávací zájazd - ZO JDS
(Slovensko)
Poznávací zájazd - ZO JDS
(Rakúsko)
Zájazd na Agrokomplex
DV COOP SD (Nitra)

September
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5. 9.
Koncert Lenky Filipovej - OcÚ
(KD)
11. 9.
Dni obce Mojmírovce,
Vinobranie 2010 - OcÚ, PD
Tvorivé dielne - ZUŠ (obec)
XXIII. Výstava ovocia a
zeleniny – ZO SZZ (OcÚ)
Výstava Tvorivé ruky
Mojmírovské kroky (OcÚ)

Október

24.10.
Október – mesiac úcty k
starším - OcÚ, HAPPY DAY,
ZO JDS, MŠ, ZŠ (KD)
Návšteva jubilantov (OcÚ)

November

Prednáška - MS SČK (OcÚ)
Večer návratov
Mojmírovské kroky (KD)
Zdravotná prednáška
ZO JDS (OcÚ)

Vážení spoluobčania,
čitatelia časopisu Mojmírovčan.

30.11. Vyhodnotenie
fotografickej súťaže - OcÚ,
Mojmírovské kroky (KD)

Prehriatie, pitný režim,
pohryznutie kliešťom

December

Po dlhom daždivom jarnom období sa k nám
hlási obdobie leta, letných prázdnin, keď sa
zatvoria brány škôl a ľudia, ktorí pravidelne
pracujú, sa tešia na príjemné dovolenkové dni
trávené spolu so svojimi deťmi, alebo u svojich
starých rodičov.
Chcela by som sa vám prihovoriť niekoľkými
dobrými radami, aby vaše dni oddychu neboli
znepríjemnené úrazmi alebo ochoreniami, ktorým môžeme ľahko predísť dodržiavaním veľmi
jednoduchých preventívnych opatrení.
Veľmi častým ochorením počas letných
mesiacov, hlavne v oblastiach s vyššou teplotou,
je vyčerpanie z tepla a tepelný úpal. Tieto sú
spôsobené nedostatkom príjmu tekutín, stratami
solí a zlyhaním tepelnej rovnováhy. Prehriatie
vznikne vtedy, ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky, alebo
pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. Tepelný úpal býva sprevádzaný zlyhávaním dôležitých
orgánov a postihnutím mozgu. Rozdeľujeme ho
na námahový, ktorý vzniká následkom zvýšenej
dlhodobej telesnej námahy, alebo klasický, hlavne u starších a chorých ľudí, ktorí sú vystavení
vysokým vonkajším teplotám. Starší ľudia a deti
sú viac náchylní na tieto stavy, lebo deti nemajú
ešte vyvinuté termoregulačné mechanizmy a
u starších ľudí je termoregulácia spomalená.
Príznaky sú rôznorodé. Únavnosť, malátnosť,
nevoľnosť, zvracanie, svalové kŕče, podráždenosť, zmeny tlaku, búšenie srdca a vysoká teplota
signalizujú celkové prehriatie organizmu.
Pri úpale sú prejavy ešte výraznejšie napr.
poruchy vedomia, správania, zmätenosť, dezorientácia, bezvedomie, potenie. Prvou pomocou
pri týchto situáciách je preniesť postihnutého
do chladného prostredia, uložiť ho do ležiacej
polohy a ochladzovanie organizmu akýmkoľvek
spôsobom. Napr. potieranie tela vlažnou vodou
(nie studenou!), prikryť postihnutého vlažnou
plachtou, podávať po dúškoch hypotonickú nesladenú minerálnu vodu riedenú s vodou s vodovodu v pomere 1:1.
Predchádzať takýmto stavom môžeme
správnym pitným režimom. Náhrada straty vody

5.12.
Mikuláš – OcÚ, ZUŠ (KD)
Ukončenie roka - ZO JDS (KD)
Návšteva jubilujúcich
dôchodcov
DV COOP Jednota SD
(Mojmírovce, Veľká Dolina,
Štefanovičová)
15.12.
Vianočný koncert žiakov ZUŠ
(Kaštieľ Mojmírovce)
25.12.
Jasličková slávnosť
DFS Zbojník
(Kostol sv. Ladislava)
Dobrá novina - koledovanie
ZŠ, HAPPY DAY (obec)
26.12.
Memoriál Vojtecha Kincla
7. ročník - MŠKST
(telocvičňa ZŠ)

v organizme tekutinou bez solí je životne dôležitá. Najlepšou kontrolou dostatočného prísunu
tekutín je moč, ktorý má byť ráno svetlý bez
zápachu. To, že človek nemá pocit smädu nie je
správny ukazovateľ, pretože pri dlhšom nedostatočnom prísune tekutín sa stráca a prestáva
byť varovným signálom napriek pokračujúcej
dehydratácii.
Ako správne piť? Pri pitnom režime treba
dodržiavať určité zásady. Ideálnou tekutinou
je obyčajná vodovodná voda, alebo minerálne
vody, ktoré na etikete majú názov „hypotonická“
a užitočné sú aj ovocné šťavy. Treba začať pitný režim hneď ráno a potom počas celého dňa.
Dostatočným prísunom tekutín sú obličky zaťažované menej, ako keď musia do malého objemu
skoncentrovať všetky odpadové produkty látkovej premeny na vylúčenie. V letných mesiacoch
sa vyhýbame nadmernému príjmu alkoholických
nápojov aj káva nie je vhodná, nakoľko má močopudné účinky. Chcela by som poprosiť všetkých
čitateľov, aby naozaj pitný režim v letnom období
nepodceňovali. Ak budeme k svojmu telu počas
horúcich letných dní slušní, odvďačí sa nám pozitívne. A to sa prejaví nielen v lepšej tolerancii
a znášaní tepla, ale aj každodenných aktivít.

Pomerne častým problémom letných dní
je kliešť. Ich sezóna začína už v apríli, kedy sa
tieto nepríjemné parazity prebúdzajú a trvá až
do jesene. Tieto parazity prenášajú nepríjemné
infekcie na ľudí ale aj na domácich miláčikov,
ako sú psy a mačky.
Ako sa im brániť?
Podľa určitých ukazovateľov chorôb, ktorými
nás kliešte môžu nakaziť pribúda. Najčastejšie sú
nositeľmi vírusovej encefalitídy a lymskej boreliózy. Nie však všetky kliešte sú infikované. My
však nemôže predpokladať či kliešť, ktorý nás
pohryzol je infikovaný alebo nie. Kde všade na
nás číhajú? Žijú hlavne na okrajoch zmiešaných
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listnatých a ihličnatých lesov do nadmorskej
výšky asi 800 m nad morom. Možno ich nájsť
v parkoch, miestach kam ich z voľnej prírody
mohli preniesť vtáky alebo túlavé psy a mačky.
Pri zaklieštení si vyberajú miesta s tenkou kožou.
Rady sa zahryznú do podkolenných jamiek, podpazušia v oblasti pohlavných orgánov. Ako kliešťa odstrániť? V dnešnej dobe existujú špeciálne
klieštiky na odstránenie tohto parazita. Treba ich
jemným kmitavým ohybom vybrať z miesta zaklieštenia, miesto dezinfikovať, alebo vyhľadať
lekára. Najväčším nebezpečenstvom pre človeka
sú práve sliny, ktoré vpúšťajú, lebo tie obsahujú
baktérie a vírusy. Najčastejšou chorobou , ktorú
prenášajú je lymská borelióza. Predpokladá sa, že
na Slovensku je asi 10 % kliešťov nositeľom boreliózy. Neznamená to však, že ak si nájdete kliešťa

Leto v záhrade
S príchodom letných horúcich dní myslíme
viac na oddych ako na prácu. Aj keď záhrada
je príjemným miestom na oddych, záhradkárov
čaká aj v lete plno práce. Hlavne tých, ktorí
pestujú ovocie a zeleninu a ktorí chcú mať pekný
trávnik, kvety a zeleň okolo domu.
Pre efektívnu prácu a hlavne aby sa na niečo
ani v týchto letných mesiacoch nezabudlo, prinášame našim čitateľom – záhradkárom niekoľko
rád.
Ovocie a zelenina. V júli nezabudnite odstrániť vyrodené výhonky malín, vyväzovať
výhonky ostružín a pozberať cibuľu. Na pozberané časti záhonov vysievajte mrkvu, reďkovku
a neskorú zeleninu, ešte stále je možné sadiť zemiaky. V auguste odstráňte z ovocných stromov
odumreté a poškodené výhonky, z višní, nektáriniek a broskýň odrežte všetky mladé konáre, na
ktorých bolo ovocie. Odrezky môžete použiť na
rozmnoženie v parenisku.
Okrasné stromy a kry. Odstraňujte zvädnuté kvety ruží, zrežte tvarované dreviny ako
je krušpán alebo tuja. Za sucha výdatne polievajte všetky dreviny priamo ku koreňom a pôdu
nasteľte (napr. trávou). V auguste je potrebné
znovu zrezať živé ploty. Prestaňte prihnojovať
dreviny, aby sa neznížila ich mrazuvzdornosť.
Trávnik a lúka. V júli trávnik prevzdušnite a prihnojte. Nepoužite verikulátor na trávu
dlhšiu ako 3 cm alebo po daždi, aby ste ju
nevytrhali aj s korienkami. Nekoste trávnik
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na tele je infi kovaný. Jeho uštipnutie nemusí byť
dôvodom na paniku. Typickým príznakom boreliózy v prvých dňoch je rozsiahla červená vyrážka. Škvrna má viac ako 5 cm. Ďalšími prejavmi
môže byť horúčka, bolesti hlavy, kĺbov, svalstva
a zväčšené lymfatické uzliny. Proti infekcii neexistuje očkovanie, dá sa však liečiť antibiotikami.
Myslím, že o mnohých rizikách alebo ochoreniach, ktoré na nás v letných mesiacoch číhajú,
by som mohla pokračovať, ale to si nechám do
budúceho zdravotného okienka.
Na záver vám všetkých prajem veľa príjemných, letných dní, aby sme načerpali všetci veľa
síl a elánu do našej každodennej práce v ďalšom
období.

MUDr. Eva Ďurčanská
veľmi nakrátko, aby ho horúce slnko nespálilo.
Pravidelne polievajte. Čím viac hnojíte, tým
viac vody trávnik potrebuje. V auguste koste
trávnik raz za týždeň, podľa potreby polievajte,
ale prestaňte hnojiť. Koncom mesiaca pokoste
lúčku, pokosenú trávu nechajte 2-3 dni ležať ako
seno, aby sa tráva a kvety mohli vysemeniť. Ak
máte na trávniku alebo lúčke umiestnený detský
nafukovací bazén, pravidelne ho presúvajte, aby
sa tráva včas spamätala.
Črepníkové rastliny. Ak prestane hnojivo
v substráte pôsobiť, rastliny prihnojte. Pravidelne odstraňujte zvädnuté kvety, čím vyvoláte
ďalšie kvitnutie. Každé ráno a večer ich polejte
odstátou vodou, nepolievajte listy. V auguste
zrežte kry a vždyzelené rastliny, skracujte previsnuté rastliny v závesných črepníkoch. Ukončite hnojenie, odoberte a vysádzajte odrezky
fuksií a muškátov, vres a chryzantémy.
Pomôcky a náradie. Nezabudnite si včas zaobstarať opory na ovocné stromy, tyče na fazule,
rajčiaky a vysoké trvalky. Z pokosenej trávy
a záhradného odpadu pripravujte nový kompost.
Priebežne udržiavajte závlahový systém, kontrolujte stav oleja v motorovej kosačke, premastite
a prebrúste nožnice na živý plot.
No a na záver, pretože vaša práca začína
v lete prinášať ovocie, pripravte fľaše, poháre,
cukor a konzervačné prípravky na zaváranie.
Pripravte si liesky, regály prečistite octovou
vodou, vypracte priestor, kde skladujete ovocie.
Nezabudnite však pri práci aj na oddych a záhradu si užite.

Ing. Ladislav Köblös
člen RR
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Brucho je centrum života
Brucho je štrukturálne a neurochemicky druhým
mozgom priamo spojeným s mozgom v hlave, ktorý
prirodzene dopĺňa.
Všetko sa odvíja od brucha. Prostredníctvom čreva
sa produkuje 70 až 85% imunitných buniek organizmu,
ktoré zabezpečujú náš život a ochraňujú nás pred vážnymi chorobami.
Naše brucho je zodpovedné za mnohé ťažkosti,
ktorými trpíme, napr.: bolesti chrbta, únava, nespavosť
atď.
Automasáže
Aby ste si udržali brucho zdravé v optimálnej kondícii, masírujte si ho. Je to jednoduché, príjemne uvoľňujúce a pritom veľmi účinné.
Brušné dýchanie posilní celý náš organizmus, lebo
všetky naše orgány aj žľazy po zvýšenom prísune kyslíka prospievajú. Aby ste si osvojili dýchanie bruchom,
znova sa musíte naučiť dýchať tak, ako ste to prirodzene
robili v rannom detstve. Nie je to ani namáhavé ani obťažujúce, ale verte, stojí to za to! Zmenu na svojom bruchu
ihneď zbadáte na svojej psychike.
Prvým krokom návratu k brušnému dýchaniu bude
uvoľnenie bránice. Bránica je ustavične v pohybe. Sťahuje sa pri nádychu a rozťahuje pri výdychu približne
dvadsať ráz za minútu. Jemnými pohybmi bránice pri
nádychu a výdychu sa vykonáva aj prirodzená masáž
žlčníka, pečene, pankreasu, sleziny a čriev. Zlepšujú sa
aj funkcie spracovania potravy a vylučovania.
Precvičovať pohyb bránice znamená dýchať hlbšie
a pomalšie, čo je základný predpoklad správneho dýchania. Umožniť prienik vdychovaného vzduchu do brucha
si nevyžaduje nijaké mimoriadne úsilie, len trocha koncentrácie. Orientálna joga je založená práve na hlbokom
brušnom dýchaní.
Príďte aj vy osvojiť si brušné jogistické dýchanie,
posilniť svoj imunitný systém, svoje zdravie. Tešíme
sa na vás.
Z domácej a zahraničnej literatúry pripravil
J. Tóth, vysokoškolský učiteľ

Oznam
redakčnej rady
V časopise Mojmírovčan 6/2010 na 10 strane
v článku Uskutočnenie
sna, došlo k prekrytiu
posledného riadku vlo-

ženým obrázkom. Z toho
dôvodu uvádzame celú
poslednú vetu: Našimi
sponzormi boli: OC MAX
Nitra, Kaštieľ Mojmírovce, ATEA Slovakia s. r. o.
a Diskont Mojmírovce.

Za neúplný text sa
ospravedlňujeme. R.R.

V júli oslavujú:
85 – te narodeniny
Zlatica Tatranská
80 – te narodeniny
Helena Rumanovská
75 – te narodeniny
Zdenek Hanek,
Ladislav Oríško,
Michal Doleš,
Ján Kozma
70 – te narodeniny
Katarína Uhrinová,
Mgr. Viktor Štourač,
65 – te narodeniny
Igor Haás,
60 – te narodeniny
Štefan Fiala

V auguste oslavujú:
80 – te narodeniny
Barbora Kvasňovská,
Margita Markovičová
75 – te narodeniny
Anna Nádaská,
Oľga Slezáková
70 – te narodeniny
Margita Kelešiová
65 – te narodeniny
Ladislav Bakoš,
Miloš Hrivňák
60 – te narodeniny
Katarína Filová,
Štefan Guzmický,
Ing. Eva Lobotková

Oslávencom želáme veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Adrián Kuki

Dieťatku želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Milan Hrbka

Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

17

REPORTÁŽ

Z Mojmíroviec z a ďaleké hranice
Veronika Debrecéniová

Aracaju, Sergipe Brasil
Rotary Exchange Student 2009/2010
Príjemných 34 stupňov, vrelého slnečného
poobedia. Slnko nakláňajúce sa k zemi akoby
sa jej chcelo dotknúť a tiež si užiť plážovej,
tropickej sparnej atmosféry. Všade prítomné
vysoké stromy so strapcami zelených vodnatých kokosov. Niekoľko kilometrov dlhá pláž s
množstvom malých barov a húfy premávajúci sa
turistov i domácich sporo odetých iba v typických brazílskych bikinách. Rôznofarebné obyvateľstvo - od černochov, cez mesticov, nádherných
miešancov až po naružovelých turistov, ktoré
sa schladzuje kokosovým mliekom či ľadovým
pivom a zajedá varené arašidy, ktoré na hlavách
nosia bosí černosi.
Vysoké a však nie dravé vlny - raj surfistov
a milovníkov ostatných plážových športov a zábaviek. Veľké hotely s luxusnými bazénmi, malé
stánky a bary ponúkajúce miestne špeciality z
manioky či varené kraby a krevety. Skupiny detí
v školských uniformách čakajúce na autobus
po skončení vyučovania v „coléziách“ (stredné
školy). Prepchané cesty, nervózni, vyhladovaní
šoféri ponáhľajúci sa domov na poobedňajšiu
siestu. Dve malé obchodné centrá, rušný trh
s čerstvými rybami a exotickým ovocím, ale
prakticky so všetkým možným aj nemožným, od
suvenírov a ručne robených hudobných nástrojov, hojdacích sieti až po veci dennej spotreby
bežného severo-brazílčana. Kúsok z reality každodenného života hlavného, trochu konzervatívneho mesta, najmenšieho z dvadsiatich
siedmich štátov BRAZÍLIE s menom Aracaju
(čítaj Arakažu) na severovýchodnom pobreží
(ara=papagáj caju= miestne ovocie).
Priletela som sem zhruba pred ôsmimi
mesiacmi. Po 27 hodinovej ceste a niekoľkých hodinách strávených na jednom z
najväčších letísk na svete v Sao Paule som si
konečne mohla povedať: „A som doma“. Respektíve: „Tak toto bude môj domov najbližších jedenásť mesiacov, tak si radšej rýchlo
zvykaj.“ Spočiatku to šlo dosť ťažko a „cesta“
bola dosť hrboľatá. Po čase som pochytila
prvé portugalské frázy a celkom som sa zabývala vo svojej prvej rodine, v rodine hudobní-
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ka. Ktorí ma poznajú vedia, že v mojom prípade
by to ani inak nemohlo byť. Všetci ho prezývajú
„Muskito“ (komár). Je to šikovný, spevák, učiteľ
klasickej školy samby a severobrazilských teplých gitarových rytmov, vďaka ktorému som sa
aj ja zdokonalila v hre na gitaru. Moja hosťovská
rodina ma zobrala na výlety do niekoľkých priľahlých maličkých mestečiek a dedín, kde som
mohla vidieť ťažkosť života bežných robotníkov
a ich rodín, žijúcich v chatrčiach a putujúcich
denne kilometre za čistou vodou, ktorí si privyrábajú sezónnymi prácami na trstinových
plantážach. Ale zobrali ma aj do kaňonu druhej
najväčšej brazílskej rieky São Francisco, nádherného turistického ostrova, s chytľavou tropickou,
utancovanou náladou, kde sme strávili Vianoce
spolu mojou nemeckou kamarátkou. Dostala som
sa aj do štvrtého najväčšieho mesta - Salvador
(mesta černochov, mesta kde vznikla Brazília)
a zažila som tu typický Silvester na pláži.
V druhej rodine som zatiaľ dva mesiace, ale
už som si obľúbila mojich štyroch starších súrodencov a cítim sa tu naozaj skvelo.
Veľkou pomocou počas celého môjho pobytu je pre mňa Rotary Club, prostredníctvom
ktorého som sa sem vlastne dostala a prostredníctvom, ktorého môže ktokoľvek isť spoznávať svet. Jediným limitom je vek (od 15 po 17
rokov) a samozrejme chuť a odvaha spoznávať
vzdialenú kultúru, ľudí a učiť sa jazyk. Vďaka
programu International Rotary Youth Exchange
Programme som sa spoznala s ostatnými výmennými študentmi z celého sveta. Na výletoch

ŠPORT - CESTOPIS
a rôznych podujatiach, ktoré sme spolu zažili,
sa medzi nami vytvorili puta na celý život. Na
začiatku nám všetci domáci (v rodine, v škole aj
v Rotary) veľmi pomáhali s jazykom, integráciou
do rodín aj voľnočasovými aktivitami. V Aracaju
sme ôsmi výmenní študenti z celého sveta. Každý
z nás býva v inej rodine, navštevuje inú školubýva na inom konci tohto miliónového mesta.
Mávame však časte stretnutia pri rôznych príležitostiach, oslavujeme spolu svoje narodeniny,
chodíme spolu na rôzne kultúrne podujatia, najčastejšie na koncerty. Je to výborný pocit vedieť,

že tu nikto z nás nie je sám, a že okrem mňa je
tu ďalších niekoľko „deciek“ s rovnakým cieľom,
problémami, s rovnakými záujmami, možno len s
rozdielnym jazykom, čo však nikdy nebol žiaden
„big deal“ (veľký problém).
Brazíliu môžem teda len vrelo odporúčať.
V týchto zemepisných šírkach teplota neklesá
pod 25 stupňov ani v ZIME. Myslím, že táto
nádherná aj keď rozporuplná krajina „dostane“
každého kto ma rád teplo, more, dobru zábavu,
priateľských a dobrosrdečných ľudí, latinskoamerickú hudbu a ryžu s fazuľou.

JUHOM MAROKA

Text a foto: Peter

Haršáni

V druhej polovici marca 2010 sme absolvovali na motorkách cestu po západnej časti Sahary v Maroku. Karči Nullas z Krompach, Slavo
Kvasňovský z Mojmíroviec a ja, všetci na KTM.
Ponúkam niekoľko úryvkov z článku, ktorý
celý s fotkami a videami nájdete na stránke:
http://motoride.sk/?ID=3219.

Sahara
Na tento deň nezabudnem do smrti. Vyrážame do neobývaných útrob Sahary na spanilú
trasu. Jazdíme na začiatok severným prechodom
cez púšť Erg Chebbi. Je to vyschnuté riečisko, 35
km všetkých druhov piesku s hlbokými pozdĺžnymi koľajami, napravo máme obrie duny. Masaker na úvod, Slavova KTM 450-ka je v takýchto
terénoch nestabilná a lieta ako handra. Motorky
treba držať stále pod plynom, 2-3 na plný kotol.
Menej ako 60 a viac ako 120 sa nedá. A ako inak,
prestala snímať kamera na prilbe najkrajšie zábery pobytu. Nasleduje kúsok po asfalte a pokračujeme dole na juh cez vyschnuté slané jazero do

dediny Taouz na Alžírskych hraniciach. Stretáme
Saida, mladého sprievodcu, vedúceho nás za bakšiš 5 km púšťou ku skalným gravírom starým 10
000 rokov. Nádhera. Menšia nádhera je rozvŕtaná
a ukradnutá skala s najhodnotnejšími výjavmi.
Španieli sa vážne vyznamenali. Pri hodnotení ich
výkonu slovenským vulgarizmom na „k“ Said
ožíva. Minulý rok sprevádzal skupinu Slovákov
na BMW GS-ách do Zagory a výraz si pamätá.
Potom hrdo spustí spŕšku prasačín vo všetkých
svetových jazykoch, chlapec sa nestratí.
Doladíme spolu orientáciu a vyrážame sami
do neobývaných oblastí. Motorky obťažkané
benzínom (ja mám spolu 42 litrov), camelbaky
plné vody a odhodlanie nestačí. Hlavné je nezablúdiť. Postupujeme podľa GPS, mapy, kompasu,
logiky a 6. zmyslu zároveň. Slaný prach postupne
striedajú malé, ale veľmi sypké duny a kamenné
pasáže. Je šialené teplo, po 100 km v púšti a nedobrovoľnom dvojnásobnom rozchode a stretnutí
zaparkujeme pri Port de Sahara. Niečo na štýl
občerstvovacích cafe v Tunisku. Berieme zásoby
vody, pijeme čaj a po poludňajšej vyhni ideme
k najbližšej oáze. Naša rýchlosť osciluje medzi
20 – 150 km/h. Terén sa neustále mení, je veľmi
náročný a viem, že dnes to bude o fúz.
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Pri oáze napriek upozorneniam domorodcov
sa dávame doprava na sever. Čaká nás 100 pravých saharských kilometrov. Bez ciest, bez ľudí,
vody, jednoducho ničovaté nič. Jemné piesky
s veľkými kameňmi vystrieda spleť riečisk s tak
prachovým podkladom, že aj mojich 120 koní
ledva vládze ťahať na jednotke. Hľadám v bludisku cestu, čakáme sa vo zvírenom prachu každých
50 – 100 metrov. Nefotíme, máme problémy sami
so sebou a preto je z tejto adrenalínovej etapy záberov poskromne. Doteraz mám pred očami Karčiho vynoriaceho sa z kríkov v podobe predného
kolesa a prilby, všetko ostatné zahaľoval prach.
Triafam urastený stromokrík, Slavo efektne ten
istý za okamih. Dno vyschnutej rieky, kam sa
nám podarilo zostúpiť je rozryté na strmé jarky
a kaňony a občas nie je čas na vyhnutie. Tu mám
aj ja 2 krát na mále a pred pádom ma zachránil
zázrak. Už nastupuje vyčerpanosť, Karči dosť
padá ale nefrfle. Napriek 75 kg váhy vydrží húževnate bojovať s 200 kilovou motorkou do konca! Aj Slavo s udretým zadkom statočne zatína
zuby a ešte si pochvaľuje. Takýchto psychopatov
som potreboval. Stále sledujem severnú časť
koryta, pretože na púšti sa často utopia turisti
z Európy!!! Stačí prívalový dážď 100 km vyššie
a prívalová vlna zmetie neznalých do večnosti.
(Takmer na to doplatili Česi niekoľko dní pred
nami kúsok odtiaľ.)
Nakoniec sa nejako pobiede dostávame na
sústavu planín, kde sa neustále strieda hlboký
piesok s kameňmi. Horúci piesok je nestabilnejší
ako chladný a dnes je veľmi horúco. Celý deň
vediem partiu, navigujem a cítim zodpovednosť
za to, aby som ich z púšte vyviedol. Oni hltajú
môj prach a nekomentujú. Pohybujeme sa v oblasti, kde sa nepohybujú ani pastieri dromedárov
a zberači fosílií. Panorámy odvíjajúce sa pred
našimi zrakmi sú tak neuveriteľné, že ani nejdú
opísať. A posledný úsek bol navigačne totálny
rébus a základom bol kompas.
Energetické tyčinky, voda a benzín nám končia pri napojení sa na normálnu cestu. Konečne
môžeme sadnúť na sedlo, v Rissani berieme
benzín a moja motorka znovu nejde. Karči na
mňa kričí nezameniteľným východniarskym
prízvukom: „Ta pusti šebe benzin Toňu, bo si
zaprel šicke nadrže!“ Má pravdu (ako vždy),
púšťam benzín a po šotolinách prihasíme za tmy
do prechodného domova. Podarilo sa! Spolu 300
km, z toho vyše 200 sami v neobývanej časti.
Terény sú neporovnateľne ťažšie ako čokoľvek
čo som zažil v Tunisku a museli sme siahnuť na
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dno síl. Krásny výjazd po náročnej trase svorne
hodnotíme ako vrchol zážitkov v Maroku.

Búrka
Dnes mám poslednú šancu na zdolanie najvyšších dún. Slavo ma bude chvíľu sprevádzať,
ale predpokladám že ďaleko ho narazený zadok
nepustí. Povetrím letia oblaky piesku, podklad
je sypký a duny nečitateľné. Obloha a obzor sú
žlté. Pozriem na obrovskú horu piesku v diaľke
a hodím jednotku. Teraz alebo nikdy! Snažím
sa udržiavať iba takú rýchlosť, aby sa motorka
neprepadla do obzvlášť sypkého povrchu. Potrebujem v zlej viditeľnosti viac času na
orientáciu a čítanie terénu. Postupujem cez
jednotlivé čoraz vyššie hrebene. S pribúdajúcou
výškou sa viditeľnosť zlepšuje a vietor silnie. Na
úpätí predposledného hrebeňa podklad pohlcuje
predné koleso aby ho vystrelil na bok v ťavej
tráve, staviam padnutú motorku a očami hľadám
optimálnu trasu. Prekonaním duny sa otvorí výhľad na príkry nekonečný svah s vrcholom za horizontom. Tu už iba ťahám za plyn a modlím sa.
No motor ma potiahne aj cez úseky porovnateľné
so strmou zjazdovkou a meter pred zlomom hrebeňa jednoducho šmarím KTM na piesok. Som
hore vo výške 150-200 m nad okolitou rovinou!!!
Kameru na prilbe nechávam bežať, snímanie panorámy bude patriť medzi dôkazy výjazdu. Pri
zhotovovaní vrcholových obrázkov foťákom baterka, samozrejme, vypovie. Medzitým mi prilbu
a motorku z polovice zafúkalo. Prehadzujem
kameru na zadné snímanie, prevrátim motorku
a vraciam sa šťastný späť. Chvalabohu, kamera
je citlivejšia ako ľudské oko a preto sú zábery
jasné aj do diaľky.
Búrka naberá na intenzite a my chceme vyskúšať orientáciu a jazdu za slabej viditeľnosti.
Smerom na Merzougu sa pohybujeme proti
vetru. V závanoch máte pocit, akoby sa otvorili
dvierka na peci, vzduch je úplne horúci. Ono fúka
z juhovýchodu, zo srdca Sahary. Miestami postávam, aby sme sa nestratili (hlavne pri návrate).
Nasleduje slané jazero, výjazdy na miestne kamenisté pahorky meniace sa pred očami na nové
duny. Karči vytrháva ventil na prednej duši preto
v mizernej viditeľnosti otáčame. Na planinách sa
preháňa piesok ako na Sibíri sneh, ale v pohode
triafame rovno do brány kasby. Večer balíme na
presun k pobrežiu, aby sme ráno zistili, že nastali
ideálne podmienky na dunách. Tak to chodí.
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Vyhodnotenie jarnej časti
súťažného ročníka
2009/2010
Text: Jozef

Filo

Žiaci
Najmladší futbalisti získali v siedmych jarných
zápasoch 12 bodov za 1 domáce víťazstvo (C. Čápor) a 3 výhry z ihrísk súperov (Lukáčovce, Jarok
a P. Kesov). Dvakrát podľahli svojim súperom
doma (V. Zálužie, Zbehy) a vonku našli premožiteľa až v poslednom kole v N. Sadoch. Celkovo na
jar získali 12 bodov, strelili 26 gólov a 13 inkasovali. Mužstvo kvôli veku opúšťajú brankár Peter
Sýkora a najlepší strelci Michal Bandry a Mário
Janiš, ktorí prechádzajú do kategórie dorast.
Jarné výsledky žiakov:
Lukáčovce – Mojmírovce 2:3 (0:1)
góly: Patrik Kozma 2x, Mário Janiš
Mojmírovce – V. Zálužie 1:5 (1:1)
gól: Michal Bandry
Jarok - Mojmírovce 1:6 (0:3)
góly: Michal Bandry 5x, vlastný
Poľný Kesov - Mojmírovce 0:14 (0:5)
góly: Michal Bandry 7x, Mário Janiš 3x, Radoslav
Kelec 2x, Miroslav Bandry, Samuel Slaténi
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 2:1 (0:0)
góly: Tibor Špánik, Michal Bandry
Mojmírovce – Zbehy 0:3 (0:1)
Nové Sady – Mojmírovce 1:0 (1:0)
Tabuľka žiakov po skončení SR 2009/2010:
1. Zbehy
14 12 0 2 145:18 36
2.Cabaj-Čápor
14 9 2 3 79:18 29
3. Lukáčovce
14 9 0 5 66:38 27
4. Mojmírovce 14 8 1 5 51:37 25
5. Veľké Zálužie 14 8 0 6 39:38 24
6. Nové Sady
14 5 1 8 31:50 16
7. Jarok
14 2 0 12 17:116 6
8. Poľný Kesov 14 1 0 13 23:136 3
V jarnej časti súťaže nastúpili: Dalibor Adamec, Michal Bandry, Miroslav Bandry, Ján
Bartakovič, Vladimír Blaho, Jakub Buch, David
Cunev, Simon Čačik, Tomáš Dúbravský, Jozef
Filo, Karol Filo, Mário Janiš, Radoslav Kelec,
Tomáš Kónya, Patrik Kozma, Štefan Kudry, Peter
Sýkora, Tibor Špánik, Dominik Takách, tréneri:
Jozef Filo, Miroslav Bandry

Dorast
Dorastenci aj na jar „trpeli rovnakou chorobou“
ako v predchádzajúcich sezónach. Slabá účasť na
tréningoch, nepravidelná účasť na zápasoch, „lepenie zostavy“ z tých čo na zápas prišli. Ani raz
sa nestalo, aby dvakrát po sebe nastúpili k stretnutiu tí istí hráči. Aj vďaka tomu na jar iba jedenkrát vyhrali, raz remizovali a sedemkrát prehrali. Na jar dokázali naši dorastenci napnúť sieť
súperovej brány 22 krát, naopak až 38 krát musel
náš brankár vyberať loptu zo svojej siete. To, že
mužstvo malo na viac dokazuje jediná remíza
v poslednom kole, keď hráči skoro v kompletnej
zostave dokázali po veľmi dobrom výkone vziať
body druhému mužstvu tabuľky. V mužstve pre
dosiahnutie vekového limitu končia Imrich Jašík,
Ondrej Janšík, Ivan Janiš, Pavel Jedlička, Peter
Pšenko, Andrej Radošovský
Jarné výsledky dorastu:
Mojmírovce - Močenok 3:7 (1:3)
góly: Filip Švelan - 2x, Ján Baťalík
Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 3:6 (2:4)
góly: Filip Švelan - 3x
Jarok - Mojmírovce 6:0 (3:0)
Mojmírovce - Drážovce 6:1 (2:0)
góly: A. Civáň - 4x (2x z 11m), F. Švelan – 2x
Veľké Zálužie - Mojmírovce 4:1 (2:0)
gól: Tomáš Šipka
Mojmírovce - Cabaj - Čápor 1:4 (1:3)
gól: Filip Švelan (11m)
Mojmírovce - Selice 1:2 (1:2)
gól: Tomáš Šipka
Mojmírovce - Nové Sady 3:4 (0:3)
góly: Tomáš Šipka 2x, Filip Švelan
Mojmírovce - Neded 4:4
góly: Filip Švelan 2x, Andrej Civáň, Tomáš Šipka
Tabuľka dorastu po skončení SR 2009/2010:
1. Močenok
18 14 3 1 53:14 45
2. Neded
18 13 2 3 75:22 41
3. Jarok
18 10 1 7 45:32 31
4. Selice
18 9 2 7 29:36 29
5. Nové Sady
18 8 2 8 58:49 26
6. Tnovec n.Váhom18 8 1 9 33:48 25
7. Veľké Zálužie 18 7 1 10 39:55 22
8. Drážovce
18 6 1 11 44:54 19
9. Mojmírovce 18 4 1 13 40:73 13
10. Cabaj-Čápor 18 4 0 14 32:65 12
V jarnej časti súťaže nastúpili: Matej Michalička, Filip Švelan, Andrej Civáň, Tomáš Šipka,
Ivan Janiš, Adam Čačik, Pavel Jedlička, Filip
Baláž, Imrich Jašík, Ondrej Janšík, Miroslav Viš-
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ňák, František Studený, Mário Andruška, Peter
Pšenko, Ján Baťalík, Adrián Flimel, Patrik Rácz,
Dárius Rácz, Michal Palatický, tréner: Marek
Mikulášik
Dospelí
Zverenci Ľubomíra Grznára mali taktiež problémy so zostavením základnej jedenástky. Pracovné, zdravotné a tiež rodinné problémy, prípadne
zastavená činnosť vyvolávali u trénera každý týždeň vrásky na čele pri rozhodovaní nad zostavou.
Je priam neuveriteľné, že v 13 jarných zápasoch
sa v našej bráne objavili až 4 hráči (Dobrovodský,
Gál, Švelan, Mikulášik). Napriek spomínaným
problémom mužstvo 5 krát zvíťazilo (Trnovec
n/Váhom, Cabaj-Čápor, Rišňovce, Hájske, Kynek) 5 krát remizovalo (Čakajovce, Lužianky, H.
Lefantovce, Selice, Svätoplukovo) a 3x prehralo
(Jarok, Ivánka, P. Kesov)
Mojmírovce - Čakajovce 1:1 (1:0)
gól: Juraj Arpáš
Predohrávkou posledného kola začala jarná časť
súčasného ročníka 2009/2010. Úvodné stretnutie
začali lepšie Mojmírovčania. P. Hlinka nastrelil
žrď, Palkovi gól neuznal rozhodca, pre údajný
ofsajd. Po zahratí rohového kopu sa k odrazenej
lopte dostal Juraj Arpáš a strelou z hranice šestnástky trafil presne k žrdi. V druhom polčase boli
lepší hostia a zaslúžene vyrovnali. V závere stretnutia mohli naši hráči rozhodnúť. Najmä prienik
Demína, s Tulipánom a I. Hlinkom vyzeral veľmi
sľubne. Neuspeli, naopak minimálne 2 tutovky
zahodili aj hostia, takže remíza bola nakoniec
spravodlivým vyjadrením síl na ihrisku.
Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 4:0 (1:0)
góly: M. Tulipán - 2x, O. Blunar, Michal Švelan
Okrem nezmyselnej ŽK pre Demína sa na ihrisku
43 minút nedialo nič. Hralo sa iba medzi 16-kami
bez akejkoľvek šance na oboch stranách. Potom
kopal Švelan roh a na Blunara padla lopta, ktorú
dotlačil do brány hostí. V druhom polčase sme
boli aktívnejší. V 60. min. Palka prenikol po
krídle, odcentroval pred bránu a osamotený Tulipán z otočky vymietol šibenicu hosťujúcej brány.
O 4 minúty sme viedli rozdielom triedy, keď
Tulipán z rohu 16-tky preloboval do protiľahlého rohu brankára hostí. Našim sa tento spôsob
zakončovania asi zapáčil, lebo si na túto situáciu
spomenul v závere stretnutia Švelan a ako cez kopirák napodobnil Tulipána.
Jarok - Mojmírovce 1:0 (0:0)
Prvý polčas bol zaujímavejší, obidve mužstvá si
vypracovali po 3 šance. Najmä Švelanova šanca
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po nedorozumení brankára s obrancom bola veľmi sľubná. V II. polčase domáci kopali roh a na
loptu, ktorá prakticky padla súperovmu hráčovi
na hlavu nikto nereagoval, a tak skončila v rohu
našej brány. Najväčšiu šancu vyrovnať premárnil
P. Hlinka, ktorý z vlastnej polovice ihriska prenikol cez 4 obrancov až pred bránu, ale namiesto
strely na bránu prihral do ofsajdu Tomišovi.
Mojmírovce - Lužianky 3:3 (2:1)
góly: Lukáš Palka – 2x, Vladimír Ďurický
Zápas lepšie začali hostia. Prvú šancu Gál zlikvidoval, po hrúbke obrany však išli hostia do
vedenia. O chvíľu preloboval brankára hostí cca
z 20 m Lukáš Palka. V 30. min. ľavý obranca Švelan prenikol po krídle, predral sa cez 2 obrancov
a loptu prakticky z bránkovej čiary odcentroval
v páde pred bránku a osamotený Lukáš Palka
pridal svoj druhý gól. Po prestávke sme sa stiahli
pred svoju bránu a zdržiavali. Súper prebral iniciatívu a gólmi v 66. a 70. min. otočil priebeh
stretnutia. Po preskupení našich radov sme súpera
pritlačili pred bránu a v poslednej minúte Vlado
Ďurický hlavou po rohu vyrovnal.
Horné Lefantovce - Mojmírovce 3:3 (1:1)
góly: Miroslav Tulipán – 2x, Roman Tomiš
Zachraňujúci sa domáci potrebovali vyhrať, ale
naši aj napriek nepriazni rozhodcu na to nebrali
ohľad. Gólový účet otvoril Tulipán a hoci domáci
viedli desať minút pred koncom 3 : 1 naši bojovali ďalej. Najskôr pridal svoj druhý gól Tulipán
a v samom závere striedajúci Tomiš svojim prvým dotykom s loptou vyrovnal.
Mojmírovce - Cabaj - Čápor 3:0 (2:0)
góly: Michal Švelan – 2x, Miroslav Tulipán,
V polovici polčasu sa prebojoval do pokutového
územia Švelan a hoci to už vyzeralo, že padne,
ustál súboj, natlačil sa až pred brankára a otvoril
skóre. O 3 minúty z vnútra pokutového územia
strieľal Blunar, pred bránu nabehol Tulipán
a dokopol loptu do siete. V 79. min. zabehol za
obrancov Švelan, prihral nabiehajúcemu Tulipánovi, ktorého obranca hostí fauloval a nariadený
pokutový kop Švelan premenil.
Rišňovce - Mojmírovce 1:3 (1:0)
góly: D. Sládeček, M. Tulipán, Roman Tomiš
Hralo sa prevažne medzi 16-stkami. V 45. min.
však domáci cca z 30 m prudko vystrelil a lopta
skončila v protiľahlej šibenici Dobrovodského
bránky. Na začiatku II. polčasu domáci nevyužili
šance, lopta dvakrát prešla pozdĺž celej bránky a
tak prišiel trest na opačnej strane. Po rohu Švelana zmenil smer lopty hlavou Sládeček a vyrovnal.
V 71. min. po zmätkoch v 16-stke domácich Tu-

lipán netradične hlavou otočil výsledok zápasu
v náš prospech. Hralo sa potom od jednej brány
k druhej, domáci sa snažili vyrovnať, naši hrali
na protiútoky. V 86. min. Tomiš, ktorý bol cca 1
minútu na ihrisku prudko vystrelil a loptu zrazil
do vlastnej siete domáci obranca.
Mojmírovce - Selice 3:3 (1:1)
góly: Tomáš Demín – 2x, Roman Tomiš
Zaslúžená remíza. Hostia išli do vedenia po
našich hrubých chybách, najmä tretí gól po rýchlom protiútoku a prihrávkach na jeden dotyk bol
ukážkový. Lenže v našom drese sa konečne gólovo chytil Demín, ktorý strelil svoje prvé jarné
góly a o vyrovnanie sa skoro už tradične postaral
Tomiš. Mimochodom Roman Tomiš, ktorý často
nastupuje na ihrisko iba v záverečných minútach
stretnutí sa stal tretím najlepším strelcom mužstva. Pri počte minút, ktoré tento hráč strávil na
ihrisku má neuveriteľne úspešnú bilanciu.
Mojmírovce - Hájske 1:0 (0:0)
gól: Michal Švelan
Hral sa nudný futbal, z našej strany bez šancí.
Hostia si vypracovali 2-3 tutovky, ale Peter Dobrovodský v našej bráne im zmaril radosť a raz nastrelili iba žrď. Keď sa už zdalo, že zápas skončí
remízou, zahral Švelan priamy kop a technicky
kopnutá lopta prešla celým pokutovým územím
až do brány.
Ivánka - Mojmírovce 3:0 (1:0)
Pre nespôsobilosť ihriska v Ivánke sa hralo o
2 týždne neskôr oproti pôvodnému termínu v
piatok a v Branči. Naši futbalisti nastúpili proti
suverénovi II. A triedy a hoci bojovali a vytvorili
si aj 2-3 sľubné šance, súper bol nad ich sily a zaslúžene zvíťazil.
Poľný Kesov - Mojmírovce 4:0 (0:0)
Opäť sa hralo v piatok, pretože v pôvodnom termíne zaplavila voda ihriská v celom okolí a našich
hráčov sme najmä v druhom polčase nespoznávali. Po inkasovaní prvého gólu mužstvo „odišlo“
z ihriska. Naši hráči predviedli v druhom polčase
určite najslabší výkon celej sezóny. Bol to zápas,
v ktorom vynikol domáci hráč Guláš, ktorý dva
góly dal sám a na ďalšie prihral.
Mojmírovce - Kynek 4:2 (1:1)
góly: Roman Tomiš, Ondrej Blunar, Michal Švelan, Stanislav Gubó
O dva dni po zápase v P. Kesove sa naši predstavili v poslednom domácom zápase súťažného
ročníka 2009/2010. Ujali sme sa vedenia po peknej kombinačnej akcii na konci ktorej bol Tomiš,
ale hostia ešte do polčasu vyrovnali. V polovici
druhého polčasu padli v priebehu dvoch minút tri

góly. Najskôr po chybe brankára posunul našich
do vedenia Blunar. Vzápätí po rozohraní ten istý
hráč vybojoval loptu, prihral Švelanovi a ten prinútil hosťujúceho brankára opäť vyťahovať loptu
zo svojej siete. O minútu však hostia znížili, lenže
posledné gólové slovo mal Stano Gubó a uzavrel
gólový účet.
Svätoplukovo - Mojmírovce 2:2 (1:0)
góly: Tomáš Demín – 2x
Po prehre v P. Kesove viacerí predpovedali výsledok 7:0. Lenže tentokrát naši bojovali. Domáci si
vypracovali niekoľko veľmi dobrých príležitostí,
ale Marek Mikulášik, ktorý sa v našej bráne
objavil po niekoľkých rokoch sa nedal zahanbiť
a k jeho kvalitnému výkonu sa pridali aj ďalší
hráči. Skóre zápasu otvoril po strele Blunara Demín, ktorý brankárom vyrazenú loptu napálil pod
brvno. Domáci potom vyrovnali a v II. polčase
išli dokonca do vedenia, ale Demín pridal aj druhý gól, keď sa presadil tentoraz technicky. Medzi
najkurióznejšie momenty nielen tohto zápasu patrí určite situácia z I. polčasu, keď lopta smerujúca
do našej opustenej brány nevošla kvôli mierne
zvýšenému terénu hneď za bránkovou čiarou do
bránky, ale prešla niekoľko desiatok centimetrov
po bránkovej čiare a vyšla z bránky von.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Peter Dobrovodský, Vladimír Gál, Peter Hlinka, Vladimír Ďurický, Robert Varga, Ivan Hlinka, Miroslav Tulipán,
Lukáš Palka, Roman Tomiš, Dušan Sládeček,
Ondrej Blunar, Juraj Arpáš, Tomáš Demín, Michal Švelan, Ľumomír Jančovič, Stanislav Gubó,
Vladimír Martiška, Radoslav Varga, Marek
Mikulášik, tréneri: Ľubomír Grznár, Vladimír
Martiška, vedúci mužstva: Pavel Palka
Tabuľka II. A triedy po skončení SR 2009/2010:
1. Ivanka
26 24 2 0 113:22 74
2. Lužianky
26 18 4 4 80:34 58
3. Svätoplukovo 26 16 5 5 83:48 53
4. Selice
26 13 6 7 64:44 45
5. Cabaj - Čápor 26 11 6 9 56:38 39
6. Mojmírovce
26 11 6 9 58:46 39
7. Hájske
26 9 7 10 65:49 34
8. Poľný Kesov
26 9 3 14 46:72 30
9. Čakajovce
26 7 8 11 49:60 29
10. Tr. n.Váhom
26 8 4 14 37:74 28
11. Rišňovce
26 8 3 15 38:59 27
12. Jarok
26 6 4 16 34:67 22
13. Kynek
26 4 7 15 34:89 19
14. H. Lefantovce 26 3 5 18 32:87 14
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ZĽAVA pre obyvateľov
obce

MOJMÍROVCE

Autoškola PANTER

Autoškola PANTER
Golianova 83
Nitra - Čermáň
» platby na splátky!
» vlastný autotrenažér
» kurz prvej pomoci

Nahláste sa na infolinke:

0905 554 888

Maliar, natierač, tapetár,
stierkovanie, protipožiarne
nátery, nátery pre
potravinárske účely, liate
tvrdé podlahy, XYPEX,
náter proti tlaku spodným
vodám, všetkých ropných
látok a kyselinám, oprava
verejného osvetlenia, práce
s vysokozdvižnou plošinou.

Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra,
Tel.: 0905 323 969
e-mail: firmarebro@centrum.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

RELAX
a zábava

