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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ
ZBIERKY
Obec Mojmírovce podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. O
verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení
neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa
§ 75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovanej
neziskovou organizáciou „Šťastný život“ n.o., pre klientov
denného stacionára
Usporiadateľ zbierky:
Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce, IČO: 00308269
Účel zbierky: zabezpečenie finančných prostriedkov na činnosť
denného stacionára (poskytovanie sociálnej služby pre klientov
s trvalým pobytom v obci Mojmírovce)
Miesto konania zbierky:
územný obvod obce Mojmírovce
Čas konania zbierky:
od 12. júna 2011 do 15.decembra 2011
Spôsob konania zbierky: zriadený účet č.0800857010/5600
v Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Nitra, na ktorý je možné
poukázať ľubovoľnú čiastku, alebo prispieť vkladom v hotovosti
do pokladne OcÚ Mojmírovciach, Nám. sv. Ladislava 931/7 alebo
zbieracia urna – počet: 2 ks
Použitie zbierky: zbierkou získané finančné prostriedky budú
použité na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 75 ods.
1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov.
Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky schválený uznesením
obecného zastupiteľstva obce Mojmírovce č. 77/5/2011 - B
zo dňa 1. 6. 2011.
* Obecný úrad žiada občanov, ktorí ešte nezaplatili poplatok za vývoz komunálneho odpadu, aby tak urobili čo najskôr, nakoľko druhá
splátka je splatná 31. júla 2011. Zároveň žiadame občanov, aby si
prišli prevziať platobné výmery na daň z nehnuteľností. Daň môžete
ihneď vyplatiť do pokladne.
* Žiadame občanov, aby rešpektovali otváracie hodiny na zberovom
dvore, resp. oznamy o zmene otváracích hodín a nekládli odpad
k bráne zberového dvora, prípadne nehádzali odpad za oplotenie.
V opačnom prípade sa občan dopúšťa priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €.

POZVÁNKY
Uzávierka septembrového čísla
bude 15. augusta 2011.
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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Pozvánka
na obecné slávnosti Mojmírovské vinobranie a Družstevný
deň, spojené s oslavami 855. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mojmírovce.

Obec Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce a Kaštieľom Mojmírovce vás srdečne pozývajú
na obecné slávnosti - Mojmírovské vinobranie a Družstevný deň,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. - 11. septembra 2011. Tohtoročné
slávnosti s medzinárodnou účasťou účinkujúcich sú spojené s oslavami 855. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mojmírovce.
Podujatie je spolufinancované Európskou komisiou, v rámci
Programu Európa pre občanov - 2007 - 2013, Akcia 1. - Aktívni
občania pre Európu, z projektu s názvom Spolu tvoríme budúcnosť.
Piatok 9. 9. - Európsky deň
Slávnostné privítanie zahraničných hostí z partnerských obcí
- námestie
Spoločná prehliadka obce a jej pamätihodností
Európa medzi nami, Európsky kultúrny večer detí, Filmový večer,
Beseda – kultúrny dom
Sobota 10. 9. - Maďarsko-Rakúsko-Bulharský deň
Strelecký prebor – strelnica
Spoločné športové predpoludnie:
- futbalový turnaj – futbalový štadión
- stolno-tenisový turnaj – základná škola
- tenisový turnaj – kaštieľ
Medzinárodné kulinárium – kaštieľ
Medzinárodná oberačka hrozna – vinica
Európske kultúrne poobedie – okolie kaštieľa
Odhalenie pamätnej tabule – Židovský cintorín
Filmový večer – kultúrny dom
Euro Diskozábava
Nedeľa 11. 9. – Slovenský deň
Svätá omša – Kostol sv. Ladislava
Alegorický sprievod obcou
Slovenské kultúrne poobedie
Na tomto mieste sa nedajú všetky podujatia a účinkujúci vymenovať, ale môžete sa tešiť na veľmi zaujímavý a bohatý program.

Poďakovanie
Júnové obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ing. Viery
Láznikovej o uvoľnenie z pozície člena redakčnej rady.
Ďakujem našej kolegyni za doterajšiu prácu v RR a verím, že
zostane našim verným dopisovateľom a externým spolupracovníkom.
Daniela Kozáková, predseda redakčnej rady
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ZO ZASADNUTÍ POSLANCOV
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

V mesiaci jún obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach zasadalo dvakrát. Neplánované,
piate zasadnutie OZ sa konalo 1. júna a šieste
podľa plánu, 30. júna 2011. Zo zápisníc zasadnutí vyberáme nasledovné:

obce. Poslanci súhlasili s vyhlásením dobrovoľnej zbierky.

6. zasadnutie OZ
Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti
ôsmich poslancov, poslanec Ing. Jaroslav Kukan
sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti. Po
otvorení rokovania starostom obce a kontrole

5. neplánované zasadnutie OZ
Starosta obce Imrich Kováč viedol rokovanie za prítomnosti všetkých 9 poslancov.
Po schválení programu rokovania poslanci
pristúpili k riešeniu žiadostí adresovaných
OZ a to:
• Žiadosť Ing. Viery Láznikovej o uvoľnenie
z pozície člena Redakčnej rady časopisu Mojmírovčan. Poslanci so žiadosťou súhlasili.
• Žiadosť Ing. Karin Benčíkovej o doriešenie
bezpečnosti dopravy na ulici Pod vinohradmi.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a problematiku bezpečnosti na uvedenej ulici odstúpili
na riešenie komisii životného prostredia a dopravy.
• Žiadosť manželov Jozefa a Heleny Kvasňovských o urgentné ohradenie Výhonského
cintorína a o úhradu 50 % vzniknutej škody,
spôsobenej krádežou okrasnných
ých kríkov z hroboobového miesta. Poslanci vzali žiadosť
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uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, poslanci
pristúpili k riešeniu žiadostí občanov a organizácií, pričom schválili:
• žiadosť manželov Dubajových o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce o výmere 75 m2,
• žiadosť riaditeľa ZŠ Mojmírovce o spolufinancovanie projektu Škola v Mojmírovciach pokračuje na ceste k modernej škole vo výške 5 %
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Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Mojmírovce na roky 2007-2013 a navrhli zvolať verejné zhromaždenie občanov k príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Foto: Archív obce

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE

AKTUÁLNE V OBCI
obce na roky 2014 – 2020 v termíne september
2011.
Predsedkyňa komisie pre správu majetku
obce, financie, podporu podnikateľskej činnosti a štrukturálne fondy Ing. Andrea Bakošová
informovala OZ o zasadnutí komisie a odporúčaniach ohľadom nedoplatkov obce voči vodárenskej spoločnosti Cedron – Mikroregión s.r.o.

Navrhla vykonať kontrolu účtovníctva vodárenskej spoločnosti hlavným kontrolórom obce.
V bode Rôzne poslanci rokovali o možnosti
výstavby sociálnych bytov v obci, o možnosti
rekonštrukcie Malého kaštieľa, o revitalizácii
priestranstva pri Žigobare a zhodli sa na nutnosti
obmedziť prejazd ťažkých nákladných automobilov cez obec.

Spýtali sme sa ...
Občania na Šalgovskej ulici, ktorí bývajú
blízko Žigobaru, zaznamenali v polovici júna
pohyb ťažkých mechanizmov na skládke odpadu za cintorínom. Preto prvá moja otázka
na starostu obce Imricha Kováča smerovala práve k tejto
skládke, ktorá dlhodobo nebola dobrou vizitkou pekných
Mojmíroviec.
Áno, na uzatvorení skládky
odpadu pri cintoríne sa veľmi
intenzívne pracuje. Stroje presúvajú veľké množstvá zeminy
spolu s odpadom tak, aby sa
široký priestor skládky podstatne zmenšil. Aj
priestor za Žigobarom sa postupne vyčistí a zemina sa premiestni na skládku. Obrazne povedané, z najhlbšej jamy za cintorínom sa tak stane
najvyšší kopec v dedine. Práce pokračujú podľa
schváleného projektu, pritom technológia uzatvorenia skládky je technicky značne náročná.
Názor občianky, žijúcej v blízkosti skládky:
Tak predsa sme sa dočkali zatvorenia skládky.
Chcem veriť, že už nikto tam žiadny odpad nevyvezie a aj táto časť obce spolu s cintorínom
sa skrášli, zlepší sa životné prostredie a že tento

priestor potom vo vynovenom šate už aj udržíme.
Druhá otázka sa dotýka centra našej obce.
Pán starosta, kedy začnú práce na Námestí sv.
Ladislava?
Reálne predpokladáme, že
rekonštrukcia námestia začne
už v auguste. Postupnými
krokmi chceme vynoviť celý
stred dediny. Obnova námestia
začala vlastne už reštauráciou,
potom nasledoval kostol, Supermarket COOP Jednota, práce na
exteriéri zdravotného strediska
sú prakticky ukončené, nasleduje rekonštrukcia
jeho interiéru, vrátane vybudovania 4 obecných
bytov. Pretože rekonštrukcia námestia si vyžiada
aj zmeny v organizácii dopravy na štátnej ceste
i priľahlých komunikáciách a zároveň určité obmedzenia, chcem požiadať občanov o pochopenie. Sústredeným úsilím chceme postupne skrášľovať celú dedinu, hoci si uvedomujem, že je ešte
mnoho vecí, ktoré treba v našej obci riešiť.
Starostovi obce za odpovede sa poďakoval

Ivan Mojmír Zoborský

Skládka odpadov ﬁnancovaná zo zdrojov EÚ
V nadväznosti na začaté stavebné práce na skládke odpadov v Mojmírovciach pri Žigobare je dôležité spomenúť,
že stavba je realizovaná v rámci projektu s názvom Projekt
uzavretia a rekultivácie skládky odpadov Mojmírovce.
Projekt rieši úpravu tvaru, uzavretie povrchu a rekultiváciu
skládky odpadov a jej začlenenie do okolitého prostredia,
je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, v rámci Operačného programu Životné
prostredie. Celkové oprávnené investičné náklady projektu sú 1 166.904,30 EUR, dotácia z OPŽP
predstavuje čiastku 991 868,65 EUR. Termín začatia projektu 1.11. 2009, ukončenie projektu do 30.
6. 2011, vzhľadom na zdĺhavé verejné obstarávanie bola riadiacim orgánom MŽP SR schválená zmena projektu s predĺženým termínom ukončenia projektu do 30. 6. 2012.

Ing. Viera Lázniková
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MIESTO PRE

Obdivujem

pracovitosť
a húževnatosť
V našej rubrike Miesto pre... dávame priestor
MUDr. Eve Ďurčanskej, predsedníčke Komisie
na ochranu verejného záujmu a členke Redakčnej
rady časopisu Mojmírovčan. Všetci ju poznáme
z ambulancie všeobecného lekára, v Mojmírovciach žije 23 rokov.
1. Pani doktorka, ste druhýkrát členkou obecného zastupiteľstva (OZ) v našej obci. Vy ste
k nám prišli zo severnej časti Slovenska. Žijete tu už 23 rokov. Ako vy vnímate našu obec
v porovnaní s vašim rodiskom? Predsa len
ide o rôzne územia o rozdielne mentality.
Áno, som rodáčka z krásneho regiónu Slovenska. Narodila som sa v obci Priekopa, ktorá
leží medzi mestami Martin a Vrútky, v samom
srdci Turčianskej záhrady. Tu som prežila
svoje detstvo, mladosť, študentské roky a po
ukončení štúdia na VŠ som začala pracovať
ako mladý lekár na internom oddelení Fakultnej nemocnici v Martine. Z mojej izby som
mala výhľad na Martinské hole, na Malú a Veľkú
Fatru. Martin nie je veľké mesto, ale má svoju bohatú kultúrnu a historickú minulosť. V 19. storočí
bolo centrom slovenskej kultúry, vedy a umenia.
Dodnes je sídlom Matice slovenskej. V roku 1866
tu bolo založené patentálne gymnázium, v Slovenskom národnom múzeu je rozsiahla expozícia, ktorá je svedkom o minulosti a živote našich
predkov. V martinskom divadle začínali svoju hereckú kariéru mnohí činoherní umelci, ktorí dodnes pôsobia na doskách bratislavských divadiel.
Preto som mala veľké obavy, keď som sa v roku
1988 z osobných dôvodov musela presťahovať do
vašej obce, ktorá má úplne iný charakter a leží
v diametrálne odlišnom prostredí. Môj manžel
hovorí, že keď „horniak“ príde na dolnú zem, tak
sa mu z tej roviny zatočí hlava. Myslím, že aj mne
sa zatočila. Asi mi chýbal zdravý vzduch a hory.
Dnes však po 23 rokoch môžem povedať, že som
sa udomácnila, zvykla som si na toto prostredie
a na mentalitu ľudí a hoci mi stále jedna srdcová
komora bije pre Martin, cítim sa dnes už ako
„Mojmírovčanka“. S potešením musím povedať,
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že Mojmírovce v dnešnom období patria medzi
veľmi vyspelé obce s dynamickým rozvojom
a bohatým spoločenským a kultúrnym životom,
nielen vďaka aktivitám obecného úradu a spoločenských organizácií, ale aj vďaka aktivitám
kaštieľa a jeho vedenia. Od roku 1994 pracujem
ako obvodná lekárka, poznám ľudí, ich mentalitu, kladne hodnotím ich vzťah k obci a hrdosť, že
sú Mojmírovčania. Obdivujem pracovitosť a húževnatosť, hlavne strednej a staršej generácie,
trocha mi prekáža nízka miera tolerancie a nie
vždy korektné susedské vzťahy a malý záujem
o poriadok a čistotu. Tiež si myslím, že sa ľudia
málo angažujú v aktivitách, ktoré by mali viesť
k zlepšeniu životného prostredia a skrášleniu
našej obce, lebo nie všetko je v rukách obecného

uprednostňuje osobný záujem pred verejným,
alebo či ako štatutárny zástupca obce pri iných
činnostiach nevykonáva funkcie, ktoré sú v osobitnom zákone považované za nezlučiteľné s činnosťou verejného činiteľa. Podľa tohto zákona, je
verejný funkcionár povinný 1x ročne predložiť
komisii oznámenie o svojich majetkových pomeroch a oznámenie svojich funkcií, zamestnaní
a činností, ktoré vykonáva. Naša komisia sa
stretla tento rok 2x. Podľa prvých ohlasov na jej
prácu som prišla k poznaniu, že naša spoločnosť
na takéto aktivity nie je celkom pripravená. Napriek niektorým ironickým poznámkam si však
myslím, že v dobre fungujúcej demokratickej
spoločnosti by tie skutočnosti, ktoré má komisia
skúmať, nemali byť tabu.
3. A čo redakčná rada a práca v nej? Prišli
ste ako nový člen, možno s novými nápadmi,
námetmi, inšpiráciami. Často sa vďaka vašej
práci, stretávate s ľuďmi, počúvate ich názory
a problémy. Ako si predstavujete váš prínos
v tejto oblasti?
Do redakčnej rady som nastúpila po pani Ing.
Alene Bohunčákovej, ktorá bola pri zrode časo-

pisu a bola aj tou osobou, ktorá dbala na to, aby
časopis bol prostriedkom komunikácie medzi
obecným úradom a občanmi. Myslím si, že by
nemal byť venovaný len činnosti obecného úradu
a aktivitám jej zástupcov. Mal by sprostredkovať
informácie medzi našimi občanmi, ktorí pracujú
v rôznych sférach nášho života. Byť v RR pre
mňa neznamená len do časopisu prispievať. Skôr
si myslím, že moja hlavná úloha spočíva v tom,
aby som nachádzala témy a oslovovala kompetentných, ktorí by v mne blízkej oblasti, ako je
zdravotníctvo a sociálna problematika podávali
vlastné názory a informácie a stali sa tak externými prispievateľmi do časopisu. Preto som aj
v téme onkologických ochorení oslovila Mgr.
Evu Haršániovú, ktorá v spolupráci s MUDr.
Ivanom Riškom pripravila článok o nádorových
ochoreniach, ich prevencii a liečbe z pohľadu gynekológa. Myslím, že takouto formou sa časopis
stane pestrejším a bude stále pre našich čitateľov
zaujímavý.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.
Zhovárala sa

Daniela Kozáková
Z REDAKČNEJ RADY

úradu a členov zastupiteľstva. Dosť však negatívnych postrehov, lebo v dnešnej dobe je len málokto prístupný k otvorenej kritike. Nebudem viac
o svojich pocitoch hovoriť a budem veriť a dúfať,
že sa myslenie ľudí a vzťah k trvalým hodnotám
bude vždy meniť len k lepšiemu.
2. Ste predsedníčkou Komisie na ochranu verejného záujmu. Ak môžete priblížte nám činnosť,
resp. zameranie „vašej“ komisie.

Časopis Mojmírovčan v našej obci vydávame
od roku 1995. Priebežne sa vyvíja, mení, rozširuje... Tak ako vo všetkých oblastiach aj u
nás bolo potrebné pristúpiť k menšej inovácii.
Vychádzajúc z viacerých podnetov a postrehov
boli na májovom zasadnutí RR jednotlivé oblasti života obce rozdelené členom RR.

Áno, som členkou komisie, ktorá podľa zákona
357/2004 mala v orgánoch obecného zastupiteľstva fungovať povinne ako jediná už od roku
2005, jej kompetencie, náplň práce sú viac menej
striktne dané, takže veľa možností ako spestriť
jej prácu nemáme. V komisii okrem mňa pôsobia
aj zástupcovia ďalších dvoch politických strán
– PharmDr. Marián Keleši a Ing. Jaroslav Kukan.
Komisia má dohliadať na to, aby pri výkone práce starostu obce pána I. Kováča nedošlo k situáciám, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov,
to je skutočnosť, keď funkcionár pri svojej práci

1. Činnosť orgánov miestnej samosprávy
- Ing. Ladislav Köblös
2. Ekonomický život, životné prostredie, verejný
poriadok, školstvo
- Prof. Ing. Ivan M. Zoborský, CSc.
3. Zdravotníctvo, sociálne veci, verejný záujem
- MUDr. Eva Ďurčanská
4. Kultúrny a spoločenský život, kompletizácia
časopisu - Alena Filová
5. Informácie „zvonka“, medzinárodné dni, svetové dni, zaujímavosti
- Ing. Mária Debrecéniová, PhD.

6. História, duchovný život, EÚ, komunikácia
s obecným úradom, korektúry a ďalšie činnosti
súvisiace s vydávaním časopisu
- Mgr. Daniela Kozáková
Rozdelenie jednotlivých okruhov života obce
neznamená, že každý člen RR bude sám tvoriť
všetky príspevky. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť pestrosť nášho časopisu aj prostredníctvom vás, našich čitateľov. Teda úlohou členov
RR bude okrem tvorby vlastných príspevkov zabezpečovať komunikáciu aj s ďalšími občanmi,
ktorí v jednotlivých oblastiach vykonávajú nejaké aktivity a môžu ich prostredníctvom časopisu
popularizovať.
Vážení občania, verím, že sa nám spoločne
podarí tvoriť bohatý a pestrý časopis, ktorý
bude plniť nielen funkciu informačnú (čo je jeho
primárna úloha), ale aj vzdelávaciu, náučnú,
osvetovú a zábavnú.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

Daniela Kozáková , predseda RR

7

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Deň otvorených dverí
v internáte OUI Mojmírovce

Polícia
a hasiči deť om
Mgr. Lucia Franclová
1. jún 2011. Všetci naši piataci zo ZŠ Mojmírovce sa v tento, pre nich zázračný deň, zúčastnili na jednej skvelej akcii, ktorú zorganizovali
záchranné zložky Nitrianskeho kraja s názvom:
Polícia a hasiči deťom. O tom, že organizovanie
skvelej akcie majú v malíčku, nás presvedčili
hneď v úvode milého podujatia. Najskôr sa nám
v celej paráde predstavila polícia. Spoločne
s deťmi sme mali možnosť vidieť
postupne všetky zložky policajného
zboru: zásah policajných ťažkoodencov, ktorí odolali vandalom,
prácu pyrotechnika, ktorý bez
zaváhania zneškodnil výbušninu,
psovodov s vernými pomocníkmi,
ktorí našli zakázané omamné látky,
policajtky na koníkoch, ktoré predviedli ako rozraziť neposlušných
futbalových fanúšikov, či riskantné
akcie kukláčov zasahujúcich z vrtuľníka a strechy futbalovej tribúny,
alebo ich prezentovanie bojových
techník v spomalenom zábere.
„Živý vrtuľník“ sa pre mnohé
deti stal najväčším zážitkom. Záverečnú prezentáciu policajného
zboru ukončila spoločná zásahová
akcia policajtov, záchranárov a hasičov pri záchrane stratených, unesených a zranených detí.

8

Týmto spôsobom sa naša pozornosť presunula k ukážkam práce záchranárov a hasičov. Tí
školákom predviedli zlaňovanie zranenej osoby,

Dňa 30. mája 2011 privítal internát Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach
milých hostí.
Žiaci, ktorí bývajú počas týždňa v internáte,
sa stretli v športových súťažiach so žiakmi ZŠ
Mojmírovce a členmi OZ MINIBODKA zo Šale,
ktorí pricestovali spolu s riaditeľom OZ pánom

či hasenie požiaru. Pri ukážke technického zásahu si deti mohli pozrieť vystrihovanie a záchranu
osoby z havarovaného vozidla, poskytnutie prvej
pomoci zranenej osobe a prevoz do
nemocnice, zabezpečenie miesta činu
políciou. Po skončení prehliadky práce policajtov, hasičov a záchranárov si
všetky tieto zložky pripravili pre deti
zaujímavé súťaže (streľba zo vzduchovky na cieľ, streľba vodou na cieľ,
prekonanie cestičky odvahy...) a úlohy
(poskytnutie prvej pomoci, ako správne
ohlásiť požiar...), za ich splnenie ich
čakalo veľa, ale skutočne veľa sladkých
odmien. Najväčšou odmenou určite pre
všetkých boli spokojné a usmievavé
tváre všetkých detí. Za milú akciu im
patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Milanom
Danielom.
Súťažilo sa v stolnom tenise a rôznych loptových
hrách.
Raz sa športové
šťastie priklonilo k žiakom OUI, inokedy víťazili hostia. Celé športové
odpoludnie sa nieslo vo
veselej a veľmi príjemnej atmosfére. Do súťaží
sa zapájali aj takí žiaci,
ktorí sa inokedy športu
vyhýbajú.
O sladké odmeny
sa postaralo OZ MINIBODKA. Je pochopiteľné, že rozlúčka s našimi
hosťami bola veľmi
ťažká. Uľahčil nám ju
prísľub ďalších stretnutí.
Vychovávatelia
aj
žiaci OUI Mojmírovce ďakujú pani Danke Bandryovej a slečne Alžbetke Zemanovej, členkám
OZ MINIBODKA, za zorganizovanie tejto vydarenej akcie.
Vychovávateľ Július

Miškolci

Oslava MDD
v internáte
OUI Mojmírovce
1. jún bol tým magickým dátumom, na ktorý
sa tešili žiaci z OUI Mojmírovce už dlho. Čakalo
ich odpoludnie plné hier, súťaží, smiechu, hudby
a zábavy.
Všetci sa tešili na kotlíkový guláš, ktorý vábne rozvoniaval vo veľkom kotli a jeho vôňa napĺňala celý areál. Vybraní žiaci z učebného oboru
Pomocný kuchár ho pripravili spolu s pánom
vychovávateľom Miškolcim. Pri hudbe a tanci si
neskôr pochutili aj na zákuskoch a sladkostiach.
Tohto vydareného podujatia sa zúčastnili aj traja
členovia z OZ MINIBODKA.
Chceme poďakovať sponzorom z Mojmíroviec, ktorí nám pomohli vytvoriť sviatočné
odpoludnie pre našich žiakov.
Sú to:
Kaštieľ Mojmírovce s.r.o. - sladké odmeny

Pani Evka Kudryová - cibuľa
Pán Alexander Kacír - zemiaky
COOP Jednota Mojmírovce - ingrediencie do
guláša
Týmto sponzorom, ale aj ostatným sponzorom
z Bratislavy, Topoľčian, Nitry, Lehoty a rodičom
Cínovým patrí veľká vďaka.
ĎAKUJEME!!!
Vychovávateľ

Július Miškolci
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Moderná škola budúcnosti

Najväčší prínos vnímajú naše deti. Niekoľkým
z nich sme položili otázky, ktorými sme sa ich
pýtali, ako vnímajú nové zmeny vo vyučovaní.
„Na hodine matematiky sme boli v interaktívnej učebni. Bolo to super! Počítali sme na nej
príklady, priraďovali sme správne riešenia úloh.
Najlepšie zo všetkého bolo, že sme si to mohli
vyskúšať.“ Michaela K. z V.B
„Mne sa veľmi páčia prezentácie v Powerpointe.
Je to prehľadné, ľahšie sa to naučím. Sú v nich aj
farebné obrázky.“ Matej G. z V.B
„Práca s pracovnými listami je oveľa jednoduchšia ako normálna písomka. Nemusím
všetko písať, vyfarbujem obrázky.“
Šimon Š. z V.B
„Na hodine zemepisu máme staré atlasy,
ale máme nové mapy. Vždy sa teším, keď
môžem ísť k nim a niečo na nich pohľadať.“ Žiak VI. ročníka
Základná škola prijíma neustále nové
projekty a tým aj nové výzvy.

Projekt
spoluﬁnancovaný EÚ
Realizácia
Projekt s názvom Moderná škola budúcnosti sa
realizuje v Základnej škole v Mojmírovciach od
roku 2009. Obsahovou náplňou projektu bolo
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
Kvalita vzdelávania sa zvýšila uskutočnením obsahovej a metodickej premeny v škole s využitím
inovačných metód a foriem výučby. Pedagógovia
školy sa v záujme svojho odborného rastu a tým
skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu
iniciatívne zapájajú a aktívne zúčastňujú rôznych
foriem ďalšieho vzdelávania.
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zručnosti sme využili v prípravách na
vyučovanie i na samotných vyučovacích hodinách, ktoré sa pre žiakov stali
zaujímavejšie, podnetnejšie, získali
nové zručnosti a skúsenosti.
Veľkým prínosom boli pre nás zahraničné pracovné cesty do Česka,
Maďarska, Rakúska. Získali sme počas
nich veľa tvorivých podnetov, videli
sme veľa zaujímavých vyučovacích
hodín, vymieňali sme si skúsenosti
s kolegami zo zahraničia, navštívili
sme historické pamiatky i prírodné
krásy týchto krajín.
Projekt je pre školu prínosom po
stránke materiálnej – získali sme
interaktívnu tabuľu, výučbové CD, nádherné
knižné publikácie, mapy, modely, mikroskopy
a ďalšie veľmi zaujímavé pomôcky, ktoré by sme
si z nášho rozpočtu nemohli dovoliť. Tieto pomôcky otvárajú žiakom bránu poznania, učia ich
praktickým zručnostiam, obohacujú vyučovanie.
Nás, učiteľov, nútia tvoriť a pracovať na svojom
odbornom raste. Myslím si, že táto nádherná
súhra učiteľ verzus žiak je najvyšším poslaním
celého projektu.

PaedDr. Mária Eliašová

Mgr. Lucia Franclová
Vzdelávania sú a boli zamerané na skvalitnenie
využívania inovačných metód a foriem práce so
žiakmi počas výchovno-vzdelávacieho procesu,
ktorými si obohacujú svoje kompetencie, a nadobudnuté vedomosti a zručnosti plynulo presúvajú
do priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Pedagógovia získali zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou, s informačnými a komunikačnými technológiami, získali aj vedomosti
a skúsenosti zo zahraničných škôl. Mohli sami
zhodnotiť pozitíva a negatíva moderných technológií a metódy práce mohli prispôsobovať na naše
podmienky a to sa im úspešne darí.

Prínosy
Na začiatku realizácie projektu stáli pred
nami nezodpovedané otázky, čo nás čaká,
aké budú prínosy projektu pre školu, dokážeme splniť všetky úlohy, ktoré projekt
prinesie? Prvé stretnutia, prvé vytvorené
materiály, pracovné listy.... Pri odstraňovaní ,,detských chorôb „ nášho projektu nás viedla skúsená
ruka projektového manažéra PaedDr. Martina
Bodisa, PhD.
Počas letných prázdnin sme absolvovali školenia
a semináre zamerané na informačné technológie,
prácu s interaktívnou tabuľou a eBeamom. Tieto

Poznámka redakcie:
Keďže ide o rozsiahly a náročný projekt s dopadom na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich
detí, budeme sa mu ešte určite venovať ešte v budúcich číslach.

Dvojstranu v spolupráci so ZŠ pripravil
Ivan Mojmír Zoborský, člen RR
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Oslava
dňa detí

Nezabudli sme. Ako by sme mohli zabudnúť
na naše deti, na malých i veľkých a spolu s nimi
osláviť ich deň. Svojím spôsobom sa na tento
deň detí tešíme aj my, dospelí, veď čo je krajšie
ako usmiate a spokojné dieťa. Oslavovali sme
netradične a to 12. júna, no o to intenzívnejšie.
Obecný úrad spoločne s tunajším kaštieľom,
OZ Inšpirácia, OZ Nitrianska turnajová spoločnosť, NO Šťastný život, Športovým centrom
a ZUŠ Mojmírovce pripravili veľkolepú oslavu
pre všetky deti, ktoré si chceli v túto slnečnú nedeľu vychutnať pripravený bohatý program.

Začali sme o 14.00 h na ihrisku. Tu sa zišli
deti so svojimi rodičmi, prípadne starými rodičmi. Kto mohol prišiel. Najskôr nás nebolo veľa
ale verili sme, že slnko a dostatočná propagácia
vytiahne z domu i ďalších. Hneď na začiatku
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zbierka trvá do konca tohto roka. Pomôžme tým,
ktorí našu pomocnú ruku potrebujú a vložme svoj
príspevok na účet 0800857010/5600.
A poďme ďalej. Zaspievala Gyongyi Bódišová, účastníčka súťaže Slovensko má talent. Jej

sme vyhlásili verejnú zbierku, na podporu detí
a dospelých v stacionári Šťastný život, ktorí sú

začínal svoje vystúpenie kúzelník.
Ťažko opísať pocity, ktoré ste mohli
prežiť len tam. Deti
výskali, tlieskali,
kúzlili.
Všetky
chceli stáť pri kúzelníkovi. Bola to
skvelá bodka na záver dňa, ktorý sme
venovali
deťom
a tiež ich rodičom.
To viete, že nič sa nedeje len tak. Celú túto
akciu pripravila skupina nadšencov a dobrovoľníkov. Ďakujeme touto cestou všetkých organizátorom, pomáhajúcim študentom, ZŠ, ktorá nám

požičala žinenky, pani Erniholdovej, ktorá prišla
so svojím zverincom, pánovi Tantošovi, ktorý
navaril výborný guláš, firme Atea a Vramstav,
za sponzorské dary a vám deti a milí rodičia za
to, že ste prišli, lebo bez vás by celá akcia nemala
zmysel.
fyzicky a mentálne postihnutí a potrebujú našu
pomoc. Počas celého popoludnia sme mohli prispieť do dvoch „chodiacich“ urien. Tí, ktorí to nestihli, môžu tak ešte urobiť, pretože táto verejná

nádherný, zvučný hlas sa niesol celým parkom.
Vystúpili členovia klubu Aikoido z Nitry s ukážkou tohto bojového umenia a psovodi z Krškán.
No a potom sa začalo súťažiť. Každé dieťa, ktoré
sa zaregistrovalo do súťaže, absolvovalo disciplíny v 15 pripravených stanovištiach a získavalo
pečiatky. To bola radosť! Súťažilo sa ako o život
a detí pribúdalo. Zaregistrovalo sa 151 detí. Darilo sa každému, máme šikovné deti. Vedia skákať,
hádzať krúžky, lopty, maľovať, šermovať. A keď
súťaž, tak aj odmena. Tá bola pripravená pre
každé súťažiace dieťa. O 17.00 h sme hodnotili
a rozdávali sladkosti a hračky. A potom rýchlo
pozrieť do balíčka a deti utekali do Žrebčína, kde

Tak ahojte a o rok opäť na MDD dovidenia.

Členovia kultúrnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve
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Záver roku v ZUŠ
Mojmírovce

Zdravotná osveta

Rozlúčka s absolventmi ZUŠ

Interný koncert v ZUŠ
Ani sme sa nenazdali a záver školského
roka je tu. Naši žiaci sa po celý rok svedomito
pripravovali na vyučovacie hodiny a výsledky
svojej práce nám prezentovali na koncertoch
a vystúpeniach. Interný koncert sa uskutočnil

v priestoroch našej školy, predstavili sa na ňom
mladší žiaci. Starší a skúsenejší sa prezentovali
na Záverečnom koncerte v priestoroch Kaštieľa
Mojmírovce. Tu sme sa rozlúčili aj s našimi
absolventmi, ktorých bolo v tomto roku 21.
Literárno - dramatický odbor mal samostatnú
prezentáciu v priestoroch kultúrneho domu.
Žiaci sa predstavili v piatich divadelných predstaveniach, ktorými zaujali a pobavili malých
aj veľkých. Po náročnom školskom roku želáme
našim žiakom príjemne prežité prázdniny.

Kolektív ZUŠ

Prezentácia literárno-dramatického odboru ZUŠ

Dobrovoľníctvo
Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok
dobrovoľníctva. Keďže som jednou z členiek
detskej humanitárnej organizácie MiniBODKA, ktorá funguje práve formou dobrovoľnej
činnosti, rada by som vám dobrovoľníctvo priblížila pohľadom dobrovoľníka.
Dobrovoľník je človek, ktorý dobrovoľne
venuje svoj voľný čas pomoci iným a rôznym
činnostiam, za ktoré nie je finančne ohodnotený.
Organizácia, v ktorej pracujem ako dobrovoľníčka, sa venuje priamej pomoci deťom, ktoré sa
ocitli v ťažkých životných situáciách. Sú to deti
z ulice, z detských domovov, deti s poruchami
správania, týrané, zneužívané a iné, ktoré nevyhnutne potrebujú pomoc. Pri tejto práci som
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spoznala veľa dobrovoľníkov z celého Slovenska.
Dobrovoľníctvo berú ako svoje poslanie čo ich
skutočne napĺňa. Čo môže byť krajšie ako úsmev
na tvári dieťaťa, na ktoré akoby celý svet zabudol? Poviem vám, že pre mňa by žiadne finančné
ohodnotenie nemalo väčšiu cenu ako úprimný
úsmev dieťaťa, ktoré sa pasuje s nepriazňou osudu najlepšie ako len vie. Myslím, že presne takto
to vníma každý jeden, ktorý sa rozhodol stať sa
dobrovoľníkom a byť tam, kde ho iní potrebujú.
Nezatvárajme oči pred vecami o ktorých vieme,
že ak by sme boli súdržní a zabojovali, tak by sme
s nimi dokázali pohnúť. Nebuďme dobrovoľníkmi len v roku 2011, buďme dobrovoľníkmi telom
i dušou, každý deň, pretože deň čo deň niekto pomoc dobrovoľníka potrebuje. Vážim si každého
jedného dobrovoľníka a ich nezištnú prácu.

Alžbeta Zemanová

V mesiaci máj Základná organizácia
Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach zabezpečila pre najmladších futbalistov
prednášku o prvej pomoci. Členovia žiackeho
mužstva FK Mojmírovce získali informácie
o tom, s akými situáciami sa môžu stretnúť
počas zápasu alebo na tréningu a ako na ne
primerane reagovať. Určite zaujímavá spolupráca medzi organizáciami pôsobiacimi v našej obci.

Dva rôzne prístupy
V roku 2010 bol z finančných prostriedkov
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktoré získalo občianske združenie Mojmírovské
kroky v rámci projektu Park Mojmírovce – I. etapa vyčistený prístupový chodník („Zamilovaná“)
ako aj ošetrený najstarší a najvzácnejší strom
v našom parku Jaseň štíhly. Okrem toho boli
vyrobené a osadené informačné tabule a lavičky.
Nakoľko však je potrebné z uvedených priestorov
pravidelne odstraňovať porast, členovia Futbalového klubu Mojmírovce si vzali pod patronát
uvedený chodník a okolie stromu a zaviazali sa
minimálne trikrát do roka dobrovoľne porasty
kosiť. Ako protipól tejto aktivity je skutočnosť,
že lavičky aj samotný strom už niekto stihol
pokresliť farbou a jednu z lavičiek dokonca vy-

trhnúť zo zeme. Je zaujímavé, ako jednoducho sa
dá zničiť kus práce iných.

Rekapitulácia zainteresovaných

+

-

- architekt
- Vandali
- tvorca žiadosti o dotáciu
- komisia NSK
- komisia Mikroregiónu okolo Cedronu
- realizátori projektu
- dobrovoľníci na čistenie
Jednoducho povedané, niekoľkomesačná
práca veľkého tímu ľudí je zničená v priebehu krátkeho času maličkou skupinkou...
Pripravili:

J. Filo, D. Kozáková
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Wawel - Katedrála sv. Václava a Stanislava

Hlavný oltár v soľnej bani

Poznávame
našich susedov
Mgr. Daniela Kozáková ,
predseda združenia

Občianske združenie Mojmírovské kroky aj
v tomto roku pokračuje v realizácii dlhodobého
projektu - Poznávame našich susedov.
Druhý júnový víkend sme zavítali do susedného Poľska. Cieľ našej cesty bolo nádherné
mesto s bohatou históriou na Visle, Krakow.
Cestou k nášmu hlavnému cieľu sme absolvovali veľmi zaujímavú prehliadku soľnej bane vo
Wieliczke, kde nás všetkých upútali fascinujúce
podzemné diela prírody aj človeka. Poľsko je
bohaté na prírodné nerastné suroviny, napríklad
na železo, zinok, meď a kamennú soľ. V soľnej
bani Wieliczka začali ťažbu v 13. storočí. Skrýva takmer celé podzemné mesto so sanatóriom,
divadelným pódiom, chrámom, múzeom, obchodíkmi so suvenírmi, toaletami aj kaviarňou!
Hoci baňa má éru svojej slávnej prevádzky už
dávno za sebou a dnes slúži len turistom, stále sa
tu produkuje soľ. Je to soľ získavaná z podzem-
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nej vody, ktorá je neustále v rámci údržby z bane
odčerpávaná. Táto odčerpaná podzemná voda
nesmie byť pustená priamo do prírody, a skôr
ako sa dostane do riek je z nej soľ odstránená.
No a túto soľ je možné si priamo na mieste kúpiť
v podobe suveníru.
V úvode sme absolvovali atrakciu v podobe
prekonania 380-tich schodov. V bani je 9 poschodí a siahajú do hĺbky 327 metrov. Trasa, ktorú
sme absolvovali, má „len“ 2,5 kilometra. Teplota
vzduchu sa vraj celý rok drží na 14-tich stupňoch
Celzia.
Od roku 1992 vo Wieliczke už soľ neťažia.
Dôvod? Historická hodnota dostala prednosť
pred hospodárskym významom. V roku 1994 ju
zapísali do Prvého zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a tiež dostala od prezidenta krajiny štatút Historického monumentu.
S podzemnou turistikou začali vo Wieliczke
už v 15. storočí, s organizovanou v 18. storočí.
Okrem iných osobností ju videli aj Mikuláš
Kopernik, Johann Wolfgang Goethe, Frederik
Chopin či Ján Pavol II. V súčasnosti sa tu, na
trase medzi prvým a tretím poschodím, vystrieda
ročne 750 tisíc turistov z celého sveta.
Naša exkurzia trvala asi tri hodiny. Počas nej
sme videli snáď všetko, čo Wieliczka turistom
ponúka. Podzemné jazierka so slanou vodou, ťažobné komory, banské stroje a zariadenia, stáročné drevené konštrukcie výborne zakonzervované

podzemnou klímou v bani. Videli sme priam fantastické podzemné kaplnky so sochami a reliéfmi
- samozrejme zo soli! Sú citlivé na dotyk, miznú
pod ním. Ich autormi sú baníci, ktorí stáročia
dreli pod zemou, ale - na ktorých sa klíma v bani
priaznivo podpísala. Preto sú tu dve sanatória pre
alergické deti, i tie ktoré majú problémy s hornými dýchacími cestami a astmou.
Najväčšia kaplnka /zasvätená sv. Kinge/, do
ktorej sa zmestí 500 ľudí sa nachádza v hĺbke
101 metrov pod zemou. Vytesali ju baníci, bratia Jozef a Tomáš Markowski spolu s Antonim
Wyrodkom. Je plná soľných sôch a reliéfov.
Najpozoruhodnejší je reliéf Posledná večera,
ktorý vytesal podľa fresky Leonarda da Vinciho
Antoni Wyrodek.
Samotný Krakow nás okúzlil svojou veľkosťou a zaujímavými historickými dominantami. Hneď po príchode sme absolvovali malú
prechádzku pešou zónou, aby sme sa trochu
zoznámili s atmosférou mesta.
Na druhý deň, po raňajkách nasledovala
podrobná prehliadka aspoň časti pamätihodností,
pretože pol dňa na prehliadku tak bohatého mesta
je málo.
Naša prehliadka začala pod majestátnym
hradom Wawel, týčiacim sa na kopci nad zákrutou rieky Visla. Samotný hrad ponúka množstvo
samostatných expozícií. Dominantami komplexu
sú katedrála a hrad. My sme sa mali možnosť

postupne zoznámiť s Katedrálou sv. Václava
a Stanislava, dračou jaskyňou, hrobkami, hradným nádvorím,... V peknom počasí sme si mohli
vychutnať nádherný výhľad na rieku Visla.
Naša spoločná prehliadka so sprievodcom
končila pri Barbakane. Je to pomenovanie zvyšku
hradieb, ktoré sa zachovali okolo starého mesta.
Pôvodne bolo celé staré mesto za mohutnými
hradbami lemované ešte vodnou priekopou, dnes
je voda nahradená zelenými parkami.
Centrom mesta je Rynek Glowny – najväčšie
stredoveké poľské a údajne aj európske námestie
s rozlohou 200 x 200 m. Najzaujímavejším objektom záujmu turistov je tu Kostol Panny Márie.
V strede námestia sa nachádzajú Sukiennice
(Dom súkenníkov), kde sa kedysi obchodovalo
s textilom, po vyhorení a následnom prestavaní už na tento účel neslúžil. Dnes sa na tomto
mieste predávajú remeselné výrobky, hlavne
jantárové šperky, rôzne kožušiny a suveníry.
Neodmysliteľnou súčasťou atmosféry Krakowa
sú aj predavači tradičných praclíkov, kŕdle holubov a kone voziace turistov.
Po absolvovaní celého programu sme unavení, s boľavými nohami, ale plní krásnych dojmov,
spomienok a bohatší o ďalší kúsok poznania susednej krajiny nastúpili do autobusu a smerovali
na Slovensko.
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účastníci ochutnať maďarské špeciality – haláslé,
šomloň halušky, pripravené kuchármi z hotela
Kráľovnej Alžbety z Gödöllö.

Spoznávanie spoločných kultúrno
- historických koreňov našich predkov

Pozn.: Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ing. Viera Lázniková
V druhej etape projektu cezhraničnej
spolupráce s názvom Spoznávanie spoločných kultúrno - historických koreňov našich
predkov, v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF,
referencie k programu na www.husk-cbc.eu),
kód projektu HUSK/0901/1.7.1/0030, realizovaného obcou Mojmírovce a cezhraničným partnerom Furmicska Néptánc Egyesület
– ľudová tanečná folklórna
skupina z družobnej obce
Csömör z Maďarska, partneri
realizovali viacero spoločných
aktivít. Maďarský partner
v druhej etape výskumu sa
zameral na zisťovanie pôvodu
obyvateľov Csömöru, ich ľudového kroja, piesní a tancov na
Slovensku. Ubytovanie počas
výskumu zabezpečovala obec
Mojmírovce, prostredníctvom
hotela Kaštieľ Mojmírovce.
Navštívili Tekovské múzeum, obec Čičmany, Rajeckú
Lesnú, Fačkov, v Trenčíne
výstavu regionálnych krojov
na hrade, Beckov, Piešťany.
V obci Krivosúd Bodovka sa
zúčastnili IX. slovenského festivalu seniorských
folklórnych súborov. Výskum podobnosti mien
pokračuje podaním žiadosti na centrálnom archíve obyvateľov SR, nakoľko sa záznamy matrík
z 18. storočia v slovenských obciach nezachovali.
Výskumníci zatiaľ zaznamenali zhody v názvoch
oblečenia a náznaky spoločných prvkov folklórnych tradícií. Mojmírovské deti pobudli v Maďarsku v rámci aktivity Tradičný detský letný
tábor v Csömöri. Boli ubytovaní v hoteli Kráľovnej Alžbety v Gödöllö (MR). Počas bohatého
programu navštívili Kaštieľ Kráľovnej Alžbety
– Sisi, rodinnú hrobku mojmírovského rodáka
grófa Antona Grasalkoviča v Kláštore v Máriabesenyö, vyšantili sa v Aqua parku a počas
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zentácia projektu, vystúpenia folklórnej skupiny
Furmicska. V závere podujatia na recepcii mohli

spoločného nácviku piesní a tancov, spojených
s opekačkou a rozlúčkovou diskotékou, nadviazali priateľstvá s maďarskými
deťmi. Obec Mojmírovce
v rámci aktivity Historický
workshop zabezpečila výrobu
dobových odevov historicky
významných osobností Mojmíroviec a Csömöru z čias
Rakúsko Uhorskej monarchie
t.j. odev mojmírovského rodáka grófa Antona Grasalkoviča
pre rád sv. Štefana, baróna Jána
Nepomuka Imricha Huňadyho
a korunovačný odev a klenoty
cisárovnej Márie Terézie. Na
realizácii aktivity sa spoločne
podieľali obe partnerské obce,
ako aj mieste podnikateľské
subjekty. Aktivity projektu
oboch partnerov boli prezentované na Kultúrno - historickom dni, ktorý
organizovala obec Mojmírovce, pri príležitosti
osláv narodenia významnej osobnosti Mojmíroviec, známeho uhorského šľachtica grófa Antona
Grasalkoviča. Podujatie zároveň podporili aj
Kaštieľ Mojmírovce a PD Mojmírovce. Účastníci podujatia sa oboznámili s históriou obce
Mojmírovce a Csömöru, folklórna skupina Hron
vystúpila s horehronskými piesňami a tancami.
Súčasťou podujatia bola vernisáž maďarského
amatérskeho výtvarného maliara Endre Fritko
a akademického maliara Ezüst György és Zoltán.
Počas podujatia boli premietané pomocou LCD
albumy fotografií z jednotlivých aktivít, pre-

Deň zahraničných
Slovákov
Ing. M. Debrecéniová, PhD.
Integrálnou súčasťou slovenského národa,
ktorých korene sú pevne spojené so Slovenskom
sú aj Slováci žijúci v zahraničí. Ich život a dejiny
sú súčasťou národných dejín, ich kultúra súčasťou národného kultúrneho dedičstva a spoločne
sú duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti.
Slovákov po celom svete viaže pevné puto cyrilometodských tradícií, ktoré im umožňuje,
aby na seba nezabúdali a aby neostali zabudnutí. Vzťahy medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí
a Slovenskom našli odraz aj v Ústave Slovenskej
republiky, ktorá zaväzuje štát, aby podporoval
národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov
žijúcich v zahraničí, aby podporoval ich inštitúcie
zriadené na dosiahnutie tohto účelu a aby podporoval vzťahy s materskou krajinou. Význam
týchto vzájomných vzťahov umocnila Národná
rada Slovenskej republiky svojím rozhodnutím
vyhlásiť 5. júl za pamätný deň Slovenskej republiky, venovaný Slovákom žijúcim v zahraničí. K
tomuto dňu, ktorý je aj sviatkom sv. Cyrila a
Metoda a súčasne štátnym sviatkom Slovenskej
republiky, sa viaže najväčšia prezentácia života
a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na území
Slovenska - Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Prvý ročník, ktorý sa konal
v roku 1993, je symbolicky spätý so vznikom samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky. Ide
o významné a v Európe ojedinelé medzinárodné
podujatie, ktoré dokumentuje záujem a starostli-

vosť Slovenskej republiky o slovenské menšiny a
komunity v zahraničí.
Myslím si, že môžeme byť hrdí na skutočnosť, že všade tam, kde prichádzali Slováci, sa
ako občania novej vlasti aktívne spolupodieľali
na rozvoji a stali sa integrujúcim prvkom medzi
materskou krajinou a novou vlasťou. Spojivom
Slovákov s vlasťou, respektíve vlasťou predkov
ostáva slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je
veľkým bohatstvom v inoetnickom prostredí.
Zjednocujúcim prvkom každého národa je nepochybne jeho jazyk, ale symbolom a prejavom
jednoty môže byť aj národný tanec a pieseň,
folklórne tradície a kultúrne dedičstvo predkov,
ktoré prežívajú medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí dodnes. Slovenská pieseň a tanec plnia takúto
národno-symbolickú funkciu a sú neoddeliteľnou
súčasťou rodinného i spoločenského života Slovákov vo svete.
Záleží len na nás, ako toto bohatstvo dokážeme spoločne udržať, zveľaďovať a najmä odovzdávať nasledujúcim generáciám – aj s našimi
urminskými rodákmi žijúcimi v zahraničí.
Pozn:
Vo svete pracuje viac ako 200 krajanských spolkov, vyše 100 redakcií novín a časopisov, rozhlasových a televíznych štúdií, okolo 200 folklórnych
súborov a divadiel, takmer 100 škôl s vyučovaním slovenského jazyka, mnohé knižnice, archívy,
múzeá a galérie.
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2005 - do 2 015 125.
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu
v zahraničí v roku 2008 - do 2 236 730.
Zdroj informácií: www.diaspora.sk, MZV SR a
zastupiteľské úrady, Sprievodca slovenským zahraničím, www.uszz.sk
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Pokračovanie témy: Prevencia onkologických ochorení ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

Prevencia
rakoviny prsníka

postup. Potom pacientku vyšetrí pohmatom, aby
zistil všetky možné odchýlky od normy. Všíma si
hlavne akékoľvek zmeny v tvare a veľkosti prsníkov alebo bradaviek, potom jemne prehmatá
prsia, oblasť lymfatických uzlín pod pazuchami
a nad kľúčnou kosťou.

Mgr. Eva Haršániová
v spolupráci s MUDr. Ivanom Riškom

Ultrazvukové (sonografické) vyšetrenie

Všetky ženy po 20. roku života, by si mali samovyšetrovať prsníky a to každý mesiac po menštruácii. K tomu, aby sa ochorenie prsníka zistilo
čo najskôr – keď je najväčšia nádej na jeho vyliečenie – môže prispieť každá žena. Po 20. roku
života, by si mala raz za mesiac sama hmatom vyšetriť prsníky na prítomnosť hrčiek, alebo iných
zmien. Najvhodnejší čas na samovyšetrovanie je
v prvých dňoch po skončení menštruácie, najlepšie po kúpeli, alebo sprchovaní. Vlhká koža totiž
uľahčuje prehmatávanie prsníkov. Samovyšetrovanie prsníkov nie je obtiažne, je to len otázka
cviku a malo by byť pre ženu samozrejmosťou.
Existuje už mnoho dostupných a zrozumiteľných
letákov s podrobnými obrázkami, na ktorých
je ukázaný proces samovyšetrovania krok za
krokom.
Ako náhle žena pri prehmatávaní (palpácii)
zistí niečo neobvyklé, mala by čo najskôr navštíviť lekára. Povzbudivým faktorom je, že hrčky
a iné zmeny objavené pri samovyšetrení, najmä
u mladších žien, bývajú v 80 % prípadov nezhubné. Napriek tomu je bezpodmienečne nutné, aby
ich pôvod určil lekár.
Najúčinnejšou „zbraňou“ v boji proti rakovine prsníka je včasné rozpoznanie choroby.
Znamená to teda poctivo absolvovať pravidelné kontroly u gynekológa (nielen preventívne
prehliadky u všeobecného lekára). Včasné
rozpoznanie môže zachrániť život. Podľa súhlasných výsledkov medzinárodných výskumov majú
ženy, u ktorých bol zistený nádor menší ako 1 cm
v priemere, až 90 % šancu na vyliečenie.
Mnohé sa vyhýbajú návšteve lekára zo strachu zo samotného vyšetrenia a následne pozitívneho výsledku. Iba presná diagnóza však umožní
správne plánovanie prípadnej liečby. Odkladanie
návštevy u lekára je doslova hazardovaním
s vlastným životom.
Lekár sa najskôr spýta na všetky informácie,
ktoré môžu byť dôležité pre ďalší vyšetrovací
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Medzi preventívne metódy patrí aj vyšetrenie
ultrazvukom. Ultrazvukové vyšetrenie je vyšetrenie, pri ktorom sa vysielajú ultra-vysoké
zvukové vlny z hlavice prístroja. Tie sú sčasti
pohltené a sčasti sa odrážajú od vnútorných orgánov a tkanív, na základe čoho sa na monitore
vytvára obraz vyšetrovaných orgánov. Súčasťou
sonografického vyšetrenia je aj vyšetrenie lymfatických uzlín.

Mamografické preventívne vyšetrenie
Mamografia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej
sa využíva röntgenové žiarenie na vytvorenie
obrazu prsníkov. V súčasnosti je mamografické
vyšetrenie najefektívnejšou metódou možného
odhalenia rakoviny prsníka už v počiatočných
štádiách pri hromadnom vyšetrovaní žien určitej
vekovej kategórie.
Podstata preventívneho mamografického vyšetrenia spočíva v tom, že ho podstupuje žena bez
príznakov ochorenia, ako vyhľadávaciu metódu
prsníkových abnormalít, ktoré by mohli byť
prvým príznakom zhubného ochorenia. Na toto
vyšetrenie má nárok každá žena po 40 roku.

Z REDAKČNEJ POŠTY
Slohová práca

Na prázdninách u starých rodičov v Mojmírovciach
Keď som autobusom pricestoval k mojim starým rodičom, najprv bolo počuť veselé
kňučanie psíka a keď som otvoril bránku, tak ma všetci vrelo privítali: babka, dedko, Žblnka-fenka a mačička. Keď som sa vybalil a zotavil z cesty, tak ma babka ponúkla čerstvo
upečeným koláčikom. Dedko s babkou sa starajú o tristo metrov dlhú záhradu, tak ma
požiadali, aby som im s niečím pomohol. Povedali mi, že môžem odniesť drevo z konca
záhrady. Pri práci okolo nás pobehovala Žblnka, ale po chvíli zmizla. Keď dedko zapol
motorovú pílu a spadol celý strom, tak sme ho museli posekať na viac častí. Potom som
natrhal trávu pre zajačiky. Keď bola práca hotová, tak sme vyšli na dvor a zistili sme, že
Žblnka zadrhla sliepku. Keď dedko uvidel Žblnku, ako jej z papule trčí noha sliepky, tak ju
začal nahánať metlou. Ona ale nepochopila, že urobila niečo zlé a považovala to za hru.
Z naháňačky nás vyrušil dážď. Tak sme sa išli skryť pod striešku na terase a dali sme si kapučíno s čokoládou, aby sme sa všetci upokojili. O chvíľu išla po ceste záchranka a Žblnka
jej zvuk začala napodobňovať zavýjaním. Bolo to veľmi smiešne ako chytala tóny. Potom
neskôr sa už stmievalo, tak sme išli do domu, aby nás nepoštípali komáre. Už sa neviem
dočkať zajtrajška, keď sa budem opäť hrať so zvieratkami a večer budeme sedieť pri ohni
v záhradnom krbe. Taký je život na dedine. Namáhavý, ale pekný.
Vladimír Samuel Satko, žiak 5. triedy ZŠ, vnuk člena Redakčnej rady

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy

Matej Kornel Hell
- priekopník čerpacej stanice v baniach
* 1653 Kremnica - † 4.11.1743 Banská Štiavnica
Spolu so synom Jozefom Karolom Hellom a Samuelom Mikovínim vytvoril v okolí Banskej Štiavnici systém vodných nádrží – tajchov, ako zdroj energie pre banskú čerpaciu techniku. Na ich
základe skonštruoval vodočerpacie mechanizmy na vodný pohon s kývavým pákovým prevodom
– tzv. Stangenkunsty, ktoré vyčerpali zatopené bane. Vodnú energiu získaval zachytávaním snehovej a dažďovej vody.

Jozef Karol Hell
- vynálezca vodostĺpcového čerpacieho stroja
* 1713 Banská Štiavnica - † 11.3.1789
Banská Štiavnica
Po vychodení školy sa učil u otca o stavbe
čerpacích a dopravných banských strojov.
V roku 1745 predložil návrh na stavbu vodostĺpcového čerpacieho stroja, ktorý priniesol úplný prevrat v doterajšej technike.
Skonštruoval aj zariadenie na dodávanie
čerstvého vzduch do baní a vyčistenie skazeného vzduchu v baniach.

Prevzaté a upravené
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V júni oslavili:

60 - te narodeniny
Jaroslav Jašík,
Gabriela Tellingerová,
Mária Andrušková,
Pavol Sekereš

V júli oslavujú:

85 - te narodeniny
Anna Mojžišová,
Mária Obložinská
80 - te narodeniny
Ján Šanta, Jozefína Palatická
75 - te narodeniny
Albína Ložanová,
Marta Palaťková
70 - te narodeniny
Jozef Mokráš
65 - te narodeniny
Anna Valchoňová,
Ing. Darina Palatická,
Miroslav Taškár,

ŠPORT - CYKLOTÚRA

Emília Szlaténiová
60 - te narodeniny
Alžbeta Kapsová,
Anna Tulipánová,
Michal Košťál,
Ladislav Pipíška,
Margita Blahová

Jaroslav Búran,
Hilda Horváthová,
Vladimír Milošiak,
Mária Lakatošová
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

V auguste oslavujú:

Prišli na svet:

85 - te narodeniny
Štefan Jalec
80 - te narodeniny
Alžbeta Ďuračková
75 - te narodeniny
Mária Líšková
70 - te narodeniny
Emil Uhrina, Terézia
Farkašová
65 - te narodeniny
Ing. Ján Dojčan, Anna
Mečárová
60 - te narodeniny

Marko Pintér,
Tamara Bratová,
Lukáš Kudry,
Filip Hanuška
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:

Mária Kuklová,
Ivan Prekop
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Informácia o podpise zmluvy medzi
Mikroregiónom okolo Cedronu a NSK
Dňa 9. júna 2011 bola predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom,
PhD., podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre Miestnu akčnú skupinu Mikroregión okolo Cedronu. Touto zmluvou sa Nitriansky
samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 33 193,90
EUR na realizáciu aktivít s cieľom zlepšiť podmienky pre bývanie a zároveň zlepšiť podmienky pre
spoločenské aktivity, zapájanie občanov do vecí verejných a zachovanie a rozvoj tradícií v obciach
Mikroregiónu okolo Cedronu. Iveta Kostková, projektová manažérka Mikroregión okolo Cedronu
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Cesta do Cannes

Kaňon Verdon
Gr and canyon du Verdon
Ing. Viera Lázniková
Tento rok sa mojmírovskí cyklisti rozhodli
„zbrázdiť“ na kolesách Azúrové pobrežie, po
francúzsky Côte d´Azur, najznámejšiu rekreačnú lokalitu Francúzska, ktorú mnohí poznajú
pod názvom Francúzska riviéra. Rozprestiera
sa od mestečka Menton, neďaleko talianskych
hraníc, až po mestečko Cassis pri Marseille.

Kaňon Verdon
Naši cyklisti si zvolili lokalitu Le Dramont
v blízkosti mestečka Saint Raphaël a Frejus. Denne sa vydávali na bicykloch objavovať nádheru
prírody Provensálska, atraktívne letoviská, prekrásne pláže, luxusné jachty, palmové promenády, historické budovy, secesné paláce, staré historické uličky s množstvom drobných obchodíkov.
Nielen petang, ktorý hrávajú domáci aj turisti, ale
aj cyklistika má vo Francúzsku dlhoročnú tradí-

ciu. Naša skupinka pod vedením Janka Nemeša,
skúseného to cyklistu, sa presúvala po francúzskych cestách – necestách, každému vyhovujúcim tempom. No neraz nás nahnevalo, keď nás
v kopci, začala predbiehať skupinka cyklistov,
pomaly šesťdesiatnikov. Vtedy sme si uvedomili,
že máme čo doháňať. Krehkejšia časť cyklistickej
skupinky - Dáška Kováčová, Viera Lázniková
a Olinka Slaténiová boli v rekonvalescencii,
partneri ich museli chtiac - nechtiac podporiť,
a tak si zvolili menej náročnejšie trasy. Táto
skupinka cyklistov navštívila na bicykli mesto
Cannes, Saint Maxim, Saint Raphaël, Frejus.
Druhá zdatnejšia skupina Janko Nemeš,
Michal Palatický, Roman Sabo, Juraj Staško
absolvovali okrem týchto aj náročnejšie trasy.
Na dôkaz toho, že zašli až do Saint Tropez,
sa odfotografovali pri Žandárskej stanici
(Gendarmerie), kde sa nakrúcal film Žandár
so Saint Tropez, s nezabudnuteľným hercom
Luis de Funes. Táto skupinka sa jedného dňa
rozhodla opustiť Le Dramont a s vypätím síl
vystúpili na plošinu Kaňonu Verdon (Grand
Canyon du Verdon), najznámejšieho kaňonu
v Európe s množstvom cyklistických trás. Po
náročnom výstupe sa im ponúkla nádherná scenéria v Európe, keď vzhliadli na kaňon s hĺbkou 700
m a dĺžkou niekoľko desiatok kilometrov. Tento
výstup zanechal v účastníkoch hlboké dojmy, nakoľko museli siahnuť až na dno svojich síl. Skupinka mojmírovských cyklistov najazdila veľa
kilometrov, každý podľa svojich možností. No nie
je dôležité množstvo najazdených kilometrov, ale
dobrý pocit z pohybu a z podaných výkonov.
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Vyhodnotenie jarnej
časti súťažného ročníka
2010/2011
Žiaci
Jar nebola pre najmladších futbalistov tak úspešná ako jesenná časť sezóny. Podpísali sa pod to
zranenia i choroby, ako aj z rôznych dôvodov
ďalšie absencie hráčov na zápasoch. Mužstvo
získalo v deviatich jarných zápasoch 15 bodov
za víťazstvá nad súpermi z Jarku, Lukáčoviec,
Lehoty, Výčap-Opatoviec a Lužianok. Premožiteľov našli medzi rovesníkmi zo Zbehov, Nových
Sadov, Veľkého Zálužia a Cabaja-Čápora. Hlavnou príčinou prehier bola strelecká nemohúcnosť
hráčov. Treba však športovo priznať, že celkový
víťaz súťaže, žiaci Veľkého Zálužia, boli nad sily
našich hráčov a zaslúžene zvíťazili. Na jar mužstvo strelilo 37 gólov a 15 inkasovalo. V novej
sezóne príde k veľkej obmene kádra, pretože do
kategórie dorast prechádzajú Š. Kudry, T. Kónya,
J. Buch, D. Cunev, R. Kelec, P. Kozma, K. Oláh,
M. Bandry, V. Blaho, D. Takách, T. Kuruc.
Jarné výsledky žiakov:
Zbehy - Mojmírovce 2:1 (0:1) gól: K. Oláh
Mojmírovce - Jarok 2:0 (1:0)
góly: M. Bandry, K. Oláh
Nové Sady - Mojmírovce 4:2 (3:1)
góly: V. Blaho, D. Takách
Mojmírovce - Lukáčovce 3:0 (2:0)
góly: M. Bandry, K. Oláh, S. Slaténi
Lehota - Mojmírovce 1:5 (1:1)
góly: K. Oláh - 2x, M. Bandry, P. Kozma,
S. Slaténi
Mojmírovce - V. Zálužie 1:4 (0:3)
gól: M. Bandry,
Mojmírovce - Výčapy 6:2 (4:1)
góly: P. Vyhnálik - 3x, M. Bandry - 2x, D. Kováč
Mojmírovce - Lužianky 16:0 (9:0)
góly: P. Kozma - 4x, P. Vyhnálik - 3x, M. Bandry
- 2x, K. Oláh - 2x, R. Karas, T. Špánik, D. Kováč,
S. Slaténi, D. Cunev
Cabaj-Čápor - Mojmírovce 2:1 (2:1) gól: K. Oláh
Tabuľka žiakov po skončení jesennej SR 2010/
2011 žiaci I.C trieda
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Klub
Z V R P Skóre
1. Veľké Zálužie 18 17 0 1 125:7
2. Zbehy
18 16 0 2 124:29
3. Mojmírovce 18 13 0 5 75:28
4. Nové Sady
18 12 1 5 67:38
5. Cabaj-Čápor
18 9 0 9 27:50
6. Lukáčovce
18 7 0 11 47:48
7.Výčapy-Opatovce18 5 1 12 33:49
8. Lehota
18 3 2 13 27:110
9. Jarok
18 3 0 15 18:81
10. Lužianky
18 3 0 15 17:120

Body
51
48
39
37
27
21
16
11
9
9

V jarnej časti súťaže nastúpili: Miroslav Bandry,
Ján Bartakovič, Vladimír Blaho, Jakub Buch, Dávid Cunev, Tomáš Dúbravský, Jozef Filo, Karol
Filo, Dominik Habáň, Roman Karas, Radoslav
Kelec, Tomáš Kónya, Dominik Kováč, Patrik
Kozma, Štefan Kudry, Iľja Kuljashou, Tomáš
Kuruc, Adam Lauko, Kristián Oláh, Filip Slaténi,
Samuel Slaténi, Tibor Špánik, Dominik Takách,
Patrik Vyhnálik, tréneri: Jozef Filo, Miroslav
Bandry.

Dorast
Prístup dorastencov k tréningom a zápasom nemožno nazvať inak ako katastrofálny. Mužstvo
malo v kompletnej zostave kvalitu na to, aby
zvíťazilo nad kýmkoľvek. Veď napríklad hráčov
z Trnovca nad Váhom porazili napriek tomu, že
aj s brankárom nastúpili iba 9 hráči. Prakticky
na každý zápas sa hráči iba zliezali a bol skoro
zázrak, ak nastúpil k zápasu plný počet hráčov.
Snáď len M. Palatický, A. Čačik, F. Studený, T.
Šipka a A. Flimel prišli na každý zápas. A ak by
na niektoré stretnutia nenastúpili aj žiaci, kontumačným výsledkom by skončili viac ako 2
stretnutia. V mužstve pre dosiahnutie vekového
limitu končia Michal Palatický, Adam Čačik,
František Studený, Dominik Palatický.
Veľké Zálužie - Mojmírovce 8:0 (4:0)
Mojmírovce – Jarok 5:1 (5:0)
góly: A. Flimel - 2x, F. Švelan - 2x (1 z 11m),
T. Šipka
Cabaj-Čápor - Mojmírovce 1:2 (0:1)
góly: A. Čačik, F. Švelan
Mojmírovce - Horná Kráľová 1:1 (0:0)
gól: T. Šipka
Kráľová nad Váhom - Mojmírovce 1:1 (0:0)
gól: A. Čačik
Mojmírovce - Trnovec nad Váhom 4:1 (1:1)
góly: A. Flimel - 2x, Michal Bandry - 2x
Neded - Mojmírovce 3:0 kontumačne - mužstvo

nevycestovalo
Mojmírovce - Hájske 8:5 (4:1)
góly: A. Flimel - 5x, T. Šipka, Michal Bandry,
F. Švelan
Nové Sady - Mojmírovce 3:0 kontumačne – mužstvo nevycestovalo
Tabuľka dorastu po skončení jesennej časti SR
2010/2011 dorast I.B trieda
Klub
1. Veľké Zálužie
2. Nové Sady
3. Neded
4.Horná Kráľová
5. Mojmírovce
6. Trnovec n/V.
7.Kráľová n/V.
8. Hájske
9. Cabaj-Čápor
10. Jarok

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V R P
15 1 2
13 2 3
13 1 4
10 1 7
8 2 8
8 1 9
7 2 9
6 0 12
4 2 12
0 0 18

Skóre
75:23
69:32
81:31
52:35
48:43
59:44
33:78
62:69
25:51
7:109

Body
46
41
40
31
26
25
23
18
14
0

V jarnej časti súťaže nastúpili: Jakub Buch,
Dávid Cunev, Adam Čačik, Andrej Civáň, Adrián Flimel, Mário Janiš, Tomáš Kónya, Patrik
Kozma, Martin Oláh, Michal Palatický, Patrik
Rácz, František Studený, Tomáš Šipka, Filip Švelan, Martin Tóth, tréner: Peter Šipka.

Dospelí
Oproti jeseni prišlo v mužstve iba k drobným
zmenám. Pred jarnou časťou z mužstva odišiel
Ľubomír Jančovič, ktorému sa skončilo hosťovanie (Veľká Dolina). Mužstvo doplnil útočník

Ivan Križan (ČFK Nitra) a s aktívnou činnosťou
znovu začal Stanislav Gubó. Pracovné, zdravotné
a tiež rodinné problémy, prípadne zastavená činnosť vyvolávali u trénerov každý týždeň vrásky
na čele pri rozhodovaní nad zostavou. Preto nikoho neprekvapí, že v predposlednom kole nastúpil
v základnej zostave aj hrajúci tréner Vladimír
Martiška. V deň stretnutia mal bez jedného dňa
47 rokov a 5 mesiacov. Je určite zaujímavé, že
hra mužstva bola lepšia na ihriskách súperov ako
v domácom prostredí.
Veľké Zálužie - Mojmírovce 4:2 (0:1)
góly: M. Špitálsky, I. Križan
Domáci mali územnú prevahu, ale v šanciach
buď netrafili bránu alebo čaroval „Boban“ v našej bráne. Paradoxne do vedenia išli naši hráči,
keď sa po rohu hlavou presadil M. Špitálsky.
Domácich k zvratu naštartoval rozhodca, ktorý
hneď v úvode 2. polčasu vymyslel pokutový kop.
Domáci potom premenili aj ďalšie šance a hoci
I. Križan svojim prvým gólom v drese Mojmíroviec znížil, na zvrat v stretnutí to už nestačilo.
Mojmírovce - Jarok 1:0 (0:0)
gól: A. Civáň – 11m
Bol to vyrovnaný zápas, so šancami na oboch
stranách. O výsledku stretnutia rozhodol svojim
prvým gólom medzi seniormi najmladší hráč
Mojmíroviec A. Civáň.
Cabaj-Čápor - Mojmírovce 1:2 (0:2)
góly: M. Tulipán, L. Palka - nedohraté
Naši hrali výborný futbal a po pekných kombinačných akciách zaslúžene viedli o 2 góly. Do
druhého polčasu vybehli niektorí hráči Cabaja-Čápora na ihrisko s krvavými očami a potom
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čo znížili stav na 1 : 2 došlo k situácii, akú si
nepamätali ani najstarší diváci. Po nevinnej potýčke, akých býva v stretnutia niekoľko, nastala
hromadná bitka, do ktorej sa zapojili aj domáci
diváci a usporiadatelia. Po príchode polície sa
stretnutie nedohralo. Disciplinárna komisia Oblastného futbalového zväzu v Nitre alibisticky
navrhla kontumačnú prehru oboch mužstiev.
Mojmírovce - Poľný Kesov 1:1 (1:1)
gól: I. Križan
Vyhrať mohli obidve mužstvá, ale strelci si tentokrát zabudli obuť tie správne kopačky. Preto
zápas skončil zaslúženou remízou.
Svätoplukovo - Mojmírovce 3:0 (2:0)
Výsledok určite nezodpovedá priebehu stretnutia.
Naši hráči si vytvorili niekoľko veľmi pekných
príležitostí, ale nedokázali ich využiť. Domáci
nás vyškolili z efektivity.
Mojmírovce - Trnovec nad Váhom 3:2 (0:1)
góly: M. Tulipán - 2x, I. Križan
Zase sme raz odohrali 2 rozdielne polčasy. V prvom sme nevedeli dať gól, v druhom v priebehu
niekoľkých minút sme vývoj stretnutia otočili,
aby sme vzápätí inkasovali a strachovali sa až do
konca stretnutia o výsledok.
Čakajovce - Mojmírovce 2:1 (1:1)
gól: R. Tomiš
Tentokrát sa potvrdilo, že futbal nemá logiku.
Aj podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu prehralo
lepšie mužstvo. Nevyužili sme niekoľko tutoviek
a dokonca ani pokutový kop. Domáci vyťažili
z minima maximum.
Mojmírovce - Kynek 3:2 (3:1)
góly: S. Gubó, I. Križan, M. Tulipán
Prvý polčas to bola jednoznačná záležitosť hráčov Mojmíroviec a naše vedenie mohlo byť aj
vyššie. Zato v druhom polčase si diváci nestačili
pretierať oči nad hrou nášho mužstva. Len vďaka
nemohúcnosti hráčov hostí sme nakoniec „utrpeli“ víťazstvo.
Lužianky - Mojmírovce 2:7 (0:0) góly: I. Križan - 4x, M. Tulipán, L. Palka, A. Civáň
Ak niekto videl stretnutie s Kynekom určite
nepochopí, že to isté mužstvo vyhralo v Lužiankach 2:7. Málokto si určite pamätá aj to, že
by sme na súperovom ihrisku strelili v jednom
polčase 7 gólov. Stalo sa. Zápas v ktorom sme
najskôr o 2 góly viedli, domáci dokonale otočili
priebeh a zrazu boli na koni Lužianky. Záverečná
štvrťhodina však bola v znamení našich hráčov
a domáci boli nakoniec radi, že rozhodca stretnutie ukončil.
Mojmírovce - Hájske 2:2 (1:2)
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góly: M. Tulipán, R. Tomiš
A opäť nasledovalo domáce trápenie, našťastie
aspoň s remízovým koncom.
Rišňovce - Mojmírovce 2:2 (1:2)
góly: L. Palka, M. Tulipán
Domáci síce viedli, ale ešte do kabín sme vďaka
gólom v závere polčasu išli spokojnejší.
Druhý polčas sa domáci veľmi snažili, ale dokázali iba vyrovnať.
Rumanová - Mojmírovce 4:1 (2:1)
gól: A. Civáň
Domáci sa predstavili ako kvalitné mužstvo, ale
ani naši hráči sa nedali zahanbiť. Diváci tak videli kvalitný zápas so šancami na oboch stranách.
Víťazstvo domácich je však zaslúžené.
Mojmírovce - Selice 7:1 (3:1)
góly: A. Civáň - 3x, I. Križan - 2x, M. Tulipán
- 2x
Takéto zápasy sa divákom musia páčiť. Mužstvám už o nič nešlo a tak si z chuti zahrali. Hoci
po našej chybe išli hostia do vedenia o chvíľu
bolo vyrovnané a po góle Križana už išlo len
o výšku skóre.
V jarnej časti súťaže nastúpili:
Adam ˇXačik, František Studený, Juraj Arpáš,
Ondrej Blunar, Andrej Civáň, Peter Dobrovodský, Vladimír Ďurický, Branislav Fulier, Vladimír Gál, Stanislav Gubó, Ivan Hlinka, Peter
Hlinka, Ivan Križan, Vladimír Martiška, Pavol
Molnár, Lukáš Palka, Michal Špitálsky, Michal
Švelan, Roman Tomiš, Miroslav Tulipán, Radoslav Varga, Róbert Varga, tréneri: Vladimír
Martiška, Marek Mikulášik.
Tabuľka II. A triedy po jarnej časti SR 2010/
2011
Klub
Z V R P Skóre Body
1. Veľké Zálužie 26 21 5 0 82:18 68
2. Rumanová
26 19 2 5 84:22 59
3. Trnovec n/V. 26 14 3 9 63:64 45
4. Čakajovce
26 14 2 10 69:57 44
5. Svätoplukovo 26 14 4 8 72:44 43
6. Rišňovce
26 12 4 10 50:49 40
7. Hájske
26 12 1 13 65:52 37
8. Jarok
26 8 8 10 53:50 32
9. Mojmírovce 26 9 5 12 47:55 32
10. Cabaj-Čápor 26 10 2 14 42:65 32
11. Lužianky
26 9 3 14 40:52 30
12. Poľný Kesov 26 7 1 18 43:84 22
13. Selice
26 5 2 19 33:100 17
14.Kynek
26 4 4 18 37:77 16

Na 39. ročníku turnaja o Pohár predsedu PD
zvíťazili Mojmírovce
Druhú júlovú sobotu 9.7. 2011
na ihrisku v Štefanovičovej otvoril
predseda Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce Ing. Peter Schultz
39. ročník turnaja o Pohár predsedu
PD Mojmírovce. Tradiční účastníci z
futbalových klubov FK Mojmíroviec,
ŠK Poľný Kesov, FC Štefanovičová
a TJ Družstevník Veľká Dolina odohrali svoje súboje v úmornej horúčave, ale v priateľskej atmosfére. Tá bola
hlavnou črtou tohto ročníka. Vyhrať
chceli všetci a na ihrisku sa hralo bojovne, ale po stretnutí hráči dokázali
uznať kvalitu súpera.
Výsledky:
Štefanovičová - Poľný Kesov 4:1 (1:0)
Mojmírovce - Veľká Dolina 3:0 (2:0)
góly: I. Križan, M. Tulipán, O. Blunar
Veľká Dolina - Poľný Kesov 3:4 (2:2)
Mojmírovce - Štefanovičová 2:0 (1:0)
góly: I. Križan – 2x
Po skončení turnaja odovzdal Predseda PD
Mojmírovce Ing. Peter Schultz putovný pohár do
rúk Michala Švelana, kapitána víťazného muž-

stva, ocenil kolektívy
i jednotlivcov a vyjadril
presvedčenie, že sa o rok
všetci stretneme pri
príležitosti jubilejného
40. ročníka v Mojmírovciach.
Poradie: 1. Mojmírovce, 2. Štefanovičová, 3.
Poľný Kesov, 4. Veľká
Dolina.
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár - Richard Holka (Štefanovičová)
Najlepší strelec - Ivan
Križan (Mojmírovce)
Najlepší hráč - Radovan Hadža (Mojmírovce)
Najslušnejšie mužstvo – Veľká Dolina
Za Mojmírovce nastúpili:
Michal Palatický – Stanislav Gubó, Michal Švelan, Branislav Fulier, Juraj Arpáš, Lukáš Palka,
Ondrej Blunar, Radovan Hadža, Andrej Civáň,
Miroslav Tulipán, Ivan Križan, Vladimír Martiška, Roman Tomiš, Tomáš Šipka
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Tento projekt je spoluﬁnancovaný
z rozpoĀtu Nitrianskeho
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25. 6. 2011

VSTUP
ZDARMA

Na Salaši v Cabaji

OSLAVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO JEDLA
Ukážky prípravy a varenia halušiek (párancov, šúĖancov,...) na rôzne spôsoby spojené s ochutnávkou

Vatra, opekanie barana, slaninky a špekáĀikov živý kútik s oveĀkami, poníkmi a somárikom

„Veľkou lyžicou“ „Naše zlaté haluštiĀky“
- súĨaž vo varení a jedení halušiek,
syrových nití a pitie žinĀice na Āas,...

- pásmo vystúpení detí a detských
folklórnych súborov

„Juniáles“
- Ėudová zábava pod
hviezdami

DETSKÉ SÚħAŽE A ATRAKCIE: skákanie vo vreci, kreslíme oveĀky. Čalšie súĨaže: súĨaž v pití piva, ...

Nebude chýbaĨ ovĀí syr, korbáĀiky, oštiepok, slovenská medovina, ...
PrihlásiĨ sa môžete priamo na mieste - 25. 6. 2011 u organizátorov v areáli reštaurácie a penziónu Salaš Cabaj,
alebo mailom: info@salas-cabaj.sk, kde vám budú poskytnuté aj bližšie informácie.

Predaj od jedného kusa.
AKCIA pre obecné úrady,
materské a základné školy!
Od:

ZĽAVA pre obyvateľov
obce

MOJMÍROVCE

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

Nahláste sa na infolinke:

0905 554 888

Objednajte na:
autoskolapanter@panter-pmd.sk
alebo 0905 554 888

Autoškola PANTER

