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OZNAMY a POZVÁNKY OBECNÉHO ÚRADU

Koncert Jožka Černého
*Obec Mojmírovce všetkých srdečne pozýva dňa 20. novembra o 16,00 hodine do kultúrneho domu na koncert
moravského speváka ľudových piesní, Jožka Černého.
Vstupné 7 EUR. Predpredaj vstupeniek bude od 17. októbra na OcÚ Mojmírovce, v predajni Diskont Mojmírovce a v Obecnej knižnici v Mojmírovciach.

Oznam a prosba
Vážení občania, prispievatelia.
Pri tvorbe nášho časopisu si veľmi vážime, že prispievate svojimi postrehmi, zážitkami, skúsenosťami, námetmi,.. Tým je náš časopis pestrý,
bohatý, zaujímavý a poučný, za čo veľmi pekne ďakujeme. Stále nám ale
komplikuje život neskoré odovzdávanie príspevkov na obecný úrad.
Niekoľkokrát sme upozorňovali na dodržiavanie termínu uzávierky
časopisu, ktorá je vždy v polovici mesiaca (spravidla 15. v mesiaci).
Priblížim vám systém našej práce.
• Po 15. dni v mesiaci musí Alenka Filová asi za dva dni všetky príspevky
spracovať a pripraviť ich na zasadnutie redakčnej rady /okolo 18. v mesiaci/
• Po redakčnej rade je opäť potrebné zapracovať do materiálov pripomienky
a úpravy z redakčnej rady, pripraviť fotografie a ilustrácie k príspevkom.
• 20-teho v mesiaci by sme mali časopis odovzdať na spracovanie do grafického štúdia
• 23. - 25. dostávame časopis na korektúru /posledné kontroly a úpravy
pred tlačou/
• 24. – 26. časopis odchádza do tlače
• Začiatkom nového mesiaca by ste ho mali mať v poštových schránkach.
NEMÁTE!
Prečo o tom píšem? Pretože k 15. dňu v mesiaci máme „na stole“ 2
- 3 príspevky. Členovia redakčnej rady (ľudia, ktorí nie sú zamestnanci
obecného úradu) si vytvoria časový priestor, aby si splnili svoje povinnosti
voči časopisu a hlavne voči čitateľom. Na materiály čakajú grafici, tlačiari,
pracovníčka obce,..
V dôsledku nedodržiavania termínov časopis pripravujeme v časovej
tiesni a strese, grafici a tlačiari nás potom odsúvajú, pretože majú aj iné
termínované zákazky a vy, naši čitatelia dostávate časopis namiesto 2. – 5.
v mesiaci až okolo 15. Informácie sú v ňom neaktuálne, pozvánky dostanete po akcii...
Vážení prispievatelia, opäť opakujem, sme radi vašim príspevkom, ale
skúsme sa stať tímom a rešpektovať časové súvislosti, aby bol náš časopis
nielen zaujímavý, poučný, pestrý, ale aj AKTUÁLNY.
Vopred vám ďakujem za pochopenie a verím, že sa nám spoločne podarí tento problém vyriešiť.
Za redakčnú radu Daniela Kozáková

OZNAMY a POZVÁNKY OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka decembrového čísla
bude 15. novembra 2011.
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že príspevky prijímame
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kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
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Nová riaditeľka ZŠ Mojmírovce
Na základe výberového konania bola do funkcie riaditeľky Základnej školy Mojmírovce vymenovaná
PaedDr. Katarína Kúdelová.
Novej pani riaditeľke blahoželáme a prajeme veľa pracovných
úspechov.

Obecné múzeum
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovali
poslanci návrh dokumentu o zriadení múzea v našej obci Mojmírovce, za účelom zatraktívnenia obce v oblasti cestovného ruchu,
prezentovaný poslankyňou Ing. Andreou Bakošovou, predsedkyňou
Komisie pre správu majetku obce, financie, podporu podnikateľskej
činnosti a štrukturálne fondy. V tejto súvislosti prosíme občanov
o spoluprácu pri zhromažďovaní hmotných a nehmotných dokladov
a dokumentárnych materiálov, viažúcich sa k prírodným podmienkam a spoločnosti obce Mojmírovce a blízkeho okolia. Zapojiť sa
do tejto činnosti môže každý občan, či už predložením zbierkových
predmetov, ktoré múzeu daruje, zapožičia, odpredá alebo aj odborným výkladom k dokumentom, ktoré tvoria súčasť kultúrneho
dedičstva našej obce a blízkeho okolia. V prípade, že občania vlastnia dokumenty, ktoré by mohli byť súčasťou múzea, prosíme aby
kontaktovali zodpovednú pracovníčku Obecného úradu Mojmírovce
Ing. Vieru Láznikovú, č.t.: 037/7798268, kl. 108, mobil: 0908440035,
e-mail: kultura@mojmirovce.sk.

Mikuláš v Mojmírovciach
Obecný úrad Mojmírovce pripravuje aj v tomto roku pre deti
program s názvom Príde k nám Mikuláš. Program sa uskutoční v sobotu
3. decembra o 15,00 hod. v kultúrnom dome. Balíčky v hodnote 3 € si
môžu rodičia objednať a vstupenku
vyzdvihnúť od 14.11. do 1.12. 2011
v pokladni počas úradných hodín
na obecnom úrade, alebo v Obecnej
knižnici Mojmírovce pondelok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.

Hotel Kaštieľ Mojmírovce
v spolupráci so spoločnosťou Nupseso, a.s. Nitra
a Spolkom koncertných umelcov Bratislava
pozýva vás a vašich priateľov na predvianočný klavírny recitál
Magdalény Bajúszovej,
ktorý sa uskutoční v priestoroch veľkej sály Kaštieľa Mojmírovce
dňa 9.12.2011 o 19,00 hod.
Vstup voľný.
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INFOBLOK

ZAZNAMENALI SME

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce

Zo zápisnice 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré sa konalo 29.
septembra 2011, vyberáme nasledovné:
Starosta obce Imrich Kováč otvoril rokovanie
za prítomnosti 8 z 9 poslancov. Poslankyňa Ing.
Zuzana Arvayová svoju neprítomnosť ospravedlnila pre pracovné povinnosti. Po schválení
programu rokovania a vyhodnotení splnenia úloh
vyplývajúcich z predchádzajúcich uznesení poslanci pristúpili k riešeniu žiadostí adresovaných
OZ a to:
- Žiadosť Evy Valkovej o vybudovanie kanalizačnej prípojky a o písomné vyjadrenie sa obce k termínu pripojenia na kanalizáciu nielen jej rodinného domu, ale aj ďalších dotknutých rodinných
domov na Hlavnej ulici. Starosta obce k žiadosti
uviedol, že k vybudovaniu kanalizácie v tejto lokalite je spracovaná projektová dokumentácia a je
vydané potrebné stavebné povolenie. Vzhľadom
na finančnú náročnosť projektu obec hľadala
možnosti financovania zo štrukturálnych fondov,
avšak zatiaľ neúspešne. OZ vzalo žiadosť na vedomie s tým, že stavebná komisia predloží návrh
tejto investície do rozpočtu obce na rok 2012.
- Ing. Róbert Varga požiadal o odkúpenie časti
parcely vo vlastníctve obce, ktorá delí ich pozemok s verejnou komunikáciou. OZ so žiadosťou
súhlasilo a odstúpilo na ďalšie riešenie OcÚ.
- Žiadosť Zdenky Törökovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na ulici Kúrie OZ
neschválilo vzhľadom na zámery obce vybudovať
sociálne byty na predmetnom pozemku.
- Poslanci na žiadosť riaditeľky ZŠ odporučili
zapracovať investície na kúpu nového kotla do
školskej jedálne do budúcoročného rozpočtu
a schválili ďalšiu dotáciu pre denný stacionár
neziskovej organizácie Šťastný život vo výške
2000 EUR.
V ďalšom bode rokovania OZ prerokovalo a
schválilo Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ZUŠ a MŠ,
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ktoré predložili riaditelia jednotlivých škôl.
Hlavný kontrolór obce predložil Správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly vo vodárenskej
spoločnosti Cedron – Mikroregión, spol. s r.o.
Poslanci schválili návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve obce Mojmírovce
– vodovodnú a kanalizačnú sieť a čističku odpadových vôd ako prípad hodný osobitného zreteľa
a odporučili obecnému úradu pripraviť návrh
zmluvy na prenájom týchto nehnuteľnosti terajšiemu správcovi.
Poslanci schválili doplnené Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Mojmírovce, členov Redakčnej rady obecného časopisu Mojmírovčan členov
Zboru pre občianske záležitosti obce Mojmírovce
a kronikára obce Mojmírovce, Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mojmírovce
číslo 5/2010 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojmírovce a Doplnok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mojmírovce číslo 3/2011 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov postavených s podporou štátu.
Poslankyňa Ing. Andrea Bakošová predložila
informáciu o návšteve zástupcov obce v obciach
Spišský Hrhov a Sveržov a dokument Rozvoj
cestovného ruchu v obci prostredníctvom vybudovania regionálneho múzea. OZ predložené dokumenty vzalo na vedomie a poverilo poslankyňu
Ing. Andreu Bakošovú vytvorením realizačnej
skupiny, ktorej cieľom bude založenie pamäťovej
inštitúcie a harmonogramu otvárania jednotlivých
expozícií a stanovenie priorít v časovom slede.
Na návrh starostu obce poslanci schválili zámer
obce majetkovoprávne usporiadať pozemky
pod miestnou komunikáciou na ulici Kúrie a
realizáciu prístupového chodníka medzi novovybudovanou lávkou pre peších na Hlavnej ulici
a videopožičovňou.

Spýtali sme sa ...
Na otázky, ktoré zaujímajú občanov, odpovedá starosta obce Imrich Kováč.

(píšeme o tom na inom mieste). V rámci čistenia
parku vyrúbeme aj niektoré náletové dreviny

V septembri sme informovali čitateľov
o výstavbe novej lavičky pre chodcov pri
pošte. V akom štádiu je táto investícia?
V druhej polovici októbra, keď sa pripravoval tento rozhovor, sa už postupne
ukončievali práce na prístupovom chodníku k lávke. Keď čitatelia budú mať
k dispozícii toto číslo Mojmírovčana, tak
lavička cez potok už bude sprístupnená
pre občanov. Aj prostredníctvom nášho
Na skládke odpadu sa intenzívne pracuje
časopisu chcem požiadať občanov, aby
využívali lávku a už neprechádzali po
štátnej komunikácii a nenarušovali tak
plynulosť cestnej premávky. Môžeme sa
tešiť, že na tomto značne komplikovanom
úseku sa doteraz nestala vážna dopravná
kolízia a nedošlo k zraneniam. V rámci
revitalizácii verejných priestranstiev
chceme v ďalšom období skultúrniť celú
túto časť našej obce.
Aj o začatí rekonštrukcie námestia sme
už čitateľov oboznámili. Čo sa v tejto
súvislosti zmenilo za posledné týždne?
Ako sme avizovali, práce pri prestavbe
Lávku už môžu občania využívať
námestia sa začali pred obecným úradom a budú pokračovať medzi kostolom
a parkom. Tento priestor, na ktorom bude
vybudované aj parkovisko pre motorové
vozidlá, bude slúžiť ako hlavný vstup do
zdravotného strediska a zároveň ho využijú aj návštevníci kostola. Celý priestor,
vrátane parkoviska bude odovzdaný do
užívania po ukončení prác v interiéri
zdravotného strediska.
Pán starosta, ako pokračujú práce na
skládke odpadu pri Žigobare?
Po pomerne dlhej prestávke sa od konca
Rekonštrukcia námestia pokračuje
septembra na tejto stavbe opäť veľmi intenzívne pracuje a do konca novembra by
mala byť skládka odpadu uzavretá. Na skládke je a drevo z nich môžu získať naši občania na kúreniekoľko vrstiev rôznych materiálov, vrátane fó- nie za cenu, ktorú stanoví obecné zastupiteľstvo.
lií, kameňa a zeminy s tým, že celá plocha sklád- Záujemcovia sa môžu ihneď po vyjdení časopisu
prihlásiť na obecnom úrade.
ky bude zatrávnená.
Do konca roka sa bude ešte niečo robiť aj v naStarostovi obce sa za odpovede poďakoval
šom parku?
Áno. Občianske združenie Mojmírovské kroky Ivan Mojmír Zoborský
získalo ďalšie prostriedky na revitalizáciu parku Foto: Autor
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DUCHOVNÉ SLOVO

Úvaha ku sviatku Všetkých svätých

- 1. november

B

lahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha. Takto sa nám prihovára
liturgia na slávnosť všetkých svätých. Ale ľudia
chcú blaženosť hneď, tu a teraz. Je to možné?
Áno. Ba je to nutné: pre dobro jednotlivca, ale aj
pre dobro všetkých ľudí.
Tak, ako si veľmi želáme
čistý potok, čistý vzduch,
želáme si predovšetkým ľudí
s čistým srdcom. Aké je to
srdce? Srdce, v ktorom má
miesto pravda, spravodlivosť,
ale nadovšetko láska k Bohu
a k blížnemu, láska k stvorenstvu... Vieme si nesmierne
vážiť takýchto ľudí. Sú to
anjeli na zemi. Verím, že sme
mnohí mohli zažiť takýchto
ľudí vo svojej blízkosti. Oni
mysleli a predovšetkým konali
ekologicky. Takíto ľudia sú požehnaním pre svet. Sú zárukou
čistého prostredia. Prečo by
sme nemali byť aj my takýmito
ľuďmi? Zachovávajme poriadok a poriadok zachová nás.
Toto je tá pozemská blaženosť: Žiť v pravde,
spravodlivosti, v láske k Bohu, ľuďom i v láske
k prírode. Len si nesmieme vymýšľať „svoju“
pravdu, „svoju“ spravodlivosť, „svoju“ lásku k
Bohu a blížnemu. Tieto hodnoty sú nezávislé od
nás, sú nám dávané Stvoriteľom, ktorý je Pravda, Láska, Dobro. Tak ako sme si nevymysleli
slnko, ale prijímame jeho svetlo a teplo. Ostáva
nám jediná možnosť, ako žiť v „pozemskej“
blaženosti a v blaženosti bez hraníc, vo večnej
blaženosti: prijať Stvoriteľa a jeho zákony...
Tu pramení, rastie a dozrieva túžba ľudského
srdca po láske, kráse, dobre, šťastí a radosti. Nesmieme sa znechutiť obrazom súčasného sveta,
ktorý je zrkadlom myslenia a konania človeka,
ktorý odmieta program čistého srdca. Dajme si
tú námahu a usilujme sa o čisté srdce. Iba ono
je zárukou pozemskej „blaženosti“ ale predovšetkým tej večnej... Dbajme o to, aby v nás bolo

6

čisté srdce. Mnohí prichádzame v našej dedine
k artézskemu prameňu čistej a chutnej vody. Pri
tejto vode si obnovujme rozhodnutie: byť čistí a
chutní sebe navzájom. Tak sa postaráme o krajší
a čistejší život v našej obci a farnosti.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Návšteva
jubilantov
Alena Filová

Foto: Ing. Jozef Filo
Tak ako aj v minulosti, tak aj v tomto
roku navštívil našich
najstarších, ale i 90
a 80 ročných občanov
starosta obce Imrich
Kováč s prednostom
OcÚ Ing. Jozefom
Filom, Margitou Tatranskou a Rudolfom
Arpášom zo zboru pre
občianske záležitosti.
Starosta obce poďa-

koval všetkým oslávencom za doterajšiu
vykonanú prácu, odovzdal im malé darčeky
a zaželal veľa zdravia a radosti do ďalšieho
života. V tomto roku sa 80 rokov dožíva 15
občanov, 90 rokov jedna občianka. Našimi
najstaršími občanmi sú pani Margita Taškárová (96 rokov) a pán Jozef Líška (93 rokov).
Všetkým oslávencom ešte raz srdečne blahoželáme.

Projekt Park Mojmírovce
Myslíme práve v tomto mesiaci na tých, ktorí nás predišli do večnosti a neboli celkom čistí...
My sme ich nádejou! Modlíme sa za nich, aby im
milosrdný Boh dal podiel na svojej blaženosti.
Naše modlitby, dobré skutky, ale najmä naša
účasť na sviatostnom živote /svätá spoveď, sväté
prijímanie/, nepochybne veľmi pomáhajú našim
zomrelým. Blaženosť u Boha vo večnosti nech
je cieľom čím viacerých ľudí. Nevzpierajme sa
túžbe ľudského srdca, ktorú pekne vyjadril sv.
Augustín: „Nespokojné je srdce človeka, kým
nespočinie v Bohu. Spočinúť v Bohu po smrti
predpokladá naše spočinutie v Bohu už teraz...

Po úspešnej realizácii I. etapy čistenia
nášho parku sa občianske združenie Mojmírovské kroky znovu zapojilo do výzvy vyhlásenej Mikroregiónom okolo Cedronu, aby
sa pokúsilo znovu získať dotáciu na II. etapu
realizácie. S potešením môžem oznámiť, že sa
nám podarilo získať ďalší grant prostredníctvom Mikroregiónu okolo Cedronu z rozpočtovej kapitoly Nitrianskeho samosprávneho
kraja.

V rámci projektu bude pokračovať čistenie
parku, bude osadená ďalšia informačná tabuľa
pri najstaršom strome a smetné nádoby.
Verím, že sa nám spoločnými silami podarí postupne park vyčistiť a zveľadiť tak vzácny
kus zelene v našej obci.

Odpočinutie večné daj im, Pane a svetlo
večné nech im svieti...

Daniela Kozáková ,

Mgr. Peter Mlynka ,
správca farnosti

Ďalšie časti parku pred realizáciou II. etapy

predseda združenia
Foto:autor
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
Spevácky súbor Senior

Výstava fotografií

Október
- Mesiac
úcty
k starším

všetci prítomní mohli prezrieť výstavu starých
fotografií z Urmína, ale aj výstavu ručných prác
našich šikovných žien. Po posilnení vynikajúcou
kapustnicou si seniori zatancovali pri živej hudbe, ktorú do tanca hral Ing. Juraj Kunák. Dobrá
nálada trvala do neskorých nočných hodín.

Návšteva
lodenice
Ing. Miroslav Belan zástupca starostu obce
víta hostí, v pozadí skupina Happy Day

Alena Filová

Foto: Milan Vereš

Krásna slnečná sobota - 22. október - deň,
ktorý patril všetkým starším občanom. Nechýbal kultúrný program, ani úprimné ďakujem.
V podvečerných hodinách, sa naši starkí
prišli pozrieť, porozprávať a zabaviť sa do kultúrneho domu. Zástupca starostu obce Ing. Miroslav Belan privítal všetkých hostí a poďakoval
sa za ich doterajšiu prácu. Potom už nasledoval
kultúrny program, v ktorom vystúpila s piesňami
skupina Happy Day, za všetky deti predniesla
báseň Veronika Haršániová. Najväčšiu radosť
pripravila pre prítomných svojim vystúpením
dlhoročná redaktorka a speváčka ľudových piesní
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Darinka Laščiaková. Svojim milým rozprávaním
a krásnym spevom očarila všetkých. Mnohým
sa v očiach zaleskli i slzy dojatia. So svojimi
piesňami a scénkou vystúpil spevácky súbor Senior. Nasledovalo uvedenie do života ich prvého
nahratého CD-čka
a poďakovanie za
ich doterajšiu reprezentáciu našej obce
nielen na Slovensku
ale i v zahraničí.
Country piesne zaspieval a zahral Jozef
Kincel. V country
štýle sa pokračovalo
i ďalej s tancami
predvedených
tanečnou
skupinou
Country. Potom si Veronika Haršániová

Miroslava Mikulášova ,

vychovávateľka

Darinka Laščiaková
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na
príprave a realizácii
tohto vydareného podujatia.

lo veľmi ťažko, ale večer prešiel veľmi rýchlo.
Po ceste domov všetkých hriali úprimné slová
Milana Daniela a hlavne jeho úžasný prístup k
ľuďom.
Za krásne chvíle ďakujeme Ing. Andree
Bakošovej, ktorá nám cestu autobusom sponzorovala. Takisto ďakujeme Danke Bandryovej
a ostatným členom OZ MINIBODKA z Mojmíroviec, ktoré sa rozhodli spolupracovať s našim
internátom. Patrí im naša VĎAKA.

Dňa 28. septembra 2011
navštívili žiaci z internátu
OUI Mojmírovce spolu s kolektívom vychovávateľov LODENICU v Šali - Veči, aby s
pánom Milanom Danielom
a členmi OZ MINIBODKA
prežili krásne a veselé športové popoludnie.
Vybíjaná, futbal a spoločný tanec na ihrisku priniesli
veľa zábavy všetkým zúčastneným. Príjemnú pohodu doplnil Andrej peknou hudbou
a vtipnými vstupmi. Musíme
priznať, že sa nám odchádza-
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Noc
v škole

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
me na námestie vypustiť lampióny šťastia. Každý
malý človiečik dostal do rúk lampión a za pomoci
niektorej pani učiteľky a niekoľkých rodičov vypustil svoje tajné želanie hore do tmavej noci. Potom sme sa vrátili naspäť do školy a uložili sme
sa do teplučkých improvizovaných postieľok.
Ráno, po veľmi skorom zobudení a chutných raňajkách, sme sa pustili do maľovania a vyrábania

Jesenný čas sme si spoločne s deťmi zo
Základnej školy v Mojmírovciach spríjemnili
jednou neobvyklou súťažou o Naj strašidlo.
Súťaž prebiehala počas dvoch októbrových
týždňov a svoje vyvrcholenie zaznamenala 19.
10. 2011. Súťaž mala tri kategórie.

Tradíciou v Základnej škole
v Mojmírovciach sa stal Nočný
pobyt žiakov, ktorí navštevujú
Školský klub detí. Detičky 1. až
4. ročníka sa nevedeli dočkať,
kedy príde ten veľký deň a oni
budú môcť prespať vo svojich
triedach, spoločne so svojimi
kamarátmi. Tým dlho očakávaným dňom sa stal piatok 7.
októbera 2011.

Po chutnej večeri nás čakala nočná prechádzka po škole, na ktorej sme stretli niekoľko
zázračných bytostí. Bosorky varili niečo v kotli
a lovili neposlušníkov do vriec, ale bohužiaľ pre
ne, z našich detí si polievku neuvarili, pretože
všetky naše deti sú vraj veľmi poslušné. Zvuk
ostria mečov sa šíril od tajomných bojovníkov,
ktorí sa snažili svojim bojom vyrovnať svet dobra
a zla. Dobré sily privolávali bielym tancom víly,
démon zasa rachotil
v triedach a rinčaním reťazí dával o sebe vedieť
všetkým, ktorí nemali
čisté svedomie. Trošku
strašidelné spestrenie sa
všetkým páčilo. Iskierky
v očkách sa v tento deň
rozžiarili detičkám druhýkrát, keď zistili, že ide-
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strašidlo
Mgr. Lucia Franclová

Mgr. Lucia Franclová

Pre všetkých 70 účastníkov
bol pripravený bohatý program.
Každý žiak si priniesol vyrezaného svietiaceho
strašiaka z tekvice, ktorý umocnil atmosféru
zázračnej noci, kedy bolo skoro všetko možné.
A čo sme zažili?

Naj

Určite strašidiel a strašidielok, ktoré nakreslili a vyrobili Veronika Holková, Timejka Rumanovská, Sofia Slováková, Carmen Šarkóziová,
Marko Šipoš, Matúš Štefák, Martin Pitek, Juraj
Pauko, Marianna Lórinczová, Martin Kusy, Michaela Rudňanská, Paula Barthová, Filip Lászlo,
Marko Guzmický a Daniela Lászlová.
Najkrajším strašidlom v kategórii oblečené

1. kategória:
Nakreslené strašidlo. Bolo možné použiť všetky
výtvarné techniky.
2. kategória:
Vyrobené strašidlo. Strašidlá vytvorené z akéhokoľvek materiálu, v akýchkoľvek veľkostiach.
3. kategória: Oblečené strašidlo.
strašidielok, ktoré spestrili našu školskú chodbu.
Myslím, že každému je zrejmé, že po takto
prežitých spoločných chvíľach sa nám ťažko
odchádzalo zo školy domov. Toto všetko by nebolo možné bez obetavých vychovávateliek zo
Školského klubu: pani vychovávateľky Zdenky
Pšenkovej, Bc. Adriany Hlinkovej, Mgr. Moniky
Poledníkovej i autorky príspevku a samozrejme
bez sponzorov, ktorí nám spríjemnili spoločne
„strávený“ čas: NIPEK a.s., REFKA, s.r.o.
Do budúcnosti nám zostáva dúfať, že elán
a chuť organizovať takéto akcie s deťmi a pre
deti nás neopustí.

Strašidlá strašili vo vlastnoručne vyrobených
kostýmoch.
Každá z kategórii dala priestor deťom na ich
realizáciu. Veľmi nás potešilo, že sa súťaže zúčastnili najmladší, ale i starší žiaci školy. A akých
strašidiel by sme sa mali odteraz báť?

strašidlo, sa stala bosorka so zelenými vlasmi
Gabriela Michalíková. Najšikovnejšie strašidlo,
ktoré lietalo na metle a upratovalo, stvárnila
Veronika Haršániová. Uznanie, obdiv, ale hlavne
odstup za najstrašidelnejšie strašidlo si vyslúžila
Andrejka Tóthová a strašidlo s najstrašnejším
revom malo podobu ducha zloducha, ktorý nikdy
nespí – Samko Jašík. Špeciálne strašidlo v bosoráckej koži patrilo Kataríne Kurucovej.
Všetky strašidlá a strašidielka nás potešili a aj
keď sa nateraz stratili, snáď sa objavia o rok.

Mojmírovský záhradkár
Viktor Štourač, Štúrova ulica 7

predáva jablká, rôzne druhy,
na uskladnenie a konzum.
Najlepšie prísť navečer.
Telefónne číslo: 0905 966 557
Tiež v telefónnom zozname.
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NA ZAMYSLENIE

Z REDAKČNEJ POŠTY

S úctou k životu
Ondrej Pavle
katechét

Vypočul som si názor ťažko chorého šesťdesiatnika: „Keď skapem, nech ma zakopú
a to bude koniec!“ Opýtal som sa, či je veriaci.
Odpovedal, že áno. Nedalo mi to. Snažil som sa
s ním o diskusiu nad životom a jeho zmyslom,
nad stvorením človeka a prirodzenými dôvodmi
jeho posmrtnej existencie. Márne. Spomenul som
si na výrok Stalina, že „kravu nemožno osedlať.“
Na druhý deň som sa na to pýtal
mládežníkov na náboženstve, ktorí
prijali toho roku birmovku. Zarazilo
ma, že ani oni nemali vo veci jasno
- práve naopak - vypočul som si od
nich niekoľko presvedčení: jedni veria v reinkarnáciu, iní vraveli o svojej nevere v život po živote a nechápal som, v čo vlastne toľkí „veriaci
ľudia“ veria. Otázku o večnom živote mnohí nepovažujú za dôležitú,
preto sa ňou ani nezaoberajú.
Otázka o večnom živote sa
mi vôbec nejaví ako nepodstatná.
Ak niet života po živote, potom je
všetko dovolené: niet pekla ani neba a každý dopadne rovnako - či svätec alebo gauner. Ak niet
večného života, nemá zmysel žiť podľa zákonov
a pravidiel, netreba Desatoro ani žiadne hrdinské
činy. Ak niet pekla ani neba, ja sám som pánom
nad tým, čo je dobro a zlo a nik ma nemôže súdiť.
Slovami kardinála Korca: „aby sme mohli pohotovo, obetavo a vytrvalo pomáhať pri požiari či
ranenému, hladnému a ukrivdenému - musíme
mať veľkú predstavu o človekovi a o živote, o jeho zmysle a zodpovednosti, o svedomí i o smrti.
Ináč nebudeme mať dosť hlboké a trvalé pohnútky pre naozaj humánny život.“ ¹ - toľko kardinál.
Viete si predstaviť život, ktorého normy a pravidlá by neboli zakotvené v nijakej viere v posmrtnú spravodlivosť? Takéto pohľady poznáme
z dejín. Ako a podľa čoho boli vychovávaní ľudia
po Francúzskej revolúcii? Osvietenci hovorili,
že národy sa zaobídu a budú dobré aj bez viery
vo večný život, že im stačí dať slobodu.² Neskôr
v mene slobody, rovnosti a bratstva vyvražďovali
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tisíce ľudí. V 18. storočí sa stalo Francúzsko popraviskom.
„Robespierre dal popraviť Dantona, iní popravili Robespierra. Marata prebodli v kúpeľni.
Jean-Jacques Rosseau hovoril, že človek je dobrý, len ho treba naučiť hygiene a dať mu školy.
Zlo zmizne, zmiznú väznice. Po čase sa ukázalo,
že národy si vychovali školených zločincov, ktorí
ovládali vedy i jazyky a odborne páchali neľudskosti. A nielen za nacizmu.“³
Prežili sme aj neľudskosti komunizmu: Barbarskú noc, železnú oponu, zastrašovanie a manipulovanie zo strany
vládnucej moci, eštebáctvo a gulagy.
Čo teda? Aký život bez života po živote si môžeme predstaviť?
Ak chceme hovoriť o nejakom
humanizme, o úcte k ľudskému životu, musíme najprv uznať jeho cieľ
a jeho naplnenie vo večnosti. Človek
v sebe ukrýva množstvo túžob: od
túžby po láske cez túžbu po domove
až po túžbu prežitia. Ak všetky naše
túžby nachádzajú a môžu nájsť naplnenie za života, potom ani túžba po
večnom živote - po prežití nemôže
vyznieť naprázdno. Predstavme si,
aké by to bolo žiť po celý život s túžbou po vode,
keby sme sa nesmeli napiť. Je to pre nás rovnako nereálne ako grécka báj o Harpiách. Ako teda
niekto môže tvrdiť, že túžba človeka po živote
a po prežití nemá svoje naplnenie i za prahom
fyzickej smrti?
Vo svete okolo nás i v prírode má všetko svoj
skrytý alebo zjavný zmysel. Sme na to zvyknutí:
prší, aby bola úroda; včela opeľuje, aby rastlina
zarodila; slnko svieti, aby bol možný život. Ako
teda môžeme tvrdiť, že ľudská túžba po prežití
a po večnom živote je nezmyselná? Príroda sa
pomýlila? Alebo sa pomýlil Boh? Alebo sa mýlime my?
¹KOREC, J.: Experiment bez viery. Bratislava : Lúč,
2004, s. 9.
²Porov.: KOREC, J.: Cirkev v zápase stáročí. Bratislava
: Lúč, 1992, s. 8-12.
³KOREC, J.: O poslaní kňaza. Bratislava : Nové mesto,
1996, s. 143.

Obnova
našich
tradícií
Ing. Andrea Bakošová

Naša história je zdrojom inšpirácií pre mnohých Mojmírovčanov. Dnešná doba nás však tlačí
do skutkov, ktoré ani sami konať nechceme a na
tie skutky, ktoré by nás povznášali, nezostáva
čas. Preto sa skupinka miestnych lokalpatriotov
rozhodla zozbierať tradičné urmínske recepty,
detské hry a zvyky, ktoré plánuje vydať v samostatnej knihe venovanej urmínskym tradíciám.
Pracovný názov knihy je Mojmírovce pozývajú, varia a zabávajú. Kniha bude obsahovať 4
samostatné časti.
1. časť bude zameraná na tradičné recepty našich
starých mám. Šmóring, pazderňáky, kalkýž a
iné... Hovorí vám to niečo? Poznáte aj iné tradičné miestne recepty? Ak áno, pošlite svoj recept,
ktorý bude zverejnený v knihe aj s menom autora.

A pridajte aj nejakú humornú príhodu spojenú s
varením, aby sa gazdinky pri varení aj trošku pobavili. Nezabudnite aj na múčniky a maškrty.
2. časť bude venovaná tradičným detským hrám
(chlapčenské a dievčenské). Tí starší z vás si
dozaista spomenú na picika, taligu či gramorky.
Uvítame každý príspevok.
3. časť bude zameraná na staré cirkevné a dedinské zvyky, ktoré v obci praktizovali naši predkovia. Ak máte nejaké spomienky, pošlite nám ich.
4. časť - babské recepty – ako si pomáhali pri
chorobách naši predkovia.
Pevne veríme, že sa radi zúčastníte tejto
milej akcie a obohatíte knihu o vaše príspevky.
Dúfame, že od vás dostaneme toľko príspevkov,
že namiesto jednej knihy budeme musieť vydať
kníh niekoľko.
Zozbieranie kvalitných materiálov však vôbec nie je ľahké. Staňte sa sami spolutvorcami
tejto zaujímavej knižnej publikácie. Svoje príspevky môžete posielať na adresu:
Andrea Bakošová
Štefánikova 1806/44
951 15 Mojmírovce
alebo mailom na adresu:
urminske.recepty@gmail.com
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa
rozhodnú prispieť a tešíme sa na vydanie novej
knihy, ktorá obohatí našu obec.
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OKIENKO DO EURÓPSKEJ ÚNIE

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy
Jozef Maxmilián
Petzval
- vynálezca fotografického objektívu

Daniel Siakeľ
- konštruktér vyvolávacieho automatu
na filmy
* 25.1.1886 Blatnica v Turci
† 1946 Chicago, USA

* 6.1. 1807 Spišská Belá
† 17.9. 1891 Viedeň

Slovenské
a európske
priority a ich
ﬁnancovanie
(Fórum občanov o ﬁnančnom
výhľade EÚ 2014 – 2020)
Mgr. Daniela Kozáková

V roku 1840 vypočítal a skonštruoval objektív,
ktorý umožnil 16-násobne vyššiu priepustnosť
svetla. To v praxi znamenalo, že samotná expozícia trvala menej ako minútu (predtým 5 až 30
minút). Ďalej navrhol konštrukcie osvetľovacích
a premietacích prístrojov, dvojoký ďalekohľad,
zrkadlovú Petzvalovu lampu, kde je maximálne
možné využitie svetelnej energie, a zdokonalil
mikroskop.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
V novembri oslavujú:
70 - te narodeniny
Gizela Dunková,
Jozef Pšenko
65 - te narodeniny
Dana Podberská
60 - te narodeniny
Július Horváth,
Viera Radošovská,
Emília Klobučníková,
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Jeho dielom bola konštrukcia a prototyp prvého
vyvolávacieho automatu na kinematografické
filmy na svete. Zdokonalil filmovú kameru,
a to s možnosťou snímania po políčku, s ktorou
sa nakrúcali filmy takmer štvrťstoročie. V roku
1921 spolu so svojim bratom Jaroslavom nakrútili film Jánošík, čím sa Slovensko zaradilo medzi
prvých 10 krajín, ktoré vyrobili dlhometrážny
nemý hraný film.

Katarína Fialová,
Rudolf Lámi,
Ladislav Jančár,
Ing. Stanislav Bohunčák,
Eduard Kuruc
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Rudolf Kudri,
Andrej Kuruc,
Amelia Lužáková,
Viktória Smatanová,
Ema a Nina Dobrovodské

Opustili nás:
Marian Hrivňák
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2020 hovorí
o zvýšení zo súčasných 976 miliárd eur (2007
– 2013) na 1,025 bilióna eur. Táto suma predstavuje len 1% HDP krajín EÚ.
Možno je to nepochopiteľné hovoriť o takýchto sumách v čase krízy.
Stratégia Európa 2020 uvažuje o zvýšení
konkurencieschopnosti Európy. EÚ v najbližších 10 rokoch plánuje investovať do výskumu
a vývoja nových výrobkov, rozvoja infraštruktúry, podpory priemyslu s nízkymi emisiami
skleníkových plynov, využívania digitálnej
ekonomiky, či do modernizácie vzdelávania.
Toto sú predpoklady na zvyšovanie konkurencieschopnosti. Možno je na mieste otázka „Kde
na to vziať?“
Stratégia Európa 2020 pracuje s návrhom
modernizovania príjmu z dane z pridanej hodnoty (DPH), kde by štáty do únie odvádzali určité
percento a nie matematicky vypočítaný podiel
DPH, ako je to v súčasnosti. Taktiež stratégia
uvažuje o zavedení dane z finančných transakcií
– finančné inštitúcie, banky, investičné spoločnosti. Takéto zdroje by zvýšili finančnú nezávislosť únie a rozpočet by bol čoraz menej závislý
od príspevkov krajín.

Prevzaté a upravené

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

rovanie EÚ v čase, keď je pod tlakom dlhovej
krízy a vonkajšej nestability – uviedol na pôde
EP – predseda Jerzy Buzek

Žijeme vo veľmi zložitej a pohnutej dobe.
Veľa sa hovorí o dlhovej kríze o negatívnych
vyhliadkach na ďalšie obdobie, o nestabilite,..
a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej
Európskej únie (EÚ). Myslím, že všetkých sa
nás to dotýka.
Využila som príležitosť a zúčastnila som
sa podujatia Slovenské a európske priority a
ich financovanie, kde bolo možné diskutovať
s europoslancami o perspektívach EÚ v období
2014 - 2020.
Koncom júna 2011 Európska komisia (EK)
na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavila návrh finančného výhľadu na roky 2014
– 2020.
Budúci sedemročný rozpočet bude jedným z
najdôležitejších v histórii, pretože nastaví sme-

Nový rozpočet sa zameriava najmä na regionálnu (kohéznu) politiku, energetickú efektívnosť, boj proti klimatickým zmenám, zvyšovanie zamestnanosti, znižovanie chudoby, ale aj na
poľnohospodárstvo. Napríklad na regionálnu
politiku sa predpokladá vynaložiť najväčšiu
časť rozpočtu - viac ako 376 miliárd eur, t.j.
36,7%, čo je o 3% viac ako v minulosti.
Definitívna podoba finančného výhľadu
bude výsledkom rozsiahlych vyjednávaní nielen
medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj medzi mnohými európskymi inštitúciami. Dôležité
je, aby dohody boli prijaté v časovom predstihu
tak, aby sa jednotlivé programy financovania
mohli začať realizovať už v januári 2014. Slovensko má šancu približne dostať toľko finančných príspevkov ako v období 2007 - 2013.
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ŠPORT

Turnaje základných
a stredných škôl v
Mojmírovciach
Hana Studenovská
Foto: archív

Dňa 19.10.2011 sa v športovom centre v
Mojmírovciach uskutočnilo športové stretnutie
žiakov viacerých škôl z nitrianskeho okresu,
na ktorom sa žiaci v družstvách zúčastnili
turnajovej súťaže v hokejbale. Súťažilo spolu 5
mužstiev, prevažne zo stredných škôl, avšak aj
družstvo zo ZŠ Mojmírovce. Žiaci SOŠ Nábrežie
mládeže, Združenej SOŠ Cintorínska, ďalej
SOUI Mojmírovce a Gymnázia na Golianovej ulici spolu rozohrali turnaj, pričom na
prvom mieste vďaka intenzívnym tréningom
skončilo družstvo žiakov zo ZŠ Mojmírovce.
Na 2. mieste sa umiestnili žiaci Gymnázia z
Golianovej ulice a na 3. mieste skončili žiaci
Zduženej SOŠ na Cintorínskej ulici v Nitre.
Stretnutie sa nieslo v športovom a priateľskom duchu.
Víťazná zostava za Mojmírovce bola v
zložení: Takách Dominik, Slaténi Samuel,
Rácz Peter, Kozma Patrik, Bándry Miroslav,
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Slaténi Filip a brankár Olah Kristián. S najlepším
počtom nastrieľaných gólov skončil Peter Rácz.
Dňa 26.10.2011 sa na rovnakom mieste
uskutočnil turnaj v minifutbale, na ktorom sa
zúčastnili žiaci 4 škôl v piatich družstvách. Na
prvom mieste sa umiestnila SOŠ Potravinárska
Nitra so skóre 36:13, na druhom mieste družstvo
žiakov zo ZŠ Mojmírovce B so skóre 25:17 a na
3. mieste tiež družstvo žiakov zo ZŠ Mojmírovce
A so skóre 14:20. Na ďalších miestach v poradí
boli družstvá: SOŠ Nábrežie mládeže so skóre
12:27, Združená SOŠ Cintorínska ul. Nitra 16:
26. Najlepším strelcom turnaja bol Kuchár z SOŠ
Potravinárskej s počtom 22 gólov.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným,
ako aj vedeniam škôl za zabezpečenie dozoru a
uvoľnenie súťažiacich žiakov.

Vyhodnotenie jesennej
časti súťažného
ročníka 20011/2012
Žiaci
Pred začiatkom sezóny si znalí veci kládli
otázku, ako zvládne žiacke mužstvo odchod viacerých hráčov do kategórie dorast. Veď z mužstva odišlo prakticky až 12 futbalistov. Našťastie
sa generačný problém výraznejšie neprejavil.
Podarilo sa dohodnúť spoluprácu medzi futbalovým klubom a základnou školou a základy
futbalu vštepuje našim nádejam učiteľ telocviku
Peter Slíž. Viacerí chlapci prejavili záujem pravidelne trénovať a hrávať futbal. V kádri mužstva
je až 27 hráčov vo veku 10 - 14 rokov , ktorí si
súťažne zahrali futbal. Tréningy však navštevujú
aj ďalší zatiaľ ešte neregistrovaní chlapci. Počas
jesennej časti súťaže naši najmenší futbalisti
predvádzali rozdielne výkony na domácou
trávniku a na ihriskách súperov. V domácich
zápasoch získali plný bodový zisk za 5 víťazstiev
a skóre 17 : 5, naopak vonku nezískali ani bod
po 4 prehrách a skóre 2:23. Potešiteľné ale je, že
v žiackej kategórii majú Mojmírovce určite najširší káder, čo nám úprimne závideli funkcionári
ostatných mužstiev.
Jesenné výsledky žiakov:
Mojmírovce – Tešedíkovo 4 : 3 (2 : 2)
góly: P. Vyhnálik – 3x, D. Kováč
Selice – Mojmírovce 8 : 0 (6 : 0)
Mojmírovce – Vlčany 4 : 0 (3 : 0)
góly: S. Slaténi – 3x, P. Vyhnálik
Mojmírovce – Diakovce 5 : 0 (2 : 0)
góly: P. Vyhnálik – 3x, , S. Slaténi, A. Oláh
Kráľová nad Váhom – Mojmírovce 5 : 1 (1 : 1)
gól: P. Vyhnálik
Mojmírovce - Horná Kráľová 4 : 2 (3 : 2)
góly: P. Vyhnálik - 3x, S. Slaténi
Neded – Mojmírovce 8 : 1 (1 : 0) gól: F. Slaténi
Mojmírovce – Žihárec 4 : 0 (3 : 0)
góly: D. Kováč – 2x. R. Karas, J. Bartakovič
Trnovec nad Váhom – Mojmírovce 2 : 0 (1 : 0)
Po jesennej časti obsadilo žiacke mužstvo FK
Mojmírovce 5. miesto s 15 bodmi a skóre 23:28
V jarnej časti súťaže nastúpili: Ján Bartakovič,
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Erik Benčík, Tomáš Cintula, Simon Čacik, Tomáš Dúbravský, Marek Fejfár, Jozef Filo, Karol
Filo, Dominik Habáň, Sebastián Henyig, Jaroslav
Jašík, Roman Karas, Dominik Kováč, Adrián
Kuruc, Filip Kuruc, Adam Lauko, Adrián Oláh,
Dominik Oláh, Michal Rác, Filip Slaténi, Samuel Slaténi, Manuel Stojka, Tibor Špánik, Lukáš
Vereš, Martin Vereš, Patrik Vyhnálik, Kristián
Žeby, tréneri: Peter Slíž, Jozef Filo.

Dorast
V dorasteneckom mužstve nezostal kameň
na kameni. Okrem Martina Oláha a Michala
Bandryho a neskôr Patrika Rácza, ktorí hrávali
už v minulej sezóne, ostatní hráči sa s kategóriou
dorast iba zoznamovali. Zodpovedne možno povedať, že Mojmírovce mali najmladšie dorastenecké mužstvo v celej súťaži. Keď k tomu pridáme z rôznych dôvodov absenciu hráčov, (najmä
na zápasoch na ihriskách súperov napr. v Cabaji
ich nastúpilo iba osem) nemožno sa niektorým
výsledkom ani čudovať.
Mojmírovce – Branč 0 : 5 (0 : 1)
Trnovec nad Váhom - Mojmírovce 7 : 0 (2 : 0)
Mojmírovce – Čechynce 2 : 0 (1 : 0)
góly: Š. Špánik – 2x
Neded - Mojmírovce 15 : 0 (7 : 0)
Mojmírovce – Kráľová nad Váhom 0 : 5 (0 : 3)
Cabaj - Čápor - Mojmírovce 12 : 0 (5 : 0)
Mojmírovce - Kolíňany 3 : 0 kontumačne
(hostia nepricestovali)
N. Hrnčiarovce – Mojmírovce 3 : 0 kontumačne (mužstvo nevycestovalo)
Mojmírovce – Jarok 4 : 3 (1 : 1)
góly: Mich. Bandry – 2x, M. Oláh, P. Kozma
Horná Kráľová – Mojmírovce 10 : 0 (5 : 0)
Mojmírovce – Žirany 0 : 12 (0 : 4)
Po jesennej časti obsadilo dorastenecké
mužstvo FK Mojmírovce 10. miesto s 9 bodmi
a skóre 9 : 72
V jarnej časti súťaže nastúpili: Miroslav Bandry, Michal Bandry, Ján Bartakovič, Dávid Cunev, Róbert Fúska, Mário Janiš, Radoslav Kelec,
Tomáš Kónya, Patrik Kozma, Štefan Kudry, Tomáš Kuruc, Kristián Oláh, Martin Oláh, Dalibor
Rácz, Patrik Rácz, Samuel Slaténi, Erik Stojka,
Peter Sýkora, Dávid Šarkozi, Šimon Špánik, Dominik Takách, tréner: Peter Šipka
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Dospelí
Pred začiatkom súťaže sa nič vážnejšie v mužstve
neudialo. Káder z minulej sezóny sa podarilo udržať a doplnil ho Ján Lajda z Ivánky. Zato v priebehu jesennej časti súťaže sa postupne začali veci
meniť. Najskôr prišiel z Drážoviec Lukáš Martiška. Potom si tréner V.Martiška našiel miesto
seba náhradu v osobe Karola Kuruca. Následne
prišli do Mojmíroviec prisťahovaní Kristián Bus
a Dávid Király, s aktívnou činnosťou znovu začal
Mário Tkáčik. Keď k tomu pridáme uzdravených
hráčov, zrazu bolo na lavičke niekedy až príliš
tesno. Pre divákov a funkcionárov by bolo asi najlepšie, keby naši futbalisti hrávali iba s mužstvami z čela tabuľky. Či prišli Lužianky, Diakovce,
Svätoplukovo, prvý Báb alebo išli do druhých
Selíc, všetkých dokázali poraziť. Zato s mužstvami zo spodku tabuľky si nevedeli poradiť doma
ani vonku. Ešte šťastie, že výnimka potvrdzuje
pravidlo, tou výnimkou bol Poľný Kesov.
Mojmírovce - Rumanová 1 : 1 (1 : 1)
gól: I. Križan
Po rýchlom úvodnom góle kanoniera Križana,
rýchlo odpovedal aj kanonier hostí Bábik. Ďalšie
góly nepadli, hoci príležitostí na to bolo dosť. Najmä v závere zápasu naši pritlačili, ale na šance,
ale sa futbal nehrá.
Trnovec n/Váh. - Mojmírovce 3 : 1 (0 : 0)
gól: A. Civáň
Domáci išli do vedenia po rohu a následnom faule,
keď až 2 domáci hráči natlačili nášho brankára do
brány a tretí pretlačil loptu do siete. Rozhodca nič
nevidel. Civáň síce vyrovnal, ale domáci po ofsajdovej situácii išli opäť do vedenia. Vyjadrenie
rozhodcu, že ofsajd asi mohol byť, ale len malý,
netreba ani komentovať. Vzápätí domáci pridali
tretí gól. V závere zápasu obišiel domáci útočník
od polovice ihriska troch našich obrancov a pridal ďalší gól. Asistent rozhodcu nepochopiteľne
odmával ofsajd, za čo bol napadnutý domácimi
funkcionármi a divákmi, ale podľa jeho vyjadrenia inzultáciu ustál, takže sa nič nestalo.
Mojmírovce – Rišňovce 1 : 3 (0 : 2)
gól: A. Civáň
Diváci si nestihli ani sadnúť a po chybe v našej
obrane išli hostia do vedenia, v 20. min po ďalšej
chybe prišiel druhý gól v našej bráne. Napriek
snahe a šanciam sa hráči Mojmíroviec nevedeli
gólovo presadiť. Hostia hrali na brejky a vytvá-
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rali si šance. Snahu našich pribrzdilo vylúčenie S.
Guba a tretí gól. Gól v nadstavenom čase nemohol nič zmeniť na prvej domácej prehre.
Mojmírovce – Lužianky 4 : 1 (2 : 0)
góly: I. Križan – 3x, M. Švelan
Dobrý futbal z oboch strán sa divákom páčil. Niekoľkokrát odmenili hráčov potleskom už v priebehu zápasu a aj po jeho skončení. Naši vyhrali
zaslúžene, na čom sa zhodli všetci prítomní. Hostia sa predstavili ako snaživé mužstvo, avšak v
útoku veľa vody nenamútili. Obranu a brankárov
Lužianok asi dlho bude mátať Ivan Križan, ktorý
im v posledných dvoch vzájomných zápasoch nasúkal 7 gólov (na jar 4). Lahôdkou bol gól Švelana
prakticky z bránkovej čiary.
Selice – Mojmírovce 1 : 2 (0 : 1)
góly: M. Palatický, L. Palka
Kto čakal, že v tomto zápase pôjde iba o to na
akom čísle sa zastaví gólostroj domácich, musel
byť samotným zápasom riadne zaskočený. Šance sa rodili na oboch stranách, tradiční strelci
netradične svoje šance nepremenili a na smútok
domácich divákov sa zrodilo prekvapenie kola.
Brankár Palatický výkopom z ruky otvoril skóre,
keď lopta preskočila domáceho brankára. Domáci
síce z jedenástky vyrovnali a v poslednej minúte
Palka do prázdnej brány strhol víťazstvo na stranu Mojmíroviec.
Mojmírovce – Svätoplukovo 3 : 0 (1 : 0)
góly: A. Civáň, R. Tomiš, O. Blunar,
V derby sa hral vyrovnaný zápas, ale naši hráči
na rozdiel od Šalgovanov niektoré šance využili.
Výsledok je pre hostí trochu krutý.

góly: I. Križan, V. Ďurický
V Urmíne došlo po hodoch k boleniu brucha. Po
štyroch neprehratých zápasoch so ziskom 10 bodov so skóre 11 : 4 každý očakával jednoznačnú
záležitosť domácich. Čakajovčania však dokázali,
že zápas sa začína od 0 : 0 a šťastie praje tým,
ktorí ukážu na ihrisku väčšie srdce. Naši hráči
síce začali tlakom, ale ten bol bezzubý a tak sa
osmelili aj hostia. Na úvodný gól Greguša stihol
onedlho odpovedať Križan, ale zlepené góly hostí
v druhom polčase rozhodli. Ďurický v závere iba
kozmeticky upravil výsledok stretnutia.
Jarok – Mojmírovce 2 : 1 (0 : 0) gól: I. Križan
Lepšie začali hostia, ale domáci sa nedali zaskočiť
a veľmi rýchlo prevzali iniciatívu. Boli aktívni,
tlačili sa pred našu bránu. V slušnom zápase, bez
surovostí a nevraživosti rozhodol o všetkom až
druhý polčas. Najskôr sa presadil Križan a dostal
našich do vedenia. Domáci mali nacvičené rohové
kopy a hoci všetky zahrávali rovnako, obrancovia
neboli schopní poučiť sa z nich až nakoniec na
jeden doplatili. Po vylúčení Križana sa útočné
ostrie hostí otupilo. V nadstavenom čase sa domácim podarilo strnúť víťazstvo na svoju stranu,
keď na brankárom vyrazenú loptu zareagovali iba
domáci útočníci. .
Mojmírovce – Diakovce 2 : 1 (1 : 0)
góly: M. Švelan, L. Palka
Na výbornom trávniku, ale za chladného počasia sa hral kvalitný futbal so šancami na oboch
stranách. Domáci sa pustili do súpera nebojácne,
vytvárali si šance a hoci Diakovce v závere tlačili
a snažili sa o vyrovnanie, nakoniec body zostali
zaslúžene v Urmíne. Oba góly padli po rýchlych
krídelných akciách, keď najskôr Tulipán našiel
pred bránou Švelana a potom Švelan v rámci
rodinnej spolupráce Palku.

Cabaj - Čápor – Mojmírovce 2 : 2 (0 : 0)
góly: O. Blunar, A. Civáň
V prvom polčase sa hral medzišestnástkový futbal bez väčších šancí na oboch stranách.. Po zmene strán po dobre zahratom rohovom kope Blunár
prekonal cabajského brankára. Domáci znervózneli a naši to využili na strelenie druhého gólu,
keď po priamom kope nekompromisne zavesil
Civáň. Všetko nasvedčovalo, že si Mojmírovce
odnesú všetky tri body. Ale v závere zápasu domáci zo štandardných situácií dokázali vyrovnať
na 2:2, keď pri prvom góle nechala naši obrancovia dorážať útočiaceho hráča a pri druhom sa k
odrazenej lopte dostal opäť cabajský hráč..

Hájske – Mojmírovce 1 : 0 (0 : 0)
Zápas začal pred 15 divákmi, ktorých počet sa
rozšíril v priebehu prvého polčasu cca na 40.
Videli jediný gól, ale nudiť sa určite nenudili. V
tomto zápase nevyhralo lepšie mužstvo. Čo na
tom, že si naši hráči vypracovali viac šancí, čo na
tom, že posledných 20 minút sa hralo prakticky na
domácu bránu, čo na tom, že po faule na Tulipána
sa mala kopať proti domácim penalta (potvrdila
to aj domáca lavička). Mužstvo, ktoré nedá gól,
nemôže vyhrať a dnes to boli Mojmírovce.

Mojmírovce – Čakajovce 2 : 3 (1 : 1)

Mojmírovce – Báb 4 : 1 (1 : 0)

góly: I. Križan – 3x, M. Švelan
Domáci zostali zaskočení úvodnou aktivitou lídra
tabuľky. Šance hostí však zostali nevyužité, naopak naši hráči sa postupne dostali do hry a svoje
šance využívali. Neudržateľný pri únikoch bol
Tulipán, Švelan si v „kanadskom bodovaní“ pripísal dve prihrávky a gól. Domácich pred vlastnou
bránkou zdobila bojovnosť, častokrát sa doslova
hádzali do striel hostí. Keď k tomu pridáme stopercentné využívanie šancí Križanom, ktorý sa
po dvojzápasovej „kartovej“ prestávke vrátil na
ihrisko, zrodilo sa možno aj trochu „očakávané“
prekvapenie.
Poľný Kesov – Mojmírovce 0 : 9 (0 : 4)
góly: I. Križan - 4x, M. Švelan, M.Tulipán, J. Lajda, K. Bus, R.Tomiš
Na kesovské hody si urobili gólové hody Urmínčani. Výsledok je možno pre domácich príliš
krutý, snahu im uprieť nemožno. Vytvorili si aj
zopár šancí, ale tie Palatický zlikvidoval. Mojmírovčania však boli lepší vo všetkých činnostiach.
Kombinačne, strelecky a najmä v rýchlosti. Góly
padali po pekných kombinačných akciách. Škoda,
že rozhodca ukončil stretnutie ešte pred koncom
riadneho hracieho času (smerodatné sú jeho
hodinky), mohli sme sa dočkať aj dvojciferného
výsledku.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Juraj Arpáš,
Ondrej Blunar, Kristián Bus, Andrej Civáň,
Vladimír Ďurický, Branislav Fulier, Stanislav
Gubó, Ivan Hlinka, Peter Hlinka, Dávid Király,
Ivan Križan, Ján Lajda, Lukáš Martiška, Michal
Palatický, Lukáš Palka, Michal Švelan, Mário
Tkáčik, Roman Tomiš, Miroslav Tulipán, tréneri:
Vladimír Martiška, Karol Kuruc (od 4. kola)
Tabuľka II.A triedy po jarnej časti SR 2010/2011:
1. Báb
13 8 1 4 36:22
25
2. Rumanová
13 6 4 3 27:22
22
3. Selice
13 6 3 4 31:22
21
4. Lužianky
13 6 3 4 23:15
21
5. Hájske
13 6 3 4 26:19
21
6. Diakovce
13 6 2 5 33:20
20
7. Mojmírovce 13 6 2 5 32:19
20
8. Cabaj-Čápor 13 5 5 3 34:24
20
9. Svätoplukovo 13 6 2 5 27:28
20
10. Jarok
13 5 2 6 25:25
17
11. Trn. n/Váhom 13 5 2 6 26:28
17
12. Rišňovce
13 5 2 6 24:30
17
13. Čakajovce
13 3 2 8 13:31
11
14. Poľný Kesov 13 1 1 11 12:64
4
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Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete, aký
človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER)
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Autoškola PANTER
www.autoskolapanter.sk
Facebook PANTERÁCI Nitra

SKVELÁ ZĽAVA

Vítame do
klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

pre obyvateľov obce MOJMÍROVCE
na osobný automobil sk. B
Golianova 83 Nitra - Čermáň

INFOLINKA: 0905 554 888

www.thermaldiakovce.sk

Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52,
Nitra
Kontakt
037/7720207
mail:
fan.manager@orangemail.sk

Maliar, tapetár,
stierkovanie, protipož. nátery, XYPEX,
náter proti tlaku
spodným vodám,
všetkých rop. látok
a kyselinám, oprava
verej. osvetlenia,
práce s plošinou.
Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.:
0905 323 969

