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Pozývame všetky deti
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XVIII.
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Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Kaštieľom
Mojmírovce, Občianskym združením INŠPIRÁCIA,
ZUŠ Mojmírovce, Neziskovou organizáciou ŠŤASTNÝ
ŽIVOT n.o. a ZŠ Mojmírovce pozýva deti v nedeľu
17. 6. 2012 od 14,00 hod. na súťažné a kultúrne popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,
ktoré sa uskutoční v areáli Kaštieľa Mojmírovce.
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obec vydala nové Všeobecne záväzné nariadenia
Na svojom 12. zasadnutí schválilo OZ 2 nové VZN, o vydaní ktorých si
touto cestou dovoľujeme informovať občanov
Dňom 11. mája 2012 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 4/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk
na území obce Mojmírovce. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, podmienky, za ktorých
je možné užívať hrobové miesto, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním
poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob
a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene, čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob
vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky
vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na pohrebisko, priestupky na
úseku pohrebníctva a sankcie za priestupky a cenník služieb na všetkých
pohrebiskách zriadených na území obce Mojmírovce, ktorými sú Cintorín
kde je dom smútku, Cintorín výhonský, Cintorín cigánsky, Cintorín evanjelický, Cintorín židovský.
Dňom 11. mája 2012 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Mojmírovce. Toto
všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska,
tržnice a príležitostného trhu, povinnosti fyzických a právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, zákaz
a obmedzenie predaja niektorých výrobkov, druhy predávaných výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach, oprávnenia orgánov dozoru
pri kontrole dodržiavania zákona č. 178/1998 Z.z., a sankcie za zriadenie
trhového miesta bez povolenia a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste bez povolenia.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo trhové miesto s ambulantným
predajom v areáli predajne Diskont na Hlavnej ulici. Za zriadenie trhového
miesta bez povolenia a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste bez povolenia je možné uložiť pokutu do výšky 16 596,96 €.
Plné znenie VZN je uverejnené na internetovej stránke obce v časti
Obecný úrad - Všeobecne záväzné nariadenia.

Informácia pre organizátorov športových
a kultúrnych podujatí
Pri organizovaní telovýchovnej, športovej alebo turistickej súťaže,
stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou v oblasti telesnej kultúry prístupného verejnosti
(ďalej len “podujatie”), je potrebné splniť určité podmienky.

Povinnosti organizátora podujatia
Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Uvedené
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oznámenie je potrebné podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia a prípadné zmeny údajov uvedených v oznámení oznámiť obci
bezodkladne.
Organizátor podujatia v oznámení uvedie:
• označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého
pobytu,
• názov a účel podujatia,
• deň, miesto a čas konania podujatia,
• predpokladaný počet účastníkov podujatia,
• označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku,
• meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa
podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas
podujatia,
• názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko
a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej
využitia,
• opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku,
ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo
životného prostredia,
• počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj
počet členov súkromnej bezpečnostnej služby,
• východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to
jeho povaha vyžaduje.
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný
predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto
priestorov alebo pozemkov.
Bližšie informácie získate v zákone č. 479/2008 Z.z. O organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a kultúrnych podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v z.n.p. ďalej len „SZ”
Podľa § 54 SZ: „Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa
môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.“
Toto ustanovenie zakotvuje všeobecnú zásadu, že každá stavba pred
začatím jej realizácie musí byť predmetom posúdenia orgánom štátnej správy. Preto SZ vy medzuje povinnosť, že stavby a ich zmeny,
ako aj udržiavacie práce na stavbách sa môžu vykonávať len na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu.
Stavby a zariadenia, pri ktorých tento princíp neplatí, sú taxatívne
uvedené v ustanovení § 56 SZ, a teda ich výpočet je konečný.
V prípade pochybností, či sa jedná o stavbu, je potrebné vychádzať
z definície pojmu „stavba“ uvedenej v § 43 SZ a je plne v kompetencii stavebného úradu posúdiť, či toto ustanovenie možno aplikovať.
Napríklad znaky krátkodobosti a prenosnosti v prípade predajných
stánkov sa nedajú vymedziť všeobecne, a preto ich stavebný úrad
posúdi v každom jednotlivom prípade osobitne.
Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce
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ohláseniu
Podľa § 55 ods. 2 SZ „ohlásenie“ stavebnému
úradu postačí:
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom
rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú
funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne
nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných
konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania
stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli
ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť
stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri
všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou.
Z ustanovenia § 55 ods. 2 SZ teda vyplýva, že pre
vybrané druhy stavieb postačuje ohlásenie, musia
však byť pritom dodržané podmienky zakotvené
v ustanovení § 139b ods. 6 až 8 SZ.
Pojem „jednoduché stavby“ definuje ustanovenie § 139b SZ v prvom odseku. Pôjde najmä o
stavby do výmery 300 m2. Môžu to byť:
• bytové budovy (napr. rodinné domy), ktoré majú
jedno nadzem né podlažie, môžu mať aj jedno
podzemné podlažie a podkrovie,
• stavby na individuálnu rekreáciu,
• prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska,
ak ich výška nepresahuje 15 m,
• podzemné stavby do hĺbky 6 m,
• oporné múry.
Na tieto jednoduché stavby postačuje ohlásenie len v tom prípade, ak tak určil stavebný
úrad v územnom rozhodnutí.
Pre „drobné stavby“ (§ 139b ods. 6 až 8 SZ)
postačuje ohlásenie, ak sú kumulatívne (súčasne)
splnené pod mienky, že ide o stavbu, ktorá:
• plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo
znamená, že na stavebnom pozemku sa nachádza
hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba
na výrobu a skladovanie a pod.),
• nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie
v negatívnom zmysle,
• zastavaná plocha nepresahuje 25 m2,
• výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné
stavby (sú to rôzne kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
chlievy, t. j. stavby na chov drobného zvieratstva,
sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov,
čakárne a stavby športových zariadení,
• hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o podzemné stav-

4

by (napr. pivnice, žumpy a pod.).
Za drobné stavby sa považujú aj:
• oplotenie,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a
pozemkov, ale aj pripojenie drobných stavieb a
pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
• stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m,
napríklad sklady kr miva, náradia alebo hnojiva,
• nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
Pre tieto drobné stavby, keďže sú uvedené v
samostatnom odseku 7 ustanovení § 139b SZ,
nemusia byť nevyhnutne splnené podmienky
uvedené v odseku 6 týkajúce sa napr. rozmerov, existencie hlavnej stavby a pod.
Pre stavebné úpravy platí, že musia byť pre
ohlásenie súčasne splnené všetky podmienky:
• podstatne sa nemení vzhľad stavby,
• nezasahuje sa do nosných konštrukcií,
• nemení sa spôsob užívania stavby,
• nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.
Podrobnejší výpočet udržiavacích prác, ktoré
nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie
stavebnému úradu (tzv. bežné udržiavacie práce),
je zaradený priamo do § 139b ods. 15 SZ. Vždy
však ide o práce vykonávané na stavbe, ktorá nie
je kultúrnou pamiatkou. Ide o nasledovné bežné
udržiavacie práce:
• opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena
odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým
nemení jeho trasa,
• opravy a výmena nepodstatných stavebných
konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok,
obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien,
dverí a schodiskových zábradlí,
• údržba a opravy technického, energetického
alebo technologického vybavenia stavby, ako aj
výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení
jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani
nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného
zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies
a vnútorných rozvodov,
• výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skriní,
maliarske a natieračské práce.

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného dňa 25. 4.
2012, vyberáme nasledovné:
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• Ponuku Obvodného úúradu N
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prevod
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/5)
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• Žiadosť Obvodného oddeleni
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združených služieb na Hlavnej uli
ulici pre ich
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ručilo
čilo sstarostovi obce vyvolať rokovanie s riaditeľom OO
PZ Mojmírovce za účelom riešenia uvedeného
problému.
• Žiadosť riaditeľstva Spojenej školy internátnej
Bratislava o finančný príspevok na zabezpečenie
ozdravného pobytu žiaka (občana Mojmíroviec)
Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím. OZ schválilo finančný príspevok vo výške 100 €.
• Žiadosť Ing. Tatiany Oravcovej o zhotovenie
vjazdu k rodinnému domu na Šalgovskej ulici.
OZ súhlasilo s realizáciou vjazdu na náklady
žiadateľky.
• Žiadosť Rady školy pri Základnej škole Mojmírovce o prehodnotenie dopravnej situácie v areáli
školy. OZ odporučilo riaditeľke ZŠ riešiť dopravnú situáciu uzavretím areálu školy zo Školskej
ulice pre všetky motorové vozidlá a parkovanie
zamestnancov školy riešiť v časti areálu za školou
(od parku).
• Žiadosť DSS Barlička o jednorazový príspevok
pre občana v hmotnej núdzi OZ vzalo na vedomie
a odstúpilo ju na doriešenie obecnému úradu.

• Návrh dohody o spolupráci medzi Obcou Mojmírovce a Odborným učilišťom internátnym
Mojmírovce. Dohoda okrem iného obsahuje aj
záväzok žiakov OUI bezplatne vykonávať údržbu
zelene na revitalizovanom námestí. OZ dohodu
schválilo bez výhrad.
ý
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čeni
výstavb
vby a územného plánovania.
Hlavný kontrolór oobce
ob predložil Správu o výsledku následnej fin
fina
inančnej kontroly č. 1/2012, ktorú
poslanci vzal
vzali
zali nna vedomie.
OZ
Z prer
prerok
prerokovalo plat starostu obce a ponechalo na
úrovni minulého roku, t.j. vo výške 2132,10 €.
Starosta obce informoval prítomných:
• o výsledku súdneho sporu medzi obcou a firmou OMOSS,
• o priebehu súdneho sporu medzi obcou a Romanom K. o neplatnosti výpovede z nájmu bytu
v budove zdravotného strediska a o situácii ohľadom uvoľnenia predmetného bytu, ktorý komplikuje rekonštrukčné práce budovy a výstavbu
nových nájomných bytov,
• o postupe prác pri revitalizácii verejných
priestranstiev.
Poslanci požiadali starostu obce o predloženie
návrhu na počty, druhy a rozmiestnenie prvkov
obecného mobiliára plánovaných k osadeniu na
Námestí sv. Ladislava.
Predseda kultúrnej komisie informoval poslancov
o príprave kultúrneho a spoločenského programu
v rámci hodových slávností a pripravovaného
otvorenia revitalizovaného námestia.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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Vieme kto bol
sv. Ladislav, patrón
mojmírovského chrámu?
Doc. PhDr.

Štefan Kukan, CSc.

Mnohí vedia, že bol uhorským kráľom, ale
prečo sa stal svätým je už menej známe. Narodil sa okolo roku 1040 a zomrel 29. júla 1095
v Nitre.
V roku 1077 ho zvolila
šľachta a duchovenstvo za
uhorského kráľa. Po skončení
bojov s pohanskými Kumánmi sa venoval správe krajiny,
obnovoval platnosť zákonov
sv. Štefana, uhorského kráľa.
Usiloval sa upevniť kresťanstvo a kresťanské mravy.
Počas vládnutia dal vystavať
mnoho chrámov a založil nové
biskupstvo v Kalocsi.
Na sklonku života zatúžil
zúčastniť sa križiackej výpravy do Svätej zeme, ale smrť
mu v tom už zabránila. Bol
pochovaný vo Veľkom Varaždíne, kde boli jeho telesné
pozostatky uložené v chráme
Panny Márie, ktorý tam dal
postaviť. V roku 1192 ho pápež Celestín III. svätorečil.
Sv. Ladislav býva znázorňovaný poväčšine ako kráľ
v rytierskom zbroji, najčastejšie na koni. Na historickom
území bývalého uhorského
štátu (Maďarsko, časť Chorvátska, Rumunska a Slovenska) sa zachovalo mnoho
výjavov z jeho života – legiend
a obrázkov. Na jednom je zná-
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zornený ako bojovník na koni, ako mečom otvára
skalu z ktorej vytryskol bohatý prameň vody pre
smädom zmorených vojakov. (Takto je znázornený aj na hlavnom oltári v mojmírovskom kostole
i v Kostole sv. Ladislava v Nitre – piaristi).
Meno Ladislav je slovenského pôvodu a vykladá sa ako „slávny vládca“. Od neho je odvodená ženská varianta Ladislava. V iných jazykoch
má podobu László (maď.), Ladislaus (latinsky,
anglicky a nemecky), Ladislaw (poľsky), Ladislao (španielsky). U nás je meno ešte stále dosť
obľúbené. (Domáca podoba: Lacko, Laci, Láďo,
Slavo i Slavko).
P.S. Poznatky som čerpal z publikácie: ThDr. Jozef Jurko - Aké meno dáme svojmu chlapčekovi?
vyd. Bens – Kapušany, Povolenie ABÚ Košice
3.8.1999.

ZAZNAMENALI SME

Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Mojmírovce

Investícia do vašej budúcnosti
Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce

Rekonštrukcia námestia sv. Ladislava v Mojmírovciach je finančne podporená z projektu s názvom Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Mojmírovce, Operačný program: Regionálny
operačný program, Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel, Opatrenie
4.1. Regenerácia sídiel. Celkové náklady projektu predstavujú
čiastku 915 482,24 EUR, z toho oprávnené výdavky projektu
sú vo výške 900 172,04 EUR. Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, s 5 % spoluúčasťou prijímateľa – obce Mojmírovce.
Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom nenávratných finančných prostriedkov sú založené na
zmluvnom podklade. Poskytovateľom finančných prostriedkov
je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk. Ukončenie aktivít projektu je plánované k 31.10.
2012.
Projekt rieši rekonštrukciu centrálnej zóny obce a v
súčasnosti sa chýli ku koncu.
Majstri pracujú na dokončení
jednotlivých objektov, aby
mohli svoje dielo odovzdať obci
podľa plánu. Sľúbili, že dielo
bude dokonané v júni 2012,
čo je v súlade s plánom aktivít
projektu. Realizáciou projektu sa naše Námestie sv. Ladislava
premenilo na nielen krásne, ale aj bezpečné centrum dediny,
s možnosťou oddychu. Zároveň má pozitívny vplyv na životné
prostredie. Zníži sa prašnosť na cestách, chodníkoch a spevnených plochách, zníži sa riziko úrazu pri pohybe po miestnych
komunikáciách. V rámci projektu sa zrekonštruovali komunikácie vedúce k obecnému úradu a zdravotnému stredisku, chodníky a spevnené plochy v centrálnej zóne, verejné osvetlenie
a prvky zelene, vytvorili sa nové parkovacie miesta, vybudovali
sa nové autobusové zastávky. Na zrekonštruovanom námestí sa
vyníma národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Ladislava, v okolí
ktorého je vybudovaná oddychová zóna. Námestie bude pýchou
obce, ktoré nám už teraz závidia občania z okolitých obcí. Určite
očarí každého turistu, ktorý zavíta do našej obce a pri každej
príležitosti sa k nám rád vráti. Slávnostné odovzdanie stavby sa
starosta obce rozhodol spojiť s obecnými hodovými slávnosťami
t.j. 23.6.2012. Touto cestou pozývame všetkých občanov na toto
podujatie spojené s bohatým kultúrny program a občerstvením.

POZVÁNKY
* Obecný úrad Mojmírovce vás
pozýva v sobotu 23. 6. 2012 od
16,30 hod. na hodový kultúrny
program pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného námestia.
V nedeľu 24. 6. 2012 bude slávnostná svätá omša v Kostole sv.
Ladislava, ktorú bude doprevádzať Bratislavský chlapčenský
zbor. Po svätej omši bude krátky
koncert.
*Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Cyklo Klubom Nitra
organizuje v sobotu 30.6.2012
od 15,00 hod. 2. etapu – časovku
jednotlivcov 6. ročníka medzinárodných mládežníckych etapových cyklistických pretekov
Regiónom Nitrianskeho kraja
(Cena obce Mojmírovce).
Súťaží sa v kategóriách ml. žiaci,
st. žiaci, kadeti, juniori. OPEN verejné preteky 18 roční a starší
na 18 km cca. od 17:10 hod.
Štartovné v kategórii OPEN
- verejné preteky 3,- EUR.
Prezentácia v kategórii OPEN
- verejné preteky 30. 6. 2012 v
kancelárii pretekov v kultúrnom
dome Mojmírovce od 14,15 hod.
do 14,45 hod.
Trať pretekov: Mojmírovce smer Poľný Kesov - Štefanovičová - smer Horný Taráň - obrátka
- späť Mojmírovce.
*ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Mojmírovciach, Občianske
združenie INŠPIRÁCIA so sídlom v Mojmírovciach, Obecný
úrad Mojmírovce a Kaštieľ
Mojmírovce vás pozývajú na
Krajskú prehliadku speváckych
seniorských súborov, ktorá sa
uskutoční 11. 8. 2012 od 16,00
hod. v areáli Kaštieľa Mojmírovce. Súčasťou prehliadky bude
Výstava kuchárskeho umenia
a zručnosti seniorov z regiónov
zúčastnených súborov.
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ukázali, že naozaj všetci - žiaci i učitelia
- ŤAHÁME ZA JEDEN POVRAZ...
Žiaci nás svojimi vystúpeniami utvrdili
o tom, že sú šikovní, usilovní, veselí, radi sa učia
anglický jazyk, radi športujú, venujú sa hudbe,
spevu, tancu i písaniu vlastných básní. Ale nie-

Školská akadémia
Text:

Mgr. Gertrúda Štrámová ,
ZŠ Mojmírovce
Foto: PaedDr. Žaneta Benčíková
a Mgr. Lucia Franclová

Škola je každodennou súčasťou
nášho života. Naša škola je kľúčom
k získaniu vedomostí, prináša nám
i povinnosti, ale je aj miestom oddychu,
hier a zábavy. Presvedčili nás o tom
žiaci a žiačky našej základnej školy,
ktorí si pre nás pripravili ŠKOLSKÚ
AKADÉMIU.
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Pretavili atmosféru školy do pestrého zaujímavého programu a v nedeľu 29. apríla 2012
v zaplnenom Kultúrnom dome v Mojmírovciach

kedy sú i nezbední, možno trošku i leniví, ale
nikdy, nikdy nie zlí...

Za tento príjemný nedeľný zážitok mi
dovoľte poďakovať: účinkujúcim chlapcom
a dievčatám, pani učiteľkám, ktoré sa podieľali
na príprave žiakov a predovšetkým našej pani
riaditeľke za zorganizovanie slávnostnej akadémie.
V mene žiakov a pedagógov ZŠ Mojmírovce
ďakujem všetkým, ktorí nás svojou prítomnosťou prišli povzbudiť.
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„Zahryznúť sa do jazyka“

Na súťaži v prednese anglickej prózy
STORY v CVČ Domino obsadili piatačka
Veronika Haršániová a siedmačka Lucia
Timková popredné miesta. Do súťaže
v prednese umeleckých textov JAZYKOVÝ
KVET v angličtine sa zapojila štvrtáčka
Kristína Janošťáková. V krajskom kole obsadila 1. miesto a v celoslovenskom meradle
obsadila 5. priečku. V nemčine sa zapojil
siedmak Samuel Sýkora, obsadil 3. miesto
v krajskom kole.
vedením PhDr. M. Kiššovej, PhD. pripravili
vyučovanie v anglickom jazyku WELCOME
TO WONDERLAND. Štvrtákom vôbec neprekážalo, že v tento výnimočný deň hovorili cudzou
rečou. Veď sa stretli v zázračnej krajine plnej
dobrodružstiev a nečakaných prekvapení. Spokojní a usmiati mávali na rozlúčku rozprávkovo
vyobliekaným študentkám.

Vráťme vodu
do Parku
Mojmírovce

Text: Mgr. Jitka Pahulyiová ,
ZŠ Mojmírovce
Foto: Mgr. Natália Poláková

V minulom čísle nášho časopisu sme vás,
vážení čitatelia, informovali o získaní grantu
na revitalizáciu časti parku okolo potoka.

To nie je aúúúúú, tá bolesť! Alebo nepríjemná predstava!
Žiaci a pani učiteľky v ZŠ Mojmírovce majú
iné vysvetlenie. Zahryznutí do jazykov lúskajú
slovíčka angličtiny už od prvého ročníka a slovíčka nemčiny od šiesteho ročníka.

Či sa to oplatí? Posúďte:
Autobus plný detí zo základnej
školy nabral kurz do Nitry na 10. ročník
jarného divadelného festivalu v anglickom jazyku. Zuzana Urbáneková
a Timea Mihaličková, obe ôsmačky, už
na nich čakali v aule UKF, pretože celý
DRAMA FEST moderovali peknou
angličtinou.
Študentky UKF Nitra z Katedry anglistiky a amerikanistiky pod
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V priebehu mesiaca máj sme podpísali
s Nadáciou Ekopolis zmluvu a začali prípravné
práce.
Po podpise zmluvy sa stretla Rada občianskeho združenia, kde všetci členovia získali
informácie o podmienkach zmluvy. Začiatkom
mája bola fyzická obhliadka miesta realizácie
projektu so zástupcami obce, nášho združenia
a odborným poradcom. Po zostavení harmonogramu prác začneme postupne s jednotlivými
prácami.
Okrem toho, že v projekte budú realizované
aj odborné práce je tam veľký priestor pre spoluprácu so školami, spoločenskými, športovými
organizáciami a ďalšími dobrovoľníkmi.
Vzhľadom na to, že sa budeme zaoberať
priestorom ktorý slúži širokej verejnosti, bude-

Na školskej AKADÉMII zneli cudzojazyčné piesne a umelecké slovo z úst mladších i starších žiakov.
Naučiť sa cudzí jazyk nie je ľahké. Ale v základnej škole vieme, ako na to: chce to pevnú
vôľu a poriadne sa zahryznúť do jazyka.

me veľmi radi, keď sa k nám pridá čo najviac
občanov.
Vážení občania, o priebehu realizácie projektu a prípadných brigádach vás budeme priebežne informovať.
Vopred ďakujem za pomoc všetkým, ktorí
budú ochotní spoločne sa s nami zapojiť do realizácie zaujímavého projektu.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej
podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.
Za Mojmírovské kroky
D. Kozáková
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Poznávame našich susedov
6. - 8. máj 2012
Pohľad z Petřína
Daniela Kozáková ,
predseda združenia
Foto: autor

Občianske združenie Mojmírovské kroky aj
v roku 2012 pokračovalo v realizácii dlhodobého
projektu - Poznávame našich susedov.
Prvý májový víkend vycestovalo 47 účastníkov do susedného Česka. Cieľ našej cesty bolo
hlavné mesto s bohatou históriou - Praha.
Vzhľadom na množstvo pamiatok a zaujímavostí tejto krajiny sme odcestovali na tri dni.
Už počas cesty sme sa postupne dozvedali
od nášho sprievodcu množstvo zaujímavostí
o histórii krajiny, s ktorou sme len nedávno tvorili spoločný štát. Veď sme boli na poznávacom
zájazde. Cesta ubiehala veľmi príjemne. Po dlhšej
prestávke na povestných 9 krížoch sme mohli
oddychovať pri filme Cisárov kuchár – kuchárov
cisár. Práve v tomto filme sa objavovali viaceré
miesta a postavy, o ktorých sme sa postupne dozvedali pri prehliadke Prahy.
Do hlavného mesta Českej republiky sme
pricestovali okolo obeda a hneď sme začali prehliadkou Vyšehradu, Nového mesta, Karlovho
námestia, Václavského námestia....
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Program zájazdu ponúkal aj vychádzky
do večernej Prahy. Prvý večer sme si vybrali
program Křížikovej fontány.
Křižíkova fontána je osvetlená a ozvučená
fontána na pražskom výstavisku v Holešoviciach
a je využívaná na realizáciu kultúrnych podujatí.
Fontána bola postavená českým inžinierom a vynálezcom Františkom Křižíkom na konci 19. storočia pri príležitosti jubilejnej poľnohospodárskej
výstavy v roku 1891.
Fontána bola v 20. storočí zrekonštruovaná
do súčasnej podoby architektom Z. Staškom pri
príležitosti Všeobecnej československej výstavy.
Křižíkova fontána je považovaná za európsky
unikát. Efektný výsledok je docielený 3 000
tryskami, z ktorých prúdi voda dodávaná 50 čerpadlami. Svetelnú hru farieb zaisťuje 1 248 podvodných reflektorov, ktoré vynikajú hlavne počas
večerných predstavení. Každý večer sú v ponuke
tri predstavenia, či už je to vážna hudba, populárna hudba, alebo balet.
Fontána je umiestená v bazéne o rozmeroch
25×45 metrov s objemom 1 650 m3. Diváci sedia
v amfiteátri, kde vnímajú hudbu, svetelné efekty
a vodu, čo v spojení s vlastnými emóciami poskytuje každému individuálny nezabudnuteľný
zážitok.

ZAZNAMENALI SME
Napriek tomu, že prvý večer, kedy sme my
absolvovali tento zaujímavý program bol v Prahe
chladný, bol pre väčšinu výnimočný.
Na druhý deň po raňajkách sme pokračovali
prehliadkou Hradčian - Chrám svätého Víta,
Kráľovská cesta, Karlov most, Staromestské námestie, Prašná brána. …Všade bolo čo pozerať.
Záujemcovia o prehliadku večernej Prahy
mohli využiť služby sprievodcu a vyjsť si na
večernú prechádzku po tomto úžasnom meste
s atmosférou. Bohužiaľ väčšina zostala v hoteli
sledovať zápas našich hokejistov. Ale tí, ktorí boli
večer vonku, nebanovali.
Program posledného dňa obsahoval prehliadku Jozefova – Židovského mesta (Španielska synagóga, Pinkasova synagóga, Židovský cintorín),
Národné divadlo...
V rámci štátneho sviatku boli v Prahe sprístupnené verejnosti niektoré inštitúcie. Účastníci
nášho zájazdu mali možnosť výberu (osobné voľno, vyhliadka Petřín, návšteva inštitúcií).
Vzhľadom na to, že bolo pekné počasie väčšina zvolila cestu na vyhliadku. Niektorí v rámci
osobného voľna navštívili miesta, ktoré ich zaujali
a boli aj takí, ktorí navštívili budovu Ministerstva

zahraničných vecí, bola okrem iného dostupná
aj pracovňa prvého ministra zahraničných vecí
ČSR, Jana Masaryka.
Cestou z Petřína sme navštívili Kostol Panny
Marie Vítězné na Malej Strane, kde je uložené
Pražské Jezuliatko.
Podľa slov nášho sprievodcu sme získali
základný prehľad o tom, čo sa kde v Prahe nachádza. Teraz, kto sa do Prahy dostane bude si môcť
cielene vyberať len určité časti, ktoré ho zaujali.
Na večerné vychádzky sme cestovali miestnou
dopravou, teda autobusom, trolejbusom, metrom.
Mali sme možnosť vidieť množstvo historických
pamiatok, sakrálnych pamiatok, pamätné miesta, pietne miesta významných medzinárodne
známych osobností, technické unikáty, prírodné
úkazy,... Jednoducho absolvovali sme poznávací
a zážitkový zájazd, ktorý bol, podľa môjho názoru, zaujímavý pre všetky vekové kategórie, pre
všetky vyznania, názorovú orientáciu a záujmy.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto zájazdu a samozrejme aj jeho
účastníkom, pretože bez ich záujmu by bola naša
práca zbytočná. Verím, že sa o rok stretneme na
poznávaní iného „kúska“ Európy.

Pri Lorete
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V júni oslavujú:
80 - te narodeniny
Mária Miklošiková,
Lýdia Haneková,
Štefánia Lámiová
75 - te narodeniny
Štefan Michalík
70 - te narodeniny
Jozef Visolajský,
Anna Rodná
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým učiteľom, ktorí pripravili svojich žiakov na toto podujatie, ale i všetkým, ktorí sa podieľali na
kvalitnom priebehu tohto milého popoludnia.

Deň
matiek

60 - te narodeniny
Jozef Kapsa,
Vlasta Dolníková,
Ján Blažko,
Emília Brathová,
Eduard Palatický

Text: Alena Filová
Foto: Bc. Juraj Arpáš

Páleníková, Jarmila Šimková a Kristína Subiová
hrou na zobcové flauty. Žiaci 2. stupňa ZŠ Mojmírovce si pripravili pásmo básní pre mamičky
aj babičky, a detský folklórny súbor Zbojník sa
predstavil s pásmom piesní a tancov. Na záver
programu zaznela pieseň od skupiny Gladiátor
– Pekný deň, ktorú zaspievala Barbora Milová
v doprovode žiakov ZUŠ Mojmírovce.

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Spolu
pomôžeme

Aj v tomto roku druhú májovú nedeľu si mamičky, babičky ale i tetušky
prišli pozrieť do Kultúrneho domu
v Mojmírovciach program venovaný ich
sviatku - Dňu matiek.
Na úvod Bc. Mária Mészárosová
a Tomáš Arpáš zaspievali pieseň Jenom jednu mamičku máš. Potom už
nasledovalo privítanie hostí Ing. Vierou Láznikovou a program, v ktorom
sa predstavili deti z Materskej školy
Mojmírovce s pásmom básní Kvety pre
mamu, žiačky ZUŠ Mojmírovce Helena
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65 - te narodeniny
Michal Kitka,
Magdaléna Šebestianová,
Mária Žebyová

Do celoslovenskej zbierky
Slovenského Červeného kríža
Spolu pomôžeme sa zapojil dňa
15.5.2012 aj tunajší miestny
spolok SČK. Verejná zbierka sa
konala v období, kedy si pripomíname Svetový deň Červeného
kríža a Červeného polmesiaca.

Celý výnos zbierky je určený
v rámci aktivít SČK na prvú pomoc, zdravotnú výchovu a sociálne služby. Po ukončení zbierky
sa uskutočnilo komisionálne sčítanie výnosu zbierky. Vďaka príspevkom našich spoluobčanov sa
podarilo vyzbierať celkom 153,91
€. Získané finančné prostriedky
budú odvedené a následne využité na určené aktivity SČK v rámci
Nitrianskeho územného spolku.
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Mojmíroviach svoju vďaku vyjadroval aj
odovzdaním drobného odznaku
s názvom zbierky a okrem toho
ešte raz aj takýmto spôsobom
vyslovuje poďakovanie všetkým
darcom.

Prišli na svet:
Kristína Kozmová
Dieťatku želáme
veľa zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Mária Fuchsová
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Výbor MS SČK Mojmírovce
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Typ na dovolenku

Ostrov Svätý Štefan
Neviete sa rozhodnúť, kam na dovolenku?
Chcete byť pri mori a veľa vidieť?

Čo tak skúsiť Čiernu Horu?
Krajina, inak nazývaná aj Montenegro, je
najmladšia v Európe - vznikla v roku 2006, ale
je zároveň jednou z najstarších krajín na Balkáne svojou históriou. Prvé slovanské kmene sa
tam usadili už v 6. storočí po odchode Rimanov.
Odvtedy prežila veľmi vzrušujúcu históriu,
prehry i víťazstvá ako kniežatstvo, samostatné
kráľovstvo aj ako súčasť Srbského Kráľovstva,
či Rakúsko - Uhorska. Prežila
však aj niekoľko storočí v područí
Osmanskej ríše. Ale slovanstvo
v čiernohorskom národe zostalo
živé a neoblomné. Cieľavedome až
tvrdošijne sa snažil o svoju suverenitu a teraz sa usiluje stať sa súčasťou Európskeho spoločenstva.
Krajina s nedotknutou prírodou, ktorá je menšia ako bývalý
Západoslovenský kraj, má rozlohu
13 812 km2 a počet obyvateľov je
660 tisíc. Oplýva však neopísateľným prírodným a historickým
bohatstvom. Táto malá plocha sa
od čírych vôd Jadranu prudko vypína až do 2555 m výšky na severe,
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v pohorí Durmitor. Medzi morom a Durmitorom
je ukrytých niekoľko unikátnych prírodných
skvostov, hlboké lesy, pralesy, jazerá, kaňony
riek, zovreté vysokými horami, z ktorých najhlbší v Európe (vyše 1 000 m) je kaňon rieky Tary.
Prírodným unikátom je aj Skadarské jazero,
kde zimujú takmer všetky vtáky Európy, ktoré
má v zime rozlohu takmer 500 km2 a jeho časť
leží na Albánskom území. Z celkového 293 km
dlhého, prevažne skalnatého pobrežia je 73 km
rôznych druhov pláží, od štrkových po pieskové.
Najpopulárnejšia je 12 km dlhá Velika plaža
s jemným pieskom pri meste Ulcinj, neďaleko
albánskej hranice.

RADÍME VÁM
Hneď za hranicou Chorvátska nás
privíta Hercegnovská riviéra na začiatku Boky Kotorskej. Tu sú svetoznáme
kúpeľné a klimatické liečebne s morským bahnom. Samotná Boka Kotorská ponúka niekoľko ďalších pláží, ale
aj bohaté kultúrne a historické bohatstvo (vzbura v Boke Kotorskej alebo
historický klenot, mesto Kotor) a je to
aj jedinečný prírodný úkaz. Prekrásne
sú aj pláže smerom na juh v okolí Budvy, Bečiči a ostrov sv. Štefana, ktorý
je jedným z najkrajších miest v Čiernej Hore. Potom nasleduje malebný
Petrovac, pláže Čanj, Sutomore a Bar,
kde môžete vidieť jeden z najväčších
trajektových prístavov Jadranu. Za
Barom až po Ulcinj sú v úseku 20 km príjemné
malé pláže, väčšinou v objatí vysokých brál.
V roku 1991 bola Čierna Hora vyhlásená za 1.
ekologický štát sveta.
To všetko je v krajine, ktorej šírka krížom
krážom ktorýmkoľvek smerom je zhruba 200 km.
Hovorí sa, že v júni sa v ten istý deň v Durmitore
dopoludnia môžete lyžovať a popoludní sa kúpať
na ktorejkoľvek z pláži. Množstvo prírodných
a kultúrnych krás je chránených UNESCOm.
Exotické zákutia nemusia byť pre vás nedostupné. V srdci Mediteránu, na teplom juhu
Európy, s vôňou neznáma je magnetická Čierna
Hora. Stačí sa rozhodnúť pre 75 – 90 minútový
let z Ostravy, Brna alebo Prahy. Spoľahlivá je
doprava autobusom so serióznymi cestovnými
kanceláriami z Nitry, Bratislavy, či z Ostravy ale-

Budva

bo Brna. Najlepšie však je ísť autom a pozrieť si
celú krajinu podľa vlastného záujmu. Cez Maďarsko je to 1 027 km, ale po horších cestách a trvá
to dlhšie, alebo cez Rakúsko je to 1 305 km za
14 hodín. Cestou môžete vidieť celé chorvátske
pobrežie, prípadne si urobiť prestávku v Splite,
alebo malebnom Dubrovníku.
Ubytovanie v súkromí sa dá nájsť od
7,- do 15,- €, záleží na kvalite, v hoteli s
polpenziou od 20,- € na osobu a deň, ceny
potravín a ostatného tovaru sú ako u nás.
Ak by ste potrebovali viac informácií kontaktujte sa na e-mail: helius35@gmail.com. Želám
šťastný výber dovolenky a krásne chvíle pri mori,
kdekoľvek budete.

PaedDr. Helena Eliášová ,

sprievodkyňa cestovného ruchu

III. ročník súťaže o Najobľúbenejšiu
turistickú atrakciu
Kaštieľ Mojmírovce s.r.o. sa prihlásil do
III. ročníka súťaže vyhlásenej Nitrianskym
samosprávnym krajom o Najobľúbenejšiu turistickú atrakciu.

Čajn, Kraljičina pláž

Cieľom tejto súťaže je podporiť regionálny
cestovný ruch a napomôcť zvýšiť návštevnosť
turistických atrakcií a zaujímavostí v Nitrianskom kraji.
Základné informácie o súťaži sú zverejnené
na turistickom portáli www.regionnitra.sk, na

ktorom je možné uskutočniť aj internetové hlasovanie. Hlasovať bude možné aj v ZOC MAX
v Nitre osobne vyplnením hlasovacieho kupónu.
Súťaž bude oficiálne vyhlásená dňa 2.6.2012 pri
slávnostnom otvorení letnej turistickej sezóny
na Svätoplukovom námestí v Nitre. Pracovníci
kaštieľa pri tejto príležitosti odprezentujú verejnosti a návštevníkom mesta Nitra ponuku
hotelových a kongresových služieb.

Ing. Cyril Šabo
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ŠPORT

Stolnotenisový klub

MŠKST
Mojmírovce
Za MŠKST Mojmírovce

Stanislav Andris

Čab B - Mojmírovce
13:5
body: Čanaky a Beňačka po1,5, Bosák a Andris
po 1
Mojmírovce - Lehota
9:9
body: Burdová 3, Čanaky a Beňačka po 2,5,
Bosák 1
Nadstavba:
Mojmírovce - Vráble C
5:9
body: Čanaky 2, Andris, Bosák a Beňačka po 1
Družstvo A vypadlo zo 4. Ligy.
Úspešnosť jednotlivých hráčov:
Burdová 24.-55%, Čanaky 39.- 41%, Beňačka
48.-34%, D. Bosák 51.-28%, R. Andris 53.-22%.

5. liga:

Stolnotenisový klub MŠKST Mojmírovce
mal v ročníku 2011/2012 v pravidelných súťažiach tri mužstvá: A družstvo hralo 4. ligu, B
družstvo hralo 5. ligu a C družstvo hralo 6. ligu.
V jednotlivých ligách dosiahli pretekári v
odvetách nasledovné výsledky:

4. liga:
Mojmírovce - Ludanice
3:15
body: Čanaky 2, Bosák 1
Mojmírovce - Vráble C
6:12
body: Čanaky 2,5, Beňačka 1,5, Bosák a R. Andris po 1
Nitra E – Mojmírovce
8:10
body: Beňačka a Čanaky po 3,5, R. Andris 2,5,
Bosák D. 0,5
Mojmírovce - Topoľčany
6:12
body: R. Andris 2,5, D. Bosák 1,5, Čanaky a
Beňačka po 1
Kynek - Mojmírovce
9:9
body: Bosák 2,5, Burdová, Beňačka a Čanaky po
2, R. Andris 0,5
Mojmírovce - Zbehy
4:14
body: Bosák a Beňačka po 2
Domino NR - Mojmírovce
9:9
body: Bosák 2,5, Burdová, Čanaky a Beňačka
po 2, R. Andris 0,5
Mojmírovce – Veľký Cetín
6:12
body: Beňačka a Čanaky po 2, Burdová a Bosák
po 1
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Domino NR C - Mojmírovce
7:11
body: Burdová 4,5, Daniš 1,5, R. Andris 3,
Gardian 1,5, Šoky 0,5
Mojmírovce - Lehota B
11:7
body: R. Andris 4,5, Šoky 3, Daniš 2,5,
Gardian 1
Veľký Cetín B - Mojmírovce B
9:9
body: Šoky a Gardian po 2,5, Daniš a R. Andris
po 2
Mojmírovce - Čab C
4:14
body: R. Andris 2, Gardian a Šoky po 1
Mojmírovce - Domino NR B
3:15
body: Andris a Daniš po 1, WO 1
Vráble D - Mojmírovce B
7:11
body: Gardian a Šoky po 3,5, Daniš 2,5, R. Andris 1,5
Mojmírovce - Čeľadice
7:11
body: Andris 2,5, Gardian 2, Daniš 1,5, Šoky 1
Výčapy A - Mojmírovce B
8:10
body: R. Andris a M. Chren po 3, Gardian 2, Daniš 1,5, D. Rumanovský 0,5
Nitra 08 - Mojmírovce
10:8
body: Šoky 2,5, Andris 2, Gardian 1,5, D. Rumanovský a Daniš po 1
Mojmírovce - Zbehy C
14:4
body: Andris, Daniš, Gardian a Šoky po 3,5

Z REDAKČNEJ POŠTY
6. liga:
Mojmírovce C - Klasov A
3:15
body: M. Chren 1,5, E. Bosák 0,5, WO 1
Čab D - Mojmírovce C
9:9
body: M. Chren 4,5, Gardian 3,5, E. Bosák a
S. Andris po 0,5
Mojmírovce - Vráble F
11:7
body: Chren, Bosák, M. Oravec po 3, L. Lenčeš
1,5, S. Andris 0,5
Nitra 08 B - Mojmírovce C
8:10
body: M. Oravec 4, E. Bosák 3, P. Slaténi,
Lenčeš a F. Žitný po 1
Mojmírovce - ŠOG NR F
3:15
body: Gardian 2, Chren 1
Zbehy D - Mojmírovce C
9:9
body: Chren 4,5, E. Bosák 2,5, P. Slaténi a F.
Žitný po 1
Mojmírovce - Klasov B
13:5
body: Chren 4,5, Bosák 3,5, M. Oravec 3, S. Andris a Lenčeš po 1
YMCA NR - Mojmírovce
11:7
body: Chren 3, Slaténi, Andris, Lenčeš a Žitný
po 1
Mojmírovce - Vráble E
0:18
Žirany C - Mojmírovce C
10:8
body: Gardian 3, Chren a E. Bosák po 2,5
Mojmírovce C - Čab E
7:11
body: E. Bosák 4,5, P. Slaténi 2,5
Družstvo C skončilo na 11. mieste so ziskom 40
bodov.
Úspešnosť jednotlivých hráčov:
Chren 26.- 61%, E. Bosák 46.- 41%, P. Slaténi
62.- 20%, L. Lenčeš 67.-10%.
M. Oravec, S. Andris, P. Gardian, F. Žitný, M.
Taškár neboli klasifikovaní, nakoľko nemali
odohratých dostatočný počet zápasov.

Môj mystický príbeh
Skôr som o náboženstve nerozmýšľal. Bol
som šťastne ženatý, venoval som sa práci, ktorá
ma bavila a mal som oporu na pracovisku, ale i
u blízkych príbuzných.
Potom ma šťastena opustila. Manželka mi
zomrela na rakovinu i sestra lekárka náhle zomrela. Všetky tie straty na mňa ťažko doľahli.
Snažil som sa nájsť útechu v modlitbách, ale
zneli mi falošne.
Pokúšal som sa spomenúť si, aké to bolo,
keď som ešte veril. Ako chlapec som chodil do
nášho kostolíka kde počúvanie chválospevov
vyvolávalo vo mne také nádherné pocity, že sa
mi občas chcelo plakať. Po čase ma naturalistický život o túto nádhernú ilúziu oklieštil. No
aj napriek tomu som spomínal aké to bolo, keď
som ešte veril. Pamätám si len úctu, ktorú som
cítil v tajomnom prítmí nášho kostolíka. Plamene sviečok, hudba organu, ale i kňazove gestá.
To bol mimoriadne silný zážitok.
Keď som dospel, život mi ukázal aj všednú
nahotu. Odrazu som nevedel odkiaľ brať silu.
Zdalo sa mi, že sa pohybujem v zemi nikoho.
Práve v tom čase mi zomrel priateľ. Bol to
človek s úžasným bohatstvom ducha. Pri pobožnosti za zosnulého som si premietal jeho duchovne bohatý život a prosil som Boha, aby mi
dal vedieť či jeho láskavosť a srdečnosť boli na
nebesiach odmenené. Prial som si, aby na znak
toho zhasla sviečka v pravo na oltári. A sviečka
zhasla. Z pobožnosti som odchádzal úplne iný
– znovu veriaci.

Imrich Takáč

INZERCIA
*Predám novú ešte nepoužitú stavebnú miešačku 125 litrovú, 230 V. Cena 165 €.
Tel.: 0905 318 064.

Družstvo B obsadilo 6. miesto so ziskom 43
bodov.
Úspešnosť jednotlivých hráčov:
Drahoš Rumanovský st. 11.- 74%, R. Andris 18.55%, Daniš 27.- 46%, Šoky 28.- 45%, Gardian
33.-36%.
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VSTUP
ZDARMA

Srdečne ste vítaní
na Salaši v Cabaji
OSLAVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO JEDLA

Halušky do prasknutia
a nielen na tradiĀný spôsob

PREDVÁDZANIE
VARENIA HALUŠIEK, PÁRANCOV
BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM
Vystúpenie detských folklórnych súborov
(CedronĀek, Zbojník,..) a detskej dychovky,...Spevácke súbory, (Úsmev, Nádej,
MoĀenĀanka,... V kultúrnom programe vystúpia aj špeciálni hostia z Bulharska

„Veľkou lyžicou“

„Juniáles“
Ėudová zábava
pod hviezdami

Hurá prázdniny
detské súĨaže a atrakcie
ako: Jánske ohne a vatra,
opekanie barana, slaninky
a špekáĀikov, živý kútik
s oveĀkami...
Trampolína, šmýkala,..
skákanie vo vreci,
kreslenie, a čalšie
súĨaže...

CENDRON CUP 2012
PWL CLUB Svätoplukovo Vás pozýva už na 8. roĀník
súĨaže v mĠtvom Ĩahu CEDRON CUP. Výkony
trojbojárov Slovenska, ÿeska a Rakúska môžete
sledovaĨ už od 14.45 hod.

Reklamný partner festivalu

Autoškola PANTER

INFOLINKA: 0905 554 888

