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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

OZNÁMENIE OBCE MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania referenda v roku 2010
na území obce Mojmírovce

Obec Mojmírovce podľa § 16 zákona NR SR č. 564/
1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov oznamuje, že:
1. referendum na území obce Mojmírovce sa vykoná
18. septembra 2010 od 07,00 do 22,00 hod.
2. miestom konania referenda podľa vášho trvalého
pobytu v obci Mojmírovce je miestnosť na
hlasovanie, ktorá sa nachádza v okrsku:
Okrsok č. 1
Hlasovacia miestnosť - Základná škola,
Školská ulica 897/8 pre občanov, oprávnených na
hlasovanie s trvalým pobytom v obci Mojmírovce
od súpisného čísla 601 – 955,
Okrsok č. 2
Hlasovacia miestnosť – Obecný úrad, Nám. sv.
Ladislava 931/7 pre občanov, oprávnených hlasovať
s trvalým pobytom v obci Mojmírovce od
súpisného čísla 956 – 1340,
Okrsok č. 3
Hlasovacia miestnosť – Kultúrny dom,
Cintorínska ulica 1680/15 pre oprávnených voličov
s trvalým pobytom v obci Mojmírovce od
súpisného čísla 1341 - 1830
Imrich Kováč
starosta obce

Uzávierka októbrového čísla
bude 14. septembra 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.
Mojmírovčan - mesačník
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Oznam obecného úradu

Z dôvodu, že sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšilo
množstvo komunálneho odpadu, ako aj z dôvodu šírenia nepravdivých informácii o spoplatňovaní odpadu vyvážaného do
zberového dvora si dovoľujeme opakovane upozorniť na niektoré ustanovenia zákona č. 223/2001 o odpadoch a VZN obce
Mojmírovce č. 4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mojmírovce.

Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovuvyužívaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,
b) triediť komunálny odpad a drobný stavebný odpad na jednotlivé
zložky odpadu v zmysle vytvorených podmienok na separovaný
zber a ukladať ich do predpísaných zberných nádob,

Separovaný zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi
odpadmi na území obce Mojmírovce. Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na
jednotlivé zložky. Na území obce Mojmírovce je zavedený separovaný zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky komunálneho odpadu:

1. papier a papierové obaly - zbiera sa donáškovým spôsobom do
kontajnerov umiestnených na zberovom dvor

2. sklo a sklenené obaly – zbiera sa donáškovým spôsobom do
kontajnerov umiestnených na zberovom dvore

3. kovy – zbiera sa donáškovým spôsobom do kontajnerov umiestnených na zberovom dvore

4. PET fľaše – zbiera sa 1x mesačne zberom po obci podľa dohodnutého harmonogramu, do zberných vriec, prípadne k stanovišťu
kontajnerov na zmiešaný KO alebo donáškovým spôsobom do kontajnerov umiestnených na zberovom dvore, ktorého prevádzka je
obcou Mojmírovce zabezpečená 2x týždenne v čase prevádzky.

Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré sú pre občanov Mojmíroviec
- fyzické osoby k dispozícii v zberovom dvore 2x v týždni v stredu
a sobotu počas prevádzkových hodín

Zberový dvor

1. Zberový dvor obce Mojmírovce je jednou zo súčastí nakladania
s komunálnym odpadom v obci. Slúži občanom obce Mojmírovce
– fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu
pochádzajúce z obce Mojmírovce.
2. Do zberového dvora obce Mojmírovce nepatrí odpad vzni-
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kajúci pri výkone činností tvoriaci predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
3. Pri odovzdávaní odpadu v zberovom dvore je
pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu.
4. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberového
dvora.
5. Odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu je pre obyvateľov obce Mojmírovce – fyzické osoby bezplatné.
6. Odpady, ktoré je možné odovzdávať v zberovom dvore nesmú obsahovať nebezpečné
látky, najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné
produkty alebo stlačené plyny. Ak má pracovník zodpovedný za prevádzku zberového dvora
podozrenie, že odovzdávaný odpad obsahuje
nebezpečné látky, má právo odmietnuť takýto
odpad prevziať.
7. Množstvo odpadov dovážaných na zberový
dvor je obmedzené množstvom, ktoré môže
primerane vzniknúť u pôvodcu ako zložka
komunálneho odpadu. Väčšie množstvo, ktoré
evidentne nepochádza z komunálneho odpadu,
pracovník prevádzky zberového dvora odmietne
prevziať.

Biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad
● Každý pôvodca je povinný triediť biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad oddelene
od
iných druhov odpadov, zložiek komunálnych
odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo
vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na obcou
zriadenú skládku biologicky rozložiteľného
odpadu.
● Zhromažďovanie a preprava drevnatého odpadu zo záhrad (konáre, korene, kríky, viničné
prútie a pod.) sa zabezpečuje odvozom pôvodcom odpadu na miesto určené obcou. Obec
jedenkrát ročne zabezpečí drvenie a odvoz tohto
odpadu cestou zmluvného partnera.
● Na skládku biologicky rozložiteľného odpadu
je možné dávať trávu, porezané konáre, lístie a
zelené časti rastlín zbavené zeminy a pod.
● Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný
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odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné
než obcou určené miesta.
Z doteraz uvedeného vyplýva, že do zberných
nádob na komunálny odpad je zakázané ukladať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
papier a papierové obaly, kovy, PET fľaše,
stavebný odpad, trávu a ďalší biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Priestupky prejednávané
obcou a sankcie
1. Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí
ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods.3 písm. b) zákona
o odpadoch alebo nariadením obce Mojmírovce,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Mojmírovce nariadením, a v rozpore s
§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona
o odpadoch,
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b)
možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky
165,96 €.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia
možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu do výšky
6 638,78 €.

Pozvánky
8. - 13. september
XXIII. výstava ovocia a zeleniny
11. september
– obecné slávnosti Vinobranie, Družstevný
deň s názvom TURCI V URMÍNE, súčasťou
ktorého budú sprievod Turkov v centre obce,
dobová hudba, turecký jarmok, prezentácia
tradičných remesiel a stredovekých zbraní,
historické scénky, odborné prednášky
(Turecké obdobie v Nitrianskom kraji,
Osmanská armáda - zbroj, odev, taktika,
Turecko dnes), orientálny tanec, fakír a
večerná zábava s country kapelou Pengagi
– priestor pred kaštieľom – od 13,00 hod.

MIESTO PRE ...
D. Kozáková ,

predseda RR

Máme za sebou voľby
poslancov do Národnej rady SR a o pár
mesiacov pristúpime
k volebným urnám
do miestnej samosprávy.
V tomto roku končí už
piate volebné obdobie od roku 1989 v miestnej
samospráve. Od roku 1990 je starostom našej
obce Imrich Kováč.
Rubriku Miesto pre... využijeme aj na jeho sebareflexiu.
1. Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Ako by
ste zhodnotili posledné 4 roky z pozície starostu obce. Čo sa v obci podarilo, s čím sa dá
pochváliť a naopak, čo sa nepodarilo a čo stále
zostáva výzvou?
V tomto volebnom období sme prežili dva protiklady. Prvá polovica volebného obdobia sa niesla
v znamení ekonomického rastu, ktorý pozitívne
ovplyvňoval aj chod našej obce. Následné celospoločenské dianie v ekonomickej a hospodárskej oblasti malo vplyv na tvorbu obecného rozpočtu. Podarilo sa nám ho správne nastaviť tak,
aby prípadné výpadky príjmov obce zo štátneho
rozpočtu nemali negatívny dopad.
Toto volebné obdobie bolo pre nás veľkou výzvou vzhľadom na to, že sa v rámci Európskej
únie začalo nové programovacie obdobie 2007
– 2013. Naša obec sa aktívne zapojila do možností získavania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na rozvoj a obnovu majetku
obce. Obec podala niekoľko projektov, ale nie so
100% úspešnosťou.
V tomto volebnom období sme pristúpili k rekonštrukcii miestnych komunikácií. Do konca
roka by sme chceli opraviť niekoľko ďalších

komunikácií, ktoré sú v zlom technickom stave.
V celej obci sme osadili nové dopravné značenie, ktoré zabezpečuje väčšiu bezpečnosť na
miestnych komunikáciách.
Obci sa podarilo získať dotáciu na úpravu a rekultiváciu skládky odpadov. V týchto dňoch sa
uskutočňuje verejné obstarávanie na dodávateľa
tejto stavby.
Ďalšia investícia, ktorú máme zazmluvnenú
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR je rekonštrukcia – revitalizácia Námestia
sv. Ladislava. Vzhľadom k problémom pri verejnom obstarávaní sa začiatok rekonštrukcie
námestia posunie na jarné mesiace roku 2011.
V mesiaci september – október bude začatá
rekonštrukcia budovy zdravotného strediska.
Z tohto dôvodu chcem upozorniť občanov, že
lekári budú dočasne presťahovaní do priestorov
bývalých združených služieb.
Do začiatku zimy by sme chceli začať s opravou
strechy na kultúrnom dome. V nasledujúcom
volebnom období bude potrebná celková rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a bývalých
združených služieb.

Obec v spolupráci s občianskym združením
Mojmírovské kroky sa uchádza o získanie finančných prostriedkov na revitalizáciu parku.
Veľkým pozitívom v našej obci je rešpektovanie
zákona o spaľovaní biologického odpadu. Som
veľmi rád, že spoluobčania pochopili, že keď
chcú žiť v čistom a nezadymenom prostredí, stačí sa len aktívne zapojiť a výsledok sa dostaví.
Rezervy, ktoré máme v odpadovom hospodárstve vidím v nedostatočnom separovaní odpadov, čo má za následok neustále zvyšovanie
poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Jednou z priorít do budúcnosti zostáva zabezpečenie obce pred prívalovými dažďovými
vodami.
Na úseku bezpečnosti a verejného poriadku je
potrebné zabezpečiť monitorovanie verejných

5

priestranstiev a v spolupráci so štátnou políciou
zabezpečiť dodržiavanie predpisov v súvislosti
s novým dopravným značením v obci.
2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu starostu obce?
Samospráva v 20 - ročnej histórii je jedným
stabilným článkom v celej spoločnosti. Aktívny
prístup všetkých subjektov pôsobiacich na území obce počas dvadsiatich rokov treba hodnotiť
len pozitívne. Počas celého obdobia prichádzalo
k neustálym posunom a navyšovaniu úloh smerom k obciam. Najväčší presun kompetencii na
obce a mestá nastal v roku 2002. Presun zmien
nebol vždy adekvátne sprevádzaný dostatočným
množstvom finančných prostriedkov. Najmä
školy nebolo jednoduché zvládnuť hlavne ich
zlý technický stav.
Komunálna politika je zdrojom neustálych
zmien a pohybov. Po zavedení fiskálnej decentralizácie sa posilnili príjmy obcí ale zároveň
aj zodpovednosť. Nedajú sa vymenovať všetky
aktivity, úspechy, ale aj neúspechy, vždy to musí
byť o neustálej systematickej práci pre potreby
občana. Neustále zmeny v živote a samospráve
si vyžadujú, aby sa všetci zúčastnení v komunálnej politike neustále vzdelávali a oboznamovali
s novými informáciami.

Poďakovanie
z obce Nižná
Myšla
Vážený pán starosta,
ďakujem Vám z celého srdca za finančnú
pomoc obci Nižná Myšla, ktorou ste prispeli
zmierniť následky katastrofy, ktorá obec
postihla pri zosuve pôdy.
Som rodáčka z Nižnej Myšle. Ako prvý
sa zosunul dom môjho brata, Ľuboša Peterčáka, kde býval aj so svojou rodinou a
mojou mamou, Annou Peterčákovou. Neskôr prišla o dom aj moja sestra s rodinou,
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A čo do budúcnosti? Smelo môžeme povedať,
že počet obcí bude v blízkej budúcnosti určite
zredukovaný. Jednoducho menšie obce z nedostatku finančných prostriedkov sa budú spájať
a vytvoria sa spoločné úradovne tzv. strediskové
obce.
3. Čím si myslíte, že ste boli prínosom na
pozícii starostu obce aj ako občan obce Mojmírovce?
Vstup do komunálnej politiky pred dvadsiatimi
rokmi nebol pre mňa ľahký a jednoduchý. Ale
piate volebné obdobie hovorí o určitej stabilite, dôveryhodnosti, ale aj zrelosti a skúsenosti
riešiť aj nové podnety. Doterajší priebeh piatich
volebných období možno hodnotiť pozitívne, čo
svedčí o kontinuite mojej práce a prejavuje sa
aj na dobrej úrovni života obce. Predovšetkým
však právo na najväčšie hodnotenie mojej práce
má občan = volič, a preto sa o toto právo chcem
uchádzať znova po šiestykrát, a tak naďalej obhajovať záujmy obce.
A na záver chcem úprimne poďakovať všetkým,
ktorí v uplynulom období so mnou spolupracovali a podieľali sa na riešení problémov v našej
obci.
V mene našich čitateľov a občanov ďakujem
a želám všetko dobré v ďalšom období.

Ing. Mária Cengelová. V tomto dome som
vlastne vyrastala.
ĎAKUJEME Vám za Vašu nezištnú
pomoc. Tlmočte prosím, poďakovanie aj
všetkým poslancom, ktorí k pomoci prispeli.
Sme Vám skutočne veľmi vďační.
MUDr. Viera Sochová, rod. Peterčáková
RNDr. Dana Čurillová, rod. Peterčáková
- sestra
Ing. Mária Cengelová, rod.Peterčáková sestra
Marta Petrušová, rod. Peterčáková - sestra
Ľuboš Peterčák - brat
Anna Peterčáková- naša mamička
zaťovia a 13 vnúčat našej mamy
/brat, sestra, mama, zať, nevesta a 6 vnúčat
je bez domova/

ĎAKUJEME!

Po povodniach

ZAZNAMENALI SME

obyvateľov obce museli evakuovať a noc strávili
u príbuzných, alebo v priestoroch základnej školy. Vyše 200 domov zostalo poškodených, 2 boli
zničené úplne. Kde nezasiahla voda z rieky tam
Občianske združenie
škodila spodná voda. Poškodené alebo zničené
Mojmírovské kroky sa
boli množstvá elektrospotrebičov, či kotle ústredného kúrenia. Škody boli vyčíslené približne na
rozhodlo pomáhať
1,1 milióna €. Sumou 25 tisíc € na likvidáciu katastrofálnych následkov povodne bolo použitých
(„...ak niekto má možnosť pomôcť,
z rozpočtu obce. O zničenej úrode v záhradách a
potom je to jeho povinnosť.“)
na poliach ani netreba písať...
Na vzniknutú situáciu
Alena Bohunčáková ,
okamžite reagovali nielen
tajomníčka občianskeho združenia
kompetentné orgány ako vláda
SR, či VÚC NR, ale pomáhali
Rada ObZ MK na svojom
aj občania zbierkami v kostozasadnutí schválila návrh predsedloch, Diecézna charita, Rádio
níčky OZ MK Mgr. Daniely KozáExpres a mnohí ďalší.
kovej, aby zo svojich prostriedkov,
Naše OZ MK prispelo k
• Starosta obce Veľká
získaných z 2 % z daní, prispela
pomoci zakúpením 2 kusov
Maňa Ing. I. Sádovský
občanom postihnutým tohtoročnývýkonných
vysušovačov
s predsedníčkou ObZ
mi povodňami. Z mnohých sme sa
interiérov, ktoré sa ukázali
MK Mgr. D. Kozákovou
rozhodli prispieť v ťažkej životnej a tajomníčkou ObZ MK Ing. ako veľmi účinný prostriedok
situácii obyvateľom obce Veľká
v boji proti všadeprítomnej
A. Bohunčákovou
Maňa v okrese Nové Zámky, ktorí
vode. Pracovníčka obce nás
sú k nám geograficky najbližšie.
previedla najpostihnutejšou časťou obce, kde sme
Dňa 12. 7. 2010 sme navštívili starostu obce videli, ako sa obyvatelia vyrovnávajú so vzniknuIng. Igora Sádovského na obecnom úrade. Boli tou situáciou a pomaly sa dostáva život v obci do
sme milo prekvapené jeho príjemným vystupova- normálnych koľají. Netajíme, že v nás táto návštením, otvorenosťou aj celkovou atmosférou na OcÚ va a tiež letecké snímky obce, vyvolala mrazenie
Veľká Maňa. Podrobne nás informoval o priebehu v chrbte a veľký rešpekt pred silou prírody, ale aj
katastrofálnych záplav, ktoré obec v dňoch 1. a 2. úctu pred tými ľuďmi, ktorí sa nepoddali a znovu
júna postihli. Prvý deň záplav nezvládol nápor sa pustili do náprav škôd.
vytrvalých dažďov potok Hamarka a rybník nad
Sme radi že sme im mohli byť aj my prostredobcou a zatopil jednu časť obce, na druhý deň die- níctvom vašich prostriedkov aspoň trochu nápolo skazy dokonala rieka Žitava, ktorá sa preliala mocní. A tlmočíme všetkým, ktorí pomohli ich
cez hrádzu a zaliala druhú časť obce. Vyše 800 „ĎAKUJEME.“

Veľká Maňa po povodni

• Letecký pohľad na obec

• Popraskaná cesta po
povodni v obci Nižná Myšla

• Popraskaný dom po
povodni v obci Nižná Myšla
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Srbska, Poľný Kesov Folklórny súbor Páví
Krúžok z Mlynkov z Maďarskej republiky
a do Močenku zavítali hostia z Austrálie,
členovia Folklórneho súboru Ľ. Štúra Melbourn. Program pozostával z dvoch častí.
V dopoludňajších hodinách sa hostia oboznamovali s kultúrou, históriou jednotlivých
obcí. Mojmírovce privítali aradáčskych
priateľov zo Srbska tradičným slovanským
zvykom „chlebom a soľou“ starostom obce Imrichom Kováčom na obecnom úrade. Mladých
Aradáčanov sprevádzali Dipl. Ing. Msc Erka
Viljaček, predsedníčka miestnej organizácie Matice slovenskej v Aradači, tajomníčka miestnej

Ľudová tanečná skupina Furmicska z Csömöru – Maďarsko

Medzinárodná prehliadka folklórnych
súborov v Mojmírovciach
Ing. Viera Lázniková ,
členka RR
Foto: Archív obce

Dňa 3. júla 2010 pripravili obce Mojmírovce, Poľný Kesov, Močenok, ako spoluorganizátori XI. Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, spoločný celodenný program
zahraničným Slovákom zo Srbska, Maďarska
a Austrálie.

KOS Mladosť Aradáč - Srbsko
Mojmírovce privítali mladých nadšencov
Kultúrno-osvetového spolku Mladosť Aradač zo
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organizácie Matice slovenskej Jaroslava Ščevko, predsedníčka miestneho spoločenstva Aradač Marijenka
Bretšnajder, predseda Spolku vinohradníkov Jano Hrubik a vinohradníci, ktorí majú v našej obci nadviazané dlhoročné vzťahy s miestnymi
vinohradníkmi. Položením kytíc
k súsošiu sv. Cyrila a Metoda pri obci
Branč, si hostia uctili vierozvestcov

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Súbor Senior z Mojmíroviec

- sa hostia zúčastnili kultúrneho podujatia Otvorenie leta 2010 v Poľnom Kesove. Na program
s názvom Medzinárodná prehliadka folklórnych
súborov v rámci MSFSM 2010, organizovaným
obcou Mojmírovce v spolupráci s Maticou slovenskou a Nadáciou Matice slovenskej, prišli
do areálu Poľovníckeho zväzu v Mojmírovciach
Mojmírovská kapela
naši hostia v neskorých popoludňajších hodinách.
Ľudové piesne, tance v podaní mladých srbských,
pôsobiacich na našom území. Po spoločnom obemaďarských, či austrálskych Slovákov zneli trode v Kaštieli Mojmírovce sa naši hostia presunuli
chu inak. Boli pôvodné, poznačené svojským
do Močenku k soche sv. Gorazda, kde si uctili
prízvukom, srdečné, úprimné, emotívne a zanejeho pamiatku položením kytíc. Na Obecnom
chali v našich srdciach dlhotrvajúce spomienky.
úrade v Močenku sa zúčastnili uvedenia príleNa programe sa predstavili aj deti zo Základnej
žitostnej poštovej pečiatky pri príležitosti Maškoly v Mojmírovciach zo súboru Zbojník, súbor
tičného svetového festivalu mládeže (MSFSM)
Senior z Mojmíroviec, Ľudová tanečná skupina
2010. Po návšteve osady - rodiska sv. Gorazda
Furmicska z maďarského Csömöru, Ženský spevácky súbor Cantica z Močenku,
Folklórna skupina Močenčanka
z Močenku.
Súbor Zbojník zo ZŠ Mojmírovce
Po skončení programu sa hostia i diváci zabávali do neskorých
nočných hodín. Do tanca i na
dobrú náladu hrala Mojmírovská
kapela. Veľká vďaka patrí nielen
účinkujúcim, ale aj šikovným
gazdinkám zo súboru Senior,
ktoré nám napiekli chutné koláčiky, organizátorom a sponzorom,
ktorí finančne podporili podujatie
ako sú Nadácia MS, PD Mojmírovce, DV COOP Jednota Mojmírovce, Slovenský poľovnícky zväz
Mojmírovce, Jednota dôchodcov
Slovenska Mojmírovce.
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Exkurzia do Atómových elektrární
Mochovce a Arborétum Mlyňany
Ivan Mojmír Zoborský

Text a foto:

Dostavba 3. a 4. bloku začala v roku 2008. Ešte si
pamätáme tragickú haváriu v Černobyle a preto
je časť obyvateľstva stále znepokojená ďalšou
výstavbou jadrových elektrární. Konštrukčné
a technologické riešenia reaktorov však vylučujú
podobnú haváriu v Mochovciach a v Jaslovských
Bohuniciach. Výstavba blokov zahŕňa rozsiahly
program zvyšovania bezpečnosti. Bezpečnostné
systémy sú trojnásobne zálohované. Aj účastníci exkurzie boli viacnásobne kontrolovaní.
Predbežné štúdie hodnotenia vplyvu elektrární
v Mochovciach na životné prostredie potvrdili, že
prevádzka všetkých 4 blokov nebude mať žiadny
negatívny vplyv na životné prostredie. Jednou zo
základných podmienok rozvoja jadrovej energetiky je akceptovateľnosť verejnosťou. Viac ako
2/3 obyvateľov Slovenska a takmer 90 % obyvateľov v okolí elektrárne podporuje dostavbu 3.
a 4. bloku v Mochovciach.
V druhej časti zájazdu účastníci navštívili
známe Arborétum Mlyňany, ktoré sa nachádza
v obci Vieska nad Žitavou. Založil ho Dr. Štefan
Ambrózy-Migazzi. Podarilo sa mu sústrediť viac
ako 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín
a aklimatizovať ich na naše podmienky. Dnes
arborétum spravuje park s rozlohou takmer 67
hektárov.
Účastníci zájazdu získali množstvo poznatkov predovšetkým z jadrovej energetiky, ale
tiež videli zaujímavú flóru v krásnom prostredí
arboréta.

Účastníci zájazdu v Arboréte Mlyňany
Ľudstvo má k dispozícii dve skupiny energie: 1. Obnoviteľné zdroje, ktoré sú v podstate
nevyčerpateľné, napr. slnko, vietor, geotermálna energia a iné. 2. Neobnoviteľné zdroje,
využívanie ktorých je v dlhšom časovom horizonte vyčerpateľné (uhlie, plyn, ropa a pod.).
Úloha atómových elektrární neustále rastie
v súvislosti so zmenšovaním zásob fosílnych
palív. A naviac, prevádzkou jadrových elektrární sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne
skleníkové plyny. V jadrovej energetike na
Slovensku je zamestnaných viac ako 5500
pracovníkov.
V horúci letný deň zorganizovala miestna
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
prehliadku Atómových elektrární v Mochovciach
a Arboréta Slovenskej akadémie vied Mlyňany.
Lepšie je raz vidieť ako dvakrát počuť, konštatovali účastníci exkurzie. Boli prekvapení rozlohou
elektrární a ich robustnosťou. Z diaľky bežný pozorovateľ vlastne vidí z elektrární len chladiace
veže, vysoké 125 m (dve na jeden blok). Pozorne
sledovali odborný výklad a zaujímali sa o výrobu
elektrickej energie z jadrového paliva. Účastníci
zájazdu si prezreli odborné filmy s tematikou
jadrovej energie, strojovňu elektrárne a ďalšie
objekty. Prehliadka trvala viac ako 3 hodiny.
Výstavba Atómových elektrární v Mochovciach začala v r. 1981 a prevádzka v roku 1998.
V tomto období dva bloky elektrárne vyrábajú
takmer 30 % elektrickej energie na Slovensku.
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Návšteva
Srbska
Jozef Filo st.

Foto: Ján Palatický ml.

fiteátri vystúpila Mojmírovská
kapela pod vedením Ľuboša Pilára s množstvom slovenských
piesní, ktoré spievali Róbert
Čanaky, Karol Molnár, Anna
Dubeňová a Ivona Kováčová.
Potlesk bol najlepšou odmenou
pre účinkujúcich. Zahanbiť sa
nedala ani FS Lúčina vedená
Mgr. Gabrielou Škrabákovou.
Predviedla nádherné slovenské
tance a piesne.
Dňa 17. júla vyvrcholil
Festival zvykov a obyčají pod

Folklórna skupina Lúčina v Aradáči

Na
pozvanie
pobočky
názvom V Aradáčskom šírom
Matice slovenskej v Aradáči
poli. Na festivale sa zúčastnilo
(Srbsko), navštívila Mojmírov14 súborov za Srbska a 2 zo
ská kapela a folklórna skupina
Slovenska. Pretože v Aradáči
Lúčina Mojmírovce v dňoch 16.
žije približne 1300 Slovákov,
– 18. júla mestečko Aradáč, ktobol to festival Slovákov žijúcich
ré je partnerom Mojmíroviec.
v Srbsku. Čo ma prekvapilo
Po srdečnom privítaní
bola účasť obecenstva, ktomiestnymi občanmi a starostrého bolo veľmi veľa. Nálada
kou obce sme sa rozdelili po
bola veľmi dobrá o čom svedčí
rodinách s ktorými udržujeme
i to, že Mojmírovská kapela
viacročné priateľstvá.
a hudobná skupina bratov
Večer na pripravenom amZvarovcov z Aradáču hrali na
počúvanie aj do tanca
do skorého rána. Tanečná zábava nemala
Mojmírovská kapela v Aradáči
konca kraja. Bola to
ukážka spolužitia Srbov a Slovákov.
V nedeľu poobede sme sa s priateľmi
rozlúčili s pozvaním
k nám do Mojmíroviec a tešili sa na
svoj domov – na Slovensko.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V septembri oslavujú:

75 - te narodeniny
Ľudovít Mičina,
Štefan Keleši,
Michal Dobrovodský,

Mária Pintérová

70 - te narodeniny
Ján Haluška

65 - te narodeniny
Melánia Líšková,
Libuša Sládečková

60 - te narodeniny
Alojz Bodor,
Magdaléna Farkašová,
Eva Brestovská

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:

Vladimír Veselovský,
Ema Kukanová,
Filip Mika

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:

Štefan Kukla,
Juraj Ložan,
Irena Tóthová,
Jozef Šipka

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Navštívili sme aj starú časť Kremnickej mincovne, ktorá bola založená v období ťažby zlatej
rudy v 15. storočí t.j. v roku 1442. I keď prvé
mince boli už razené v roku 1329 a to uhorské
groše a neskoršie zlaté florenty známe ako kremnické dukáty.
Navštívili sme aj mestský hrad, ktorý vznikal
postupne od 13. storočia. Obranný systém pochádza zo 14. storočia. Dominantou hradu je dvojloďový Kostol svätej Kataríny – patrónky mesta.
Kostol sv. Kataríny je rímsko-katolícky a vznikol
prestavbou staršieho objektu zo 14.storočia.
Hlavný oltár a štyri bočné sú bohato zdobené
a pozlátené. Kostol má nový organ s parametrami
európskej úrovne.
Nezabudnuteľným zážitkom
bola návšteva zemepisného stredu
Európy, kde je postavená pamätná
tabuľa. Je to veľmi krásne prostredie. V týchto miestach je postavený kostolík zasvätený svätému
Jánovi Krstiteľovi z roku 1582. Je
udržiavaný miestnymi kapucínmi, ktorí sa okrem neho starajú aj
o kláštor a ich okolie.
I keď počasie v priebehu
dňa bolo daždivé, o naše krásne
dojmy a zážitky sa zaslúžila vynikajúca sprievodkyňa s bohatými
vedomosťami a samozrejme veľmi dobrá disciplína všetkých
účastníkov zájazdu.
Poslednou zástavkou nášho
zájazdu bola návšteva kremnickej
Vinotéky Biely bocian, majiteľa pána Varhanovského. Degustáciu štyroch druhov vín (talianskeho, nemeckého, slovenského a moldavského)
pripravil na dobrej, odbornej úrovni. V tejto
vinotéke sa predáva aj víno z PD Mojmírovce,
majiteľom vinotéky veľmi kladne hodnotené,
ktoré nám nebolo ponúknuté - vraj ho máme
doma. Po ukončení degustácie sme sa pobrali domov za už pekného slnečného počasia. Nedá mi
pripomenúť, že počas celého daždivého dňa nás
pán Šupka – vodič a majiteľ autobusovej dopravy
z Cabaj-Čápora, bezpečne povozil aj po menej
prístupných cestách. Srdečne mu ďakujeme.

Zlatokopi – Kremnica
Vincent Belan
Foto: Rudolf Arpáš
Jednota dôchodcov v Mojmírovciach vo
svojom programe v roku 2010 mala návštevu
historického mesta Kremnica. Dňa 30. 7. 2010
zorganizovala pre svojich členov a ich rodinných
príslušníkov jednodňový zájazd do tohto mesta.
Zúčastnilo sa ho 46 občanov. Nálada zúčastnených občanov bola veselá, i keď počasie tomu
nenasvedčovalo (bolo zamračené a mestami
mrholilo). Po príchode do mesta Kremnica sa nás
ujala a privítala veľmi milá pani, ktorá nás sprevádzala počas celej návštevy mesta, historických
a kultúrnych pamiatok.

Účastníci zájazdu v Kremnici

Prvé sme navštívili Kremnické bane, v ktorých sa dolovala zlatá ruda. Pre nízky obsah zlata
v rude bola ťažba neskôr zastavená. Aktívnou
činnosťou dobrovoľníkov je sprístupnených cca
500 metrov banskej chodby pre turistov. V štôlni
Andrej, ako ju nazývajú, nám bola priblížená
práca baníkov v originálnom prostredí z obdobia
17.,18. a 20.storočia.
Súčasťou expozície banského múzea priamo
v štôlni Andrej sú rôzne stroje, zariadenia, vybavenie pracovísk a spôsob zabezpečenia banských
diel. Podzemné priestory nám pomohli vžiť sa
do ťažkých podmienok práce baníkov v blízkej
a dávnej minulosti. Bol to veľmi pekný a poučný
zážitok.
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REGIÓNOM NITRIANSKEHO KRAJA

Starí rodičia s vnukmi na turistickom dni
- bicyklovaní

Turistický deň - bicyklovanie
Vincent Belan

Foto: Ing. Jozef Filo ml.

Už tradične Jednota dôchodcov usporiada cyklistický deň pre
starých rodičov – vnukov, rodičov
a deti. Tak sa stalo aj v sobotu 7.
8. 2010. Posledné roky nám počasie nepraje. Aj tento rok bolo ráno
dosť nepríjemné - upršané, ale
neskôr sa vyčasilo a bolo fajn.
Turistického dňa sa zúčastnilo 25 občanov a detí. Trasa bola
mierne zmenená oproti pôvodnému plánu. Pelotón bicyklistov vyrazil z Mojmíroviec smerom Poľný Kesov – rázcestie, Štefanovičová, Dolný Taráň, Horný Taráň a trasu ukončil na Poľovníckej strelnici Mojmírovce. Účastníkom
bola podaná desiata. Na strelnici ich čakalo pripravené občerstvenie – boli im podané chutné špekáčiky, káva a nealko nápoje, ktoré v plnej výške financovalo Občianske združenie Mojmírovské
kroky – za čo im výbor JDS ďakuje. Disciplína účastníkov cyklistického dňa bola veľmi dobrá, na
trase sa nestal žiadny úraz, všetci prišli domov zdraví. Tak to má byť.

ciach. Tu absolvovali cyklisti kritérium – okruhy
obcou na 2,2 kilometrovom okruhu.
V nedeľu sa pelotón presunul do Mojmíroviec. Už tradične sú Mojmírovce vybrané ako
záverečné centrum pretekov. Cyklistov čakala
posledná 3. etapa - časovka jednotlivcov. Je to
disciplína, ktorá je zaradená do programu takmer
každých etapových pretekov. Jej výsledok riadne
premiešal konečné poradie.
Pre najlepších v celkovom hodnotení po každej etape pretekov Regiónom nitrianskeho kraja
pripravili organizátori symbolické žlté tričká,
ako to vídame i na veľkých etapových pretekoch.
Víťazi jednotlivých kategórií: ml. žiaci
– Juraj Michalička (CS Žilina), st. žiaci – Dávid
Zverko (CK Žiar n/Hron.), kadeti – Erik Baška
(CK EPIC Dohňany), juniori – Stanislav Béreš
(Športová škola Trenčín).
Organizátori pripravili i preteky pre verejnosť. V Mojmírovciach zvíťazil Juraj Teplan
z Nitry pred J. Meszarosom a K. Maťkom z
Branču.

Cyklistické preteky Regiónom Nitrianskeho
kraja vyvrcholili v Mojmírovciach
štatutárny zástupca Cyklo Klub Nitra

Ing. Vladimír Došek ,

V dňoch 3.- 4. júla sa v okolí Nitry uskutočnili etapové cyklistické preteky REGIÓNOM
NITRIANSKEHO KRAJA pod záštitou mesta
Nitra, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, obcí Mojmírovce, Komjatice a organizátora
Cyklo Klubu Nitra. Podujatie bolo určené pre
mládežnícke kategórie (mladší a starší žiaci,
kadeti a juniori). Sú to jediné domáce etapové
preteky pre tieto vekové kategórie. Zaradené boli
taktiež do súťaže Slovenského pohára v cestnej
cyklistike 2010.
Úvodná etapa sa uskutočnila v Nitre, pod
názvom Memoriál Ing. Jána Vanča. Práve pán
Vančo bol ten, čo priviedol cyklistické podujatia
do Mojmíroviec. Štartovali tu vtedy v začiatkoch
cyklisti takých zvučných mien ako Jurčo, Sagan,
ktorí dnes pôsobia v popredných profesionálnych
kluboch.
Popoludní odštartovala 2. etapa v Komjati-
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V pelotóne sa predstavilo takmer 90 pretekárov. Podujatie bolo vysoko hodnotené účastníkmi z iných klubov z hľadiska jeho organizovania, zabezpečenia, bezpečnosti na cestách
a hodnotných cien. Po ceremoniáli vyhlásenia
víťazov, zástupcovia klubov prehlásili:
,,Pripravili ste krásne podujatie, sme radi, že
sme tu mohli pretekať.“
Po pretekoch na adresu podujatia vyslovil
slová vďaky i reprezentačný tréner mládeže Vladimír Hnát: ,,Osvedčila sa nám už v minulom
roku príprava tu v Mojmírovciach. Je tu reprezentačné družstvo juniorov, chlapci tu dolaďujú
formu. O dva týždne ich čakajú majstrovstvá Európy. Práve tu na trase časovky v Mojmírovciach
som mohol zhodnotiť ich momentálnu výkonnosť. Som rád, že sú tieto preteky, a že prispeli
mojim zverencom k rastu výkonnosti.“
Do Mojmíroviec priviedol i svojich zverencov
CK EPIC Dohňany pán Velits (tréner známych
bratov Velitsových. Jeden z nich je účastníkom
najväčších svetových etapových pretekov Tour
de France). Jeho slová: ,,Preteky ste mali výborne
pripravené, som rád, že práve tu sa rozhodlo, že
môj zverenec Erik Baška vyhral svoje prvé etapové preteky.“
Ak zhodnotíme športové výkony, jednoznačne patrí prvenstvo staršiemu žiakovi Dávidovi Zverkovi. Zvíťazil vo všetkých etapách. A
tu v Mojmírovciach ho obliekol pán starosta do
žltého víťazného dresu.
Bez pomoci ostatných by nebolo možné uspo-

Cyklotúra
2010
Poznávame krásy
južnej Moravy
Text a foto:

Ing. Ján Košina
Stalo sa už tradíciou, že aktivita našej
cykloskupiny každoročne vrcholí zaujímavou
cyklotúrou. Plán na tento rok bol cyklozájazd
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ŠPORT

Záverečný ceremoniál pretekov: Starosta
obce Mojmírovce Imrich Kováč, predseda organ. výboru Vladimír Došek, víťazi kategórií:
ml. žiaci Juraj Michalička, st. žiaci Dávid
Zverko, kadeti Erik Baška, juniori Stanislav
Béreš, reprezentačný téner Vladimír Hnát,
člen organizačného výboru V. Zeman
riadať takéto náročné podujatie.
Vďaka patrí etapovým centrám mestu Nitra,
obciam Mojmírovce a Komjatice a ich starostom Imrichovi Kováčovi a Pavlovi Gálikovi,
Krajskému a okresnému riaditeľstvu polície
v Nitre, Obvodnému oddeleniu polície v Mojmírovciach, cyklistom z Mojmíroviec a rodinným príslušníkom poslancov obecného zastupiteľstva obce Mojmírovce, ako aj sponzorom
PD Mojmírovce a Tauris Nitria..
s cestovnou kanceláriou na Francúzsku riviéru.
Bohužiaľ, chytali sme zajaca za chvost. Než
sme podnikli prvé kroky, zájazd bol vypredaný.
Skúšali sme cyklozájazd do Čiernej Hory. Avšak
k jeho realizácii bolo potrebných štyridsať účastníkov. To by sme nezvládli ani s rodinnými príslušníkmi a domácimi miláčikmi k tomu.
V ťažkých pôrodných bolestiach, doslova
cisárskym rezom sa zrodil nápad zrealizovať
túru na Morave, konkrétne v Lednicko - valtickom areáli. Tento nápad síce nevoňal exotikou,
morom a piesočnými plážami, ale - ako sme sa
neskôr presvedčili - voňal nádhernou
prírodou, krásnymi starobylými pamiatkami,
dobrým vínkom a príjemnými ľuďmi.
Lednicko valtický areál zahrňuje územie
bývalého panstva Lichtenštajnských kniežat.
Je charakteristický lužnými lesmi, rozsiahlymi
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hladinami rybníkov a priehrad, nádhernými
gotickými stavbami s antickými výjavmi a nedoziernymi lánmi vinohradov. Tento areál je
od roku 1996 súčasťou svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Pred akciou sme trénovali individuálne.
Niekto intenzívne, niekto menej a niekto vôbec.
Ale tak to bolo vždy. Záujemcov bolo veľa, ale
nakoniec zostali iba verní, ktorí nesklamali
nikdy a som presvedčený, že ani v budúcnosti
sa to nezmení.
Termín odchodu bol stanovený na 6. júl
a účastníkmi akcie boli:
Vierka a Peťo Láznikovci - Nitra, Alžbeta
(Dáša) a Imrich Kováčovci, Dagmar (Dáša)
Hrdá - Topoľčany, Janči Nemeš, Michal Palatický, Roman Sabo, Ján Košina.
V uvedený deň o 08,00 sme na námestí obce
naložili do áut bicykle a batožiny. Okrem iných
nás vyprevádzal Janči Šurába so svojim bicyklom z dôb Rakúsko - Uhorska, ktorý si pamätá
časy, keď bol František Jozef I. frajtrom. Ale
STK-čku mal platnú. Takmer sme ho prehovorili, aby sa k nám pridal.
A naši bývalí kolegovia? S ktorými sme ešte
nedávno brázdili cesty, pili z jedného štamprlíka
a snívali o nových akciách... zase nič! Ako ľahko
a rýchlo sa zabúda!!!
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V priebehu nášho
autopresunu sa obloha
striedavo
usmievala
i plakala. Na Moravu
sme dorazili v poludňajgrácie
ších hodinách a vybrali
kemp s antickým názvom
APOLLO. Ešte neboli
bicykle vyložené z áut
a už nás odchytil správca
kempu. Snáď z našich očí
( alebo nosov?) spoznal, že
holdujeme dobrému vínu.
Zaviedol nás do krásnej
pivnice, kde sme hodnotili
moravské aj mojmírovské
chardonay. Skončilo to
remízou. Vyložili sme
bicykle, postavili stany
a vykonali prvú jazdu
na zámok v Ledniciach,
ktorý bol rodovým sídlom
Lichtenštajnovcov. Gotický zámok s nádhernými
záhradami a parkom,
v ktorom sa nachádza niekoľko tisícročných
stromov. Je tu obrovský skleník so storočnými
palmami, minaret, umelá jaskyňa i vodáreň. Tu
naše aktivity prerušil prudký dážď. Tak sme si
pod strieškou, spolu s miestnymi zanadávali na
svojich politikov a na politiku ako takú a vrátili
sa do kempu.
Druhý deň sme vyrazili príjemnou lesnou
cestou smerom na Valtice. Obdivovali sme
a fotograficky zdokumentovali udržiavané gotické stavby – TRI GRÁCIE, SVÄTÝ HUBERT
i DIANIN CHRÁM. Vo Valticiach sme sa naobedovali a pokračovali okolo štátnej hranice, cez
Břeclav do kempu.
V ten deň vystupovala v kempe country
kapela a tak sme pokračovali spevom a tancom.
Náš spev bol mierne falošný, ale o to hlasnejší.
Na parkete sa vykrúcal Slovák s Moravákom,
s Poliakom, tancovali spolu rôzne národnosti,
dokonca i rôzne sexuálne orientácie. Ale vo
všetkej počestnosti. Rozlúčili sme sa dôstojne
a tanečným krokom odkráčali ku svojim stanom. Síce niektorí, zvyknutí na stereotyp, začali
hľadať kľúče od vchodu, ale inak fajn. Noc už
dávno rozprestrela svoj plášť, hviezdy naširoko
roztvorili oči, v diaľke znel spev slávika a túto
idylku rušilo mohutné chrápanie rinúce sa z našich stanov.
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Ráno Michal veľmi výstižne tlmočil slová
našich dedov : „ Kto víno večeria, na frištuk
chladnú vodu vyhľadáva “. Ale nepoľavili sme
a vyrazili na najdlhšiu - 79 km - trať k jednej
z moravských rozhľadní. Cesta viedla cez
Podivín, Veľké Bílovice, Veľké Pavlovice cez
vinohrady k rozhľadni. Je vysoká 15 m a je z nej
nádherný výhľad na široké okolie. A tá Bardotka
mala pravdu. Svet je skutočne malý. Tu, ďaleko
od slovenskej hrudy, nám v pivničke nalievala
moravský klaret rodáčka z Martina. Pokračovali
sme ponad Vestonickú nádrž a zastavili sa na Janovom hrade. Táto stavba je akási veľkopanská
roztopaš, cieľavedome vybudovaná ako zrúcanina na prianie Jana Lichtenštajnského. Hrad
je zasadený do nádherného prostredia a v jeho
okolí sa organozovali lovy. Najlepší lovec bol
vyhlásený kráľom lovu a celú noc pil so špeciálneho pohára. Aby však túto výsadu získal,
musel uloviť srnca, diviaka, líšku a zajaca. A čo
vy – urmínski jágri z družiny Jožka Pšenku?
Trúfli by ste si so svojimi modernými flintami,
puškohľadmi a infrahľadmi??
Po príchode do kempu sme pojedli, zušľachtili telo, sadli do reštaurácie a mastili karty.
Jedným okom sme sledovali záver MS vo futbale
a druhým nazerali súperovi do kariet.
Deň štvrtý bol výnimočný tým, že vodcovské žezlo prevzali naše dievčatá. Na nich bol
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výber trate, jej dĺžka i všetko ostatné. Sľubovali
nenáročnú trať, bez kopcov. Vedenia sa ujala
vrchná amazonka Dáša Kováčová a zvládala
ho dobre.
Napredovali sme lesnou cestou, okolo
Lednických rybníkov, zastavili sme sa na RYBNIČNOM ZÁMEČKU a naobedovali sme sa na
HRANIČNOM ZÁMEČKU. Meno získal tým,
že kedysi jeho stredom viedla hranica medzi
Moravou a Rakúskom. Pokračovali sme až do
Mikulova a na jeho zámok. Tu a nie iba tu si
človek uvedomil, aký je malý a ničotný, v porovnaní s tými, ktorí vytvorili tieto nádherné
a impozantné stavby, úžasné sochy a prekrásne
nástenné fresky. A to niektorý našinec máva
tendenciu priam do sveta hlásať, že natrel odkvapové rúry na dome, urobil rebrík na povalu,
či opravil dvere na prasacom chlieviku.
Z Mikulova sme vyrazili späť do kempu,
ale takým nekonečným kopcom, že sme to od
dievčat považovali za velezradu. Ešte dnes sa
prebúdzam s potom na čele a s výkrikom „ Ku..a
, kde máš koniec?!“. Ale nie, zvládli sme aj to.
Keď som pri našich dievčatách, musím opäť
konštatovať, že boli super. Výborné cyklistky,
výborné spoločníčky. V ničom za nami nezaostávali, snáď iba v „pitnom režime“.
V kempe sme sa najedli, spáchali hygienu
a zvažovali, čo ďalej. A komáre - mrchy - pichali

a pichali a pichať neprestávali. My – mužská
časť skupiny sme im iba ticho závideli ich vytrvalosť a húževnatosť.
Inak naše obydlia boli bez problémov. Iba na
stane Jančiho Nemeša, ktorý spal sólo, sa každý deň znižoval strop. Vchádzal doňho takmer
vzorovým vojenským plazením. A keď mal nadránom „kučeravé“ sny, horeznak z neho vyjsť
nedokázal. Musel to najprv rozdýchať.
Večer opäť hrala country kapela, tak sme
posedeli, popili a mastili karty.
Piaty deň sme plánovali prekročiť hranicu
a prebehnúť sa pohraničím Rakúska. Po niekoľkých kilometroch však prišlo k najnepríjemnejšej havárii v histórii našich cyklotúr. Urminská
Dáša sa dostala do kolízie s topoľčianskou
Dášou. Urminská bola pevnejšia v kramflekoch
a topoľčianska skončila ukážkovým horajnom
v priekope, s nepekne rozbitými kolenami. Tým
pre ňu cyklotúra skončila. Ostatní pokračovali
na Reintal, Katzeldorf, cez Valtice späť do
kempu.
Ja, v úlohe sanitára, som mohol beztrestne
siahať Dáši na kolená a dovolil som si aj trocha
vyššie. (Píšem samozrejme o svojej – topoľčianskej Dáši).
Náš posledný večer v tomto kraji nám spríjemnila cimbalová muzika, s nádhernou, za
srdce chytajúcou hudbou.
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Břeclav

Posledný deň sme zbalili stany, naložili
i s bicyklami do áut, vyrovnali dlhy a dopili, čo
zostalo. Po stanoch zostalo na zemi päť obdĺžnikov vyblednutej trávy. Ale v nás spomienky na
krásne miesta, krásne zážitky a príjemné chvíle,
ktoré sme strávili v týchto končinách.
Opäť sme boli nútení konštatovať, že je veľmi veľa krásy, nepoznanej krásy v našej blízkosti. Iba určitý sklon k snobizmu nás núti hľadať ju
prednostne v Egypte, Grécku, či inde.
Domov sme dorazili na pravé poludnie. Príjemné pohostenie v kaštieli pre nás zorganizovala Marika Sabová. Posledné sústo, podanie rúk,
nejaká pusa a každý svojou cestou. Morava je už
minulosťou, čo bude v roku nasledujúcom zatiaľ
nevieme. Ale dobrých tradícií sa nevzdáme.

V závere niekoľko technických údajov :
- do areálu i späť sme sa dopravili vozidlami
Michala a Romana
- v kempe sme strávili 6 dní a 5 nocí
- cyklocesty viedli po asfalte, ale aj po nespevnených piesočnatých chodníkoch
- celkom sme najazdili 211 km. Ale čitateľ
pochopil, že táto akcia nebola o množstve kilometrov
- okrem troch defektov sme nemali žiadne technické problémy

Druhé miesto na turnaji
o Pohár predsedu PD
Mojmírovce
Netradične pondelok 5. júla sa vo Veľkej
Doline uskutočnil v poradí už 38. ročník turnaja
o Pohár predsedu PD Mojmírovce. V zápase
s Poľným Kesovom boli Mojmírovce jednoznačne lepším mužstvom a gólmi Michala Švelana
z 11 m, Radovana Hadžu – 2x a Romana Tomiša
si vybojovali postup do finále. Medzi zaujímavosti turnaja patrí určite skutočnosť, že v mužstve
Mojmíroviec sa predstavili 3 hráči, ktorí majú
bydlisko vo Veľkej Doline, za Veľkú Dolinu hrali
zase 3 Mojmírovčania. Vo finále si zmerali sily
naši hráči s futbalistami Štefanovičovej. Tak ako
pred rokom v Poľnom Kesove aj tentokrát skončilo stretnutie remízou a v jedenástkovom rozstreli
boli úspešnejší hráči Štefanovičovej. Okrem
odmeny a pohára za 2. miesto sa Mojmírovce
tešili z ceny pre najlepšieho hráča, ktorým sa stal
Miroslav Tulipán.

Tretie miesto na turnaji žiakov
Poslednú júlovú sobotu sa uskutočnil na ihrisku v Mojmírovciach netradičný turnaj žiakov
za účasti mužstiev z Mojmíroviec, Cabaja-Čápora, Trnovca nad Váhom, Lužianok, Vinodolu
a Zbehov. Turnaj, ktorý bol uskutočnený v rámci
projektu „Most medzi komunitami“ bol zaujímavý tým, že v každom mužstve nastúpili aj mladí
Rómovia, možno budúci futbalisti. Cieľom turnaja bolo ukázať, že pri športe nikto nepozerá na
farbu vlasov, očí,
pokožky, že lopta
je rovnako guľatá
a tráva rovnako zelená pre všetkých,
že z presnej prihrávky a gólu sa
Najlepší brankár
turnaja žiakov
(Richard Rosinský-Cabaj-Čápor) a najlepší
strelec turnaja
žiakov (Sebastián
Bohumel – Vinodol)

ŠPORT - FUTBAL
Najlepší hráč turnaja
žiakov: Majo Billa Lužianky (v strede)
dokážu všetky deti tešiť
rovnako. Od rána do
podvečera sa na mojmírovskom ihrisku vystriedala viac ako stovka
nádejných futbalistov.
Ocenené boli nielen
najlepšie 3 mužstvá
v poradí Vinodol, Cabaj-Čápor a Mojmírovce,
ale aj najlepší brankár,
najlepší strelec a najlepší
hráč. Potešil aj záujem starších hráčov, rodičov,
ale i ďalších divákov. Organizátori by chceli touto
cestou poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu
kraju, občianskemu združeniu Mojmírovské
kroky, Obecnému úradu v Mojmírovciach, Futbalovému klubu Mojmírovce a Miestnej organizácii Červeného kríža v Mojmírovciach. Bez ich
finančnej a materiálnej pomoci by nebolo možné
podujatie zorganizovať. Pre všetkých, ktorí pomohli pri organizácii a zabezpečení turnaja však
bola najväčšou odmenou radosť v očiach hráčov
pri každej vydarenej prihrávke, strelenom góle.
Napriek tomu, že výsledky neboli najdôležitejšie pre zaujímavosť ich uvádzame.
Mojmírovce - Cabaj-Čápor 0:1
Zbehy - Trnovec nad Váhom 2:1
Cabaj-Čápor - Lužianky 11:0
Trnovec nad Váhom - Vinodol 0:9
Mojmírovce - Lužianky 11:0, góly P. Kozma 4x,
D. Takách, Š. Špánik, M. Kudry 2x, S. Čačik, M.
Janiš, Mich. Bandry
Vinodol – Zbehy 7:1
Zápas o 5. miesto: Tr. n. Váhom - Lužianky 7:2
Zápas o 3. miesto: Mojmírovce – Zbehy 5:0 góly:
P. Kozma 2x, Š. Špánik, S. Čačik, Mich. Bandry
Zápas o 1. miesto: Vinodol - Cabaj-Čápor 2:0
Za Mojmírovce nastúpili: Michal Bandry, Miroslav Bandry, Jakub Buch, David Cunev, Simon
Čačik, Jozef Filo, Karol Filo, Mário Janiš, Roman
Karas, Radoslav Kelec, Tomáš Kónya, Patrik
Kozma, Miroslav Kudry, Štefan Kudry, Peter
Sýkora, Šimon Špánik, Tibor Špánik, Dominik
Takách.
Stranu pripravili:

Ing. Jozef Filo

Foto: Dana Bandryová

Základná umelecká škola
v Mojmírovciach

oznamuje

dodatočné prijímacie talentové pohovory

na školský rok 2010-2011
dňa

7. septembra 2010 /utorok/ od 12.00 do 16.00 hod.
v priestoroch ZUŠ Mojmírovce

Hudobný odbor:
(klavír, keyboard, gitara, flauta, trúbka, saxofón, klarinet,
bicie nástroje, spev)

Literárno-dramatický odbor:
(dramatická tvorba, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore,
dramatika s bábkou a slovesnosť, technika vedenia bábok)

Výtvarný odbor:
(kresba, maľba, grafika, modelovanie…)

Tanečný odbor:
(tanec - tanečná príprava, klasický, moderný, ľudový, kreatívny...)

PRIHLÁŠKY:
JE POTREBNÉ SI URÝCHLENE PREVZIAŤ OSOBNE
A HNEĎ VYPLNENÉ ODOVZDAŤ
od 2.septembra do 7.septembra 2010 (07:00 - 15:00 hod.) na riaditeľstve ZUŠ – kancelária.
PRI PRIJÍMANÍ BUDE ROZHODOVAŤ OKREM SPLNENIA POŽIADAVIEK
K ŠTÚDIU NA ZUŠ AJ DÁTUM ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY.

Nových žiakov prijímame len do naplnenia voľných miest.

Ak vám uvedený termín z časových alebo iných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte nás
prostredníctvom tel. čísla 037/7798144 alebo 0915 738 517, prípadne osobne na riaditeľstve ZUŠ,
kde vám radi poskytneme ďalšie informácie a dohodneme iný možný termín.

Tešíme sa na vás!

V ZUŠ je organizované prípravné štúdium pre deti od 5 rokov, základné štúdium od 6 rokov
a vyššie podľa zamerania, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých v hore uvedených odboroch.
Základná umelecká škola ponúka získať kvalitné umelecké vzdelanie pod odborným
vedením profesionálnych pedagógov v zvolenom odbore a predmete.
Absolventov našej školy pripravujeme na ďalšiu umeleckú dráhu účinkovania
v profesionálnych súboroch, na prijímacie pohovory stredných a vysokých škôl umeleckého
zamerania podľa vlastného výberu.

Autoškola PANTER

a, ZĽAVA pre obyvateľov Mojmíroviec na sk. B - osobný automobil
b, NITRA - ČERMÁŇ - GOLIANOVA 83 oproti ČFK Strojár
c, INFOLINKA: 0905 554 888
d, PLATBY aj na splátky bez navýšenia!
www.autoskolapanter.sk

