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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Ohlasovanie drobných stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác obci
pokračovanie z júnového čísla
Ohlásenie stavebnému úradu
znamená, že stavebník je povin ný uskutočnenie stavieb, stavebných
úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.
n. p. (ďalej len „SZ”) vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.
Ohlásenie stavebnému úradu nie je žiadosťou ani podaním na začatie konania podľa ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok”), a
takisto oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči vykonaniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, nemá
formu rozhodnutia. Ide o špecifickú úpravu v stavebnom zákone,
ktorá slúži na zjednodušenie povoľovacieho procesu v prípade jednoduchších stavebných prác.
Na postup stavebného úradu, ktorý prijal ohlásenie, sa primerane
vzťahujú len ustanovenia o základných pravidlách správneho konania
podľa § 3 správneho poriadku.
Podľa § 39a ods. 3 SZ na drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie
práce sa nevyžaduje územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Na
ohlásenie zákon nepredpisuje projektovú dokumentáciu, ale žiadateľ
musí pripojiť jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis
stavby alebo stavebných prác.
Nál ežitosti ohlásenia
Nál ežitosti ohlásenia drobnej stavby upravuje § 5 vyhlášky č. 453/
2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.”).
Ohlásenie drobnej stavby obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabez pečovať vedenie uskutočňovania stavby (kvalifikovanou osobou je v zmysle § 44 ods. 2 SZ osoba, ktorá má
vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architek tonického
smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a
najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené
požiadavky,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti,
vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje:
• vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od
hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb,

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Uzávierka septembrového čísla
bude 10. augusta 2012.
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:
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Mojmírovčan - mesačník
Vydáva: Obecný úrad,
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce.
IČO: 00308269.
Telefón: 037/7798268,
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková
členovia:
Ing. Mária Debrecéniová CSc.
MUDr. Eva Ďurčanská
Alena Filová
Ing. Ladislav Köblös
Prof. Ing. Ivan Mojmír
Zoborský, CSc.
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta.
Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

• stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo
iné
Nál ežitosti ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác upravuje § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác sa pripojí:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno
ho nahradiť čestným vyhlásením (pozri § 39 správneho poriadku),
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúr nou
pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (pozri § Za § 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z. z.).
Za doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku, je
potrebné v zmysle § 41 a § 69 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v z. n. p. (ďalej len „katastrálny zákon”) považovať len list vlastníctva (skratka „LV”) okolkovaný a overený Správou
katastra (s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom) vydaný ako výpis
alebo kópia LV.
Bezplatne možno získať LV (aktuálny výpis z LV) na katastrálnom
portáli www.katasterportal.sk, avšak nemožno ho použiť na právne úkony (§ 69 ods. 5 katastrálneho zákona) a má len informatívny
charakter. To znamená, že stavebný úrad nemôže LV z internetu
považovať za doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku.
Pokračovanie bude v septembrovom čísle.

POZVÁNKY
*ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Mojmírovciach, Občianske
združenie IN ŠPIRÁCIA so sídlom v Mojmírovciach, Obecný úrad
Mojmírovce a Kaštieľ Mojmírovce 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.
*Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, Obecný úrad Mojmírovce
a Kaštieľ Mojmírovce pozývajú na kultúrny program Mária Terézia
a Jozef II. v Mojmírovciach pod názvom Život v barokovej záhrade,
ktorý sa uskutoční 29. 8. 2012 od 15,00 hod. v areáli Kaštieľa Mojmírovce. Súčasťou podujatia budú dobové tance, dobový stan, dobová
krčma, ulička dobových remesiel ako i ohňová show.
*Pozývame deti a mládež na Detskú diskotéku, ktorá sa uskutoční
31. 8. 2012 od 17,00 do 21,00 hod. v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Vstupné 1,- €.
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného dňa 5. júna.
2012, vyberáme nasledovné:
1. Starosta obce informoval poslancov o zániku mandátu poslankyne
Oľgy Slaténiovej. Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír
Hičák zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca.
2. Na základe žiadosti občanov
Ing. Róberta Vargu a Ing. Radoslava Vargu obecné zastupiteľstvo
súhlasilo s predajom majetku obce
(pozemok v katastri obce Mojmírovce na Slamkovej ulici o výmere
14 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedená
nehnuteľnosť je priľahlým pozemkom k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov (predzáhradka
a prístupová cesta k rodinným
domom).
OZ nesúhlasilo s poskytnutím jednorazovej finančnej výpomoci Jozefa Horvátha
a Hildy Horváthovej, nakoľko nemajú vysporiadané záväzky voči obci.
3. Riaditelia základnej školy a základnej umeleckej školy predložili správy o hospodárení za rok
2011, ktoré OZ schválilo bez výhrad.
4. Prednosta OcÚ predložil návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce Mojmírovce č. 6/2012
Trhový poriadok Trhoviska Mojmírovce, ktorým
sa stanovujú podmienky predaja na novozriadenom trhovisku na Hlavnej ulici.
5. OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2012,
ktorým sa navyšuje príjmová a výdavková časť
rozpočtu o 101 324 € potrebných na vykrytie
výdavkov spojených s výstavbou námestia
a dofinancovanie výstavby nájomných bytov na
Ivanskej ulici.
6. Poslanci prerokovali a vzali na vedomie Správu
o výsledku kontroly zúčtovania a použitia dotácií
poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo
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určené na bežné výdavky v obci Mojmírovce,
vykonanej NK Ú SR a informáciu o prijatých
opatreniach na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov.

MIESTO PRE

Čaká nás reforma
samospráv
Ned ávno sa uskutočnila ďalšia personálna zmena
v našom obecnom zastupiteľstve. Poslankyňu
Oľgu Slaténiovú vystriedal Ing. Vladimír
Hičák, ktorý na júnovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva zložil predpísaný poslanecký sľub.
1. Pán inžinier, nie si nováčik v komunálnej
sfére, rozhodol si sa vstúpiť do verejného života,
kandidovať aj v komunálnych voľbách 2010.
Čo pre teba znamená byť poslancom obecného
zastupiteľstva.
Môžem smelo povedať po približne 20 rokoch
v komunálnej sfére, že byť poslancom OZ v Mojmírovciach je pre mňa česť a zodpovednosť.
Po oslovení pánom starostom a informovaní
o personálnych zmenách v OZ som ho poprosil
o 3 dni na rozmyslenie. Prebehlo mi mysľou:
veľká česť, ešte väčšia povinnosť, ale rozhodla
povinnosť voči kolegom poslancom a občanom
voličom. Osobne ma zaujímajú informácie o pripravovaných „reformách“ samospráv a to sa týka
Mojmíroviec ako obce a občanov - voličom. Je to
pre mňa ako výzva.

7. Na základe návrhu OcÚ na usporiadanie pozemkov pod kultúrnym domom poslanci schválili dodatky kúpnej a zámennej zmluvy uzavretými
s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností.
8. OZ prerokovalo návrh na nakladanie s prebytočným majetkom obce – použitými hliníkovými
plechmi získanými pri rekonštrukcii strechy
kultúrneho domu a schválili ich predaj za cenu
8,- €/ks.
9. Poslanci opätovne prerokovali ponuku Obvodného úradu Ni tra na prevod majetku v katastrálnom území obce (nehnuteľnosti parc. č. 672/4
a 672/5 zastavané plochy a nádvoria a RD na
parc. č. 672/4) a súhlasili s odkúpením uvedených
nehnuteľností.
Na základe zaniknutého mandátu OZ odvolalo
Oľgu Slaténiovú z funkcie predsedu komisie pre
školstvo, vzdelávanie a šport a z funkcie člena
Rady školy pri Základnej škole Mojmírovce,
do týchto funkcií vymenovalo Ing. Vladimíra
Hičáka.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

2. Stal si sa zároveň nielen poslancom, ale aj
predsedom Komisie pre školstvo, vzdelanie
a šport. Obec Mojmírovce má za sebou bohatú
históriu školstva, pochádza od nás veľa významných osobností, vzdelaných ľudí, ktorí prvé vedomosti získavali práve v našej škole. Aké sú
tvoje ambície v práci „tvojej“ komisie.
Aké sú ambície v „mojej“ komisii? Môžem povedať, že vždy budem obhajovať záujmy mojmírovského školstva od materskej školy cez základnú
až po ZUŠ-ku. História základnej školy v Mojmírovciach je písaná v superlatívoch. ZUŠ-ka
má zaujímavé odbory, žiakov a je s nimi úspešná.
Záujem o materskú škôlku je najlepším dôkazom
o jej vysokej úrovni.
Budova ZŠ je po rekonštrukcii strechy a vonkajšieho priestoru na 60% je nové. Ale zvyšných 40
% ako podlahy, kúrenie, elektrina potrebuje bezpodmienečne rekonštrukciu s predpokladanou
výškou nákladov 800 000 € a to bude úloha OZ

a moja ako predsedu komisie. Bez problémov takúto sumu dáme ťažko na stôl. Musíme sledovať
výzvy z ministerstiev a EU a reagovať na ne. Keď
vezmeme do úvahy ekonomickú situáciu v EU
a na Slovensku, prečítame si kapitolu o štátnom
rozpočte na rok 2012 o školstve a vidíme, že to
bude veľmi náročné. Verím, že s Božou pomocou to bude aj úspešné, len sa musíme pripraviť
na všetky alternatívy berúce do úvahy rozpočet
obce. Oblasť športu je oblasťou bez možnosti
projektov, preto sa musí uchádzať o maximálne
množstvo grantov. Cieľom je udržať a zastabilizovať športy, ktoré reprezentujú obec. A sú
životaschopné. Z časových dôvodov som sa nestretol s komisiou, tá pozná a doporučuje priority
školstva a športu v obci. Chcem komunikáciou
pokračovať v začatej práci.
3. Aké by mali byť teda hlavné priority a čo by
po skončení volebného obdobia mohlo byť pre
teba uspokojujúcim výsledkom práce „tvojej“
komisie?
Aké by mali byť hlavné priority poviem to bez
poradia a dôležitosti:
- úspešné projekty v školstve
- stabilná ekonomická situácia v obci – neprehriaty rozpočet a hospodárenie obce a obecných
organizácií
- dokončenie začatých projektov - zdravotné stredisko, námestie
- pripraviť sa, a to si myslím, že má najvyššiu prioritu na začiatok pripravovanej diskusie na tému
- reforma samospráv na Slovensku. Diskutuje sa
o tom na ministerstvách aj v ZMOS-e. Vyžaduje
si to súčasná ekonomická situácia.
Chcel by som, aby Mojmírovce boli pripravené na takúto situáciu. Reforma nepríde ako
nariadene vlády, bude to reforma „z dola“.
Hnacím motorom bude ekonomická situácia a pripravenosť samosprávnych úradov.
Mojím cieľom bude, aby sme ako obec mali
100 % pripravenosť a životaschopnú ekonomiku obce. Či to bude rakúsky, alebo
nemecký model je druhoradé. Môžeme sa
baviť o časovom horizonte 2 až 7 rokov.
Nem enej dôležitou prioritou je chrániť a zveľaďovať zlatý poklad Mojmíroviec – artézske studne.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

Mgr. Daniela Kozáková
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20 rokov
od Deklarácie
Slovenskej
národnej rady
o zvrchovanosti
Slovenskej republiky
Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom
poslanci národnej rady požadovali
samostatnosť Slovenska. Deklarácia
bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik
samostatnej Slovenskej republiky 1.
januára 1993.
Celý text deklarácie bol nasledovný:
My, demokraticky zvolená
Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského
národa o svojbytnosťsa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme
prirodzené právo slovenského národa
na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú
aj všetky medzinárodné dohody a
zmluvy o práve národov
na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na
sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si
chceme slobodne utvárať spôsob
a formu národného a štátneho života,
pričom budeme rešpektovať práva
všetkých, každého občana, národov,
národnostných menšín
a etnických skupín, demokratické
a humanistické odkazy
Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská
národná rada vyhlasuje
zvrchovanosť Slovenskej republiky
ako základ suverénneho štátu
slovenského národa.
Bratislava 17. júl 1992
Zdroj: Internet
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Otvorenie Roku
svätých Cyrila
a Metoda
V roku 2013 si pripomenieme 1150. výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie. Toto jubileum nebude len
historickou spomienkou, ale aj príležitosťou obnoviť a rozvíjať „dedičstvo našich otcov“, aby sme mohli byť pokračovateľmi svedectva sv. Cyrila a Metoda v dnešnom svete.
Dňa 5. júla 2012, na slávnosť slovanských vierozvestov
svätých Cyrila a Metoda na celonárodnej púti v N itre, bol
otvorený Rok sv. Cyrila a Metoda.

Májový športovo – relaxačný pobyt
ž iakov Z Š Mojmírovce s výučbou
anglického jazyka na Remate

Sociálne byty
nižšieho štandardu
v Mojmírovciach

Text a foto:

V súlade s plánom hospodárskeho rozvoja sa v našej
obci realizuje viacero aktivít, prispievajúcich k dobudovaniu infraštruktúry, občianskej vybavenosti a zlepšeniu
životného prostredia. K skvalitneniu životných podmienok
marginalizovanej rómskej komunity, prispieva napĺňanie
programu lokálnej stratégie komplexného prístupu. Súčasťou tohto programu je aj skvalitnenie bývania rómskej
komunity.
MRK žije v našej obci rozptýlene v lokalite Kúrie a N a
vŕšku. Mnohí žijú v starých, zanedbaných domoch, nevyhovujúcich základným hygienickým podmienkam. V rodine
žije v priemere 9 až 10 členov domácnosti. Väčšina Rómov
v produktívnom veku je dlhodobo nezamestnaná a nedokážu si sami svoju nevyhovujúcu bytovú otázku vyriešiť.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo podať občanom, patriacim
do marginalizovanej rómskej komunity, pomocnú ruku.
Tým, ktorí si budú schopní platiť nájom, udržiavať poriadok, obec poskytne nové bývanie v lokalite Kúrie. Prvým
krokom k naplneniu tohto cieľa bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu sociálnych bytov. Formou
dotácie vo výške 5 000,- € na účel podpory sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity podľa schváleného projektu
s názvom Projektová dokumentácia na sociálne byty nižšieho štandardu v obci Mojmírovce, získala obec finančné
prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu
vlády SR a za obsah projektu je výlučne zodpovedná obec
Mojmírovce. Vypracovaná projektová dokumentácia uvažuje s výstavbou 3 bytových domov, ktoré budú disponovať
4 bytovými jednotkami pre 12 rodín.

Milí čitatelia, radi by sme sa s vami podelili
o naše dojmy a zážitky zo športovo-relaxačného
pobytu s výučbou anglického jazyka, ktorého
sme sa spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili
v dňoch 21. - 25. 5. 2012 v horskom rekreačnom
stredisku Remata, v okr. Prievidza. Myšlienka
prepojenia netradičného vyučovania anglického
jazyka s aktívnym oddychom nás priviedla k zaujímavému nápadu: zorganizovať Školu v prírode
pre „najstarších” žiakov našej školy. Spolu so 40
odvážlivcami sme uprostred prekrásnej prírody
prežívali naše veľké Indiánske dobrodružstvo.
Žiaci boli rozdelení do 4 tímov – indiánskych
kmeňov (Čerokiovia, Mayovia, Aztékovia a
Inkovia), ktoré pod dohľadom šamanov (pani
učiteľky Holkovej, Szombathovej, pána učiteľa
Slíža a animátora Filipa) plnili rôzne úlohy. V
skratke by sme vám preto radi predstavili bohatý
program nášho pobytu. 1. deň, tzv. UVÍTACÍ sa
niesol v duchu prípravy na Otvárací ceremoniál,
kde jednotlivé kmene spoznávali kultúru indiánskych civilizácií, vyrábali totem, vlajku a skladali
slávnostnú prísahu v anglickom jazyku. 2. deň,
nazvaný TURISTICKÝ bol venovaný súťažno
– zábavným aktivitám, modernému spracovaniu
známej Shakespearovej divadelnej hry – Rómeo
a Júlia, ale tiež aktívnemu oddychu v turistickej
podobe. Po veselej večernej exhibícii divadiel
nasledovala štýlová opekačka v prírode. Dob-

PaedDr. A. Holková,
Mgr. Z. Szombathová a Mgr. P. Slíž.

rodružstvo pokračovalo po polnoci, kedy sa Indiáni, vyzbrojení baterkami, vydali po označenej
trase, aby na rôznych miestach úspešne zozbierali
časti mapy, označujúcej miesto výskytu stratených totemov. 3. deň dostal prívlastok POZN ÁVACÍ, nakoľko tímové aktivity naši žiaci plnili
v známom turistickom stredisku Bojnice. 4. deň,
nazvaný ŠPORTOVÝ DEŇ A DEŇ KON VERZÁCIE V AN GLICKOM JAZYKU sa jednotlivé kmene zoznámili s profesionálnou tanečnicou
a lektorom anglického jazyka, pochádzajúceho
z Írska, s ktorým si žiaci mohli výborne precvičiť
svoje jazykové zručnosti a načerpať vedomosti
o zvyklostiach v Írsku. Spestrením bol nielen
nezabudnuteľný koncert v podaní lektora, ale tiež
futbalové a volejbalové zápasy popoludní. Pred
večerou sa konal slávnostný ceremoniál, kedy
boli vyhlásené celkové výsledky a odmenení víťazi, ale i porazení. 5. deň, označený ako BON USOVÝ sme využili na návštevu Vodného sveta,
t.j. športovo - relaxačného centra v Sebedraží,
kde sme sa naučili základom golfového odpalu.
Pobyt v tomto nádhernom prostredí bol nielen
perfektným relaxom po náročných aktivitách,
ale aj úžasnou bodkou za všetkými neopakovateľnými chvíľami, ktoré sme spoločne zažívali
na Remate.
Ďakujeme našim skvelým žiakom, ich rodičom za prejavenú dôveru, ale tiež sponzorom,
ktorými boli: Bitúnok, PD Mojmírovce, Tauris
N itria, COOP Jednota Mojmírovce, Janka Foltinová – Potraviny a ďalší! Veríme, že sa podobné
úspešné aktivity zrealizujú aj v budúcnosti.
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MDD

v znamení indiánov
Text a foto:

Mgr. Lucia Franclová
Na indiánsku - školskú osadu padol slnečný
lúč. Ale nebol to deň ako každý iný. Bol to výnimočný deň – 1. 6. 2012, MDD.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
zhromaždili pri hlavnom toteme, vyhodnotili si
svoje snaženie a zjedli sladkú odmenu. Hlavný
šaman použil kúzlo „znovunavrátenia“ a z indiánov a indiánok sa stali naše detičky.

Na túru s naturou
PaedDr. Mária Eliašová ,

vedúca záujmového krúžku Na t úru s naturou

Boli ste už niekedy na túre s ,,naturou“ ?
Mladí nadšenci, ochranári a vyznávači prírody
z našej základnej školy sa na túrach s našou
prírodou stretávajú pravidelne. Učia sa prírodu
nielen poznávať, chrániť, ale si všímajú aj to, čo
našu prírodu ,,bolí“ a čo jej našou ľahostajnosťou
spôsobujeme sami.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Tento nádherný
roháč
si vybral za
príbytok náš
park.
Foto: Dr. Mária
Eliášová

sa ju naučíme milovať od útleho veku, určite sa
nám odmení a dovolí nám vychutnať si jej krásy.
Na túru s naturou je aj názov celoslovenského

projektu, ktorý sa realizuje pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia. Poslaním tohto projektu je na túrach mapovať, poznávať a zhotovovať fotografie, video i audio
záznamy z pozorovaní, ktoré následne zverejňujeme na internete. Ak si kliknete na stránku
www.snaturoe.sk, iste budete prekvapení, aká
nádherná, pestrá a zaujímavá je príroda v našej
obci. Veľmi sme sa potešili, že naše fotografie
sa objavili aj v celoslovenskom kalendári, ktorý bol vydaný v rámci tohto projektu. A či to
naše deti myslia s prírodou naozaj vážne? Po
jednej vychádzke som si prečítala pozorovania mojich zverencov. Jedno pozorovanie sa
končilo podpisom: Šimon, ochranca všetkého
živého...
Ak aj v budúcom školskom roku stretnete
hlúčik detí, ktoré sú na túre s naturou, vedzte,
že to sú Ochrankovia zo ZŠ Mojmírovce.

Deň zeme
Všetky deti sa zhromaždili pred totemom ZŠ
Mojmírovce, aby sa pripravili na plnenie svojich
bojových úloh. Hlavný šaman ( pani riaditeľka
PaedDr. Katarína Kúdelová) zmenil zvláštnym
kúzlom všetky deti na indiánskych bojovníkov
a pokúsil sa pre nich získať priazeň bohov. N a
tvárach indiánskych príslušníkov sa zračilo sústredenie aj napäté očakávanie. Čo im prinesie
nasledujúci spoločne strávený čas? Budú mať
dosť šťastia, budú môcť dostatočne predviesť
svoju silu, rýchlosť, šikovnosť, ale hlavne statočnosť a odvahu pri plnení
zadaných úloh?
Indiáni a indiánky sa
pridružili náhodným výberom k svojim kmeňom
a pomaľovaní svojimi
bojovými farbami sa spoločne pustili do zdolávania prekážok, ktoré boli
rozmiestnené po celej
hlavnej indiánskej osade,
škole. Na jskôr rozlúštili
zašifrovanú správu a potom úspešne absolvovali 30 stanovísk. N a záver
tohto divokého zápolenia sa opäť všetky kmene
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Ochrankovia ZŠ Mojmírovce.
Foto: Dr. Mária Eliášová
Jedno slovenské príslovie hovorí, ...čo sa
v mladosti naučíš, na starosť akoby si našiel.
Veru, vzťah k prírode si budujeme celý život. Ak

Mgr. Ľuboš Jančovič
hl. majster pre OV

N áš potok sa stal domovom kačice divej.
Myslíte si, že pre svoj život potrebuje fóliu?
Foto: Matej Gróg a Šimon Štráma

I tento rok sa žiaci Odborného učilišťa internátneho
v Mojmírovciach zapojili spolu
so svojimi pedagógmi do skrášľovania svojho okolia. V parku
po zimnom období bolo nevyhnutné vyzbieranie odpadkov,
opílených a odlomených halúz,

vyhrabanie lístia z trávnatých
plôch a naloženie a odvoz haluziny.
Takže ani tohtoročný Deň
zeme sme nelenili a 60 párov
rúk za pár hodín premenilo
park na krásne sa zelenajúcu
a kvitnúcu plochu.
Odmenou žiakom za vykonanú prácu bol výlet do
Viedne – prehliadka zámku
Schönbrunn a centra Viedne

(okolie Stefansdomu). Žiaci sa
dozvedeli o panovníkoch zámku (cisárovi Francovi Jozefovi
I., Márii Terézii a Sissi), o odievaní na zámku, zariadení zámku, využití jednotlivých plôch
záhrad a zámku (na lovecké
účely) a zároveň spoznali život
v neďalekom Rakúsku. Výlet
sa uskutočnil 31. mája 2012
a všetkým sa veľmi páčil.
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Zuškárske cesty...
Život u nás
v zuške je pestrý, ani jeden
mesiac neprejde bez toho, aby sa
naši žiaci a pedegógovia nezúčastnili
kultúrno-spoločenského života ako
v Mojmírovciach, tak aj v iných mestách
Slovenska. Práve takéto aktivity nás
povzbudzujú v ďalšom tvorivom
rozvoji.

Už
v septembri nás navštívila
popredná ruská hlasová pedegogička
Radomíra Krasavina. Vďaka nej sa mohol
uskutočniť Vokálny workshop, ktorý pomohol mnohým
pedagógom po celom Slovensku.
Najkrajšie sviatk y v roku - Vianoce sme privítali
slávnostne, účinkovaním v programe Vianočného
mestečka - vianočným Betlehemom, aj
hudobnými číslami.

Jednou z aktivít sú aj
súťaže. Lucia Velebná si na krajskej
súťaži Mladé talenty Ladislava Mokrého
v Topoľčanoch vybojovala Zlaté pásmo. Paulína
Meždejová získala Bronzové pásmo v celoslovenskej
klavírnej súťaži Piano v modernom rytme
v Bojniciach – obe z triedy pani učiteľk y
Janajevy.
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Naši
žiaci skúsili šťastie
aj v medzinárodnom boji na 3.
ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaži
Rajecká hudobná jar, kde si zmerali sily s mladými
umelcami iných krajín. Miriam Paľová (flautasólo) a mladé flautistk y Kristína Subiová, Jarmila
Šimková, Lucia Velebná a Helena Páleníková
z Flautového súboru pod vedením pani
učiteľk y Arpášovej so cťou
reprezentovali našu školu .

Žiaci literárno dramatického
odboru tiež nezaháľali. V apríli sa
zúčastnili regionálnej súťaže v Bánovciach
nad Bebravou „Mladý moderátor“, kde Zuzana
Urbáneková získala 1. miesto v I.kategórii . Zuzka
vyhrala aj v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen
krásne 3. miesto.

V tomto školskom roku
máme týchto absolventov:
Arpášová E., Borbélyová K., Filo K.,
Kurucová K., Mikulášová D., Šubová D., Takáčová
A., Vanek M., Viskupová D., Dukes M., Ivančík D.,
Šimková J., Tasáryová K.,Foltinová N., Vontorčík J.,
Kvasňovská S., Pastorovičová S., Kochanová N.,
Karas R., Arpáš T.,

…sme radi, že tento školsk ý rok sme spolu zažili veľa pekných chvíľ a úspechov .
Už teraz sa tešíme na september a na našich oddýchnutých žiakov...
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ZAZNAMENALI SME

KALVÁRIA A ZOBOR

ZAZNAMENALI SME

Spevácky súbor
Senior z Mojmíroviec
účinkoval 15. 6. 2012
v Nitrianskej Synagóge
Dagmar Mináriková
MS SČK Mojmírovce
Foto: Július Minárik

Pohľad z Kalvárie na Zobor
Text a foto:

Antónia Zoborská
a Ivan Mojmír Zoborský
Zo školských lavíc si pamätáme, že mesto
N itra sa nachádza medzi siedmimi pahorkami: Zobor, Kalvária, Čermáň, Borina, hradný
kopec, Vŕšok a Martinský vrch. Cieľom skupiny turistov z našej obce boli práve prvé dva
pahorky.

i exotické zvieratá a vtáctvo, ktoré oslovia najmä
deti a mládež. Súčasťou expozície je aj misijná
zbierka kardinála Jozefa Tomku.
Druhou zastávkou bol Liečebný ústav sv. Gorazda pod Zoborom a potom už nasledoval výstup
na najvyšší zo spomínaných siedmich pahorkov.
Jedna skupina išla po Zoborskom náučnom chodníku od liečebného ústavu na Pyramídu a druhá
skupina vyšla na vrchol Zobora, ktorý je vysoký
587 m. Cestou si obidve skupiny prezreli Svoradovu jaskyňu, ktorá má takmer 30 m. Na Pyramíde
sme sa aj občerstvili. Priestor pred Pyramídou
často využívajú aj paraglidisti na štart v ústrety
oblohe. Pod vysielačom a skalou vľavo od neho
je mnoho balvanov určených na bouldering, čo je
lezenie bez lana.
Bol to príjemne a užitočne strávený deň. Zájazd koncom mája zorganizovala miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Prvou zastávkou, cestou na Zobor, bola Kalvária, ktorá je pútnickým miestom a poznáme
ju aj vďaka kostolu, krížovej ceste, kaplnky na
vrchole a krásneho výhľadu nielen na Ni tru, ale
aj jej okolie. Nie každý vie, že na kolmej juhozápadnej strane tohto kopca sa tiahne 300 m dlhý
skalnatý pás, ktorý je ako stvorený pre nadšencov
lezenia. Naš a pozornosť sa však sústredila
na Misijné múzeum Spoločnosti Božieho
Slova. V aule Misijného domu nám premietli
film o Jozefovi Krčmárovi, rodákovi z Lehoty, ktorý bol 40 rokov misionárom v Indonézii. Od pátra, ktorý nás sprevádzal, sme sa
dozvedeli, že Misijný dom bol na Kalvárii
vysvätený v roku 1928 a slúžil misionárom
až do roku 1950 a potom opäť od 90. rokov
minulého storočia. Spoločnosť Božieho Slova ako misijnú rehoľu založil Arnold Janssen,
nemecký kňaz. Prvý misijný dom otvorili
v Holandsku. Účastníkov zájazdu zaujali
zbierky misijného múzea národov a kultúr,
ktoré vznikalo postupne z predmetov prinesených slovenskými, českými a rakúskymi
misionármi z celého sveta. Na chádzajú sa
Misijný dom N itra – Kalvária
v ňom exponáty etnologického charakteru
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V priestoroch prekrásnej Synagógy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi Územný spolok
Slovenského červeného kríža v N itre v spolupráci

s Mestským úradom v N itre zorganizoval slávnostné odovzdávanie plakiet Prof. MUDr. Jana
Jánskeho a medailí Prof. MUDr. Jana Kňazovického, darcom krvi.
Mnohonásobným bezpríspevkovým darcom
krvi dňa 15. 6. 2012 odovzdávali ocenenia funkcionári Slovenského červeného kríža, prednosta
Mestského úradu JUDr. Igor Kršiak a zástupkyne
Nár odnej transfúznej služby. Svojich poistencov
ocenili aj vedúci krajskí manažéri dvoch najväčších zdravotných poisťovní – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Dôvery, zdravotnej poisťovne
a.s. Svoje kvietky do kytíc vďaky a blahoželaní
vplietli i členovia mojmírovského súboru Senior
svojim prekrásnym speváckym vystúpením, za
ktoré im bolo vyslovené organizátormi aktívu
úprimné poďakovanie.

Vydarená cyklotúra
k súsošiu Cyrila
a Metoda
Text a foto:

Mgr. Viktor Štourač
Ako sme už vo štvrtom čísle informovali
uskutočnila sa cyklotúra 17 účastníkov zo Svätoplukova a Mojmíroviec k súsošiu Cyrila a Metoda
nad Brančom. Pri pomníku od sochára Gibala
prečítal Svätoplukovský evanjelický farár Mgr.
Peter Paluga časť Proglasu, úvodu k evanjeliam
od Konštantína, vlastne prvého poetického diela
v staroslovienčine. Ako nás informovala Mgr. Viola Haršániová, až po toto miesto prišiel privítať
misiu z Byzancie knieža Pribina. O misii Cyrila a
Metoda informoval účastníkov Mgr. Viktor Štourač, ktorý zhrnul jej význam do štyroch bodov:
1. Slovania si postupne uvedomovali svojho jediného Boha.

2. Získali písmo a začali písať svoje dejiny a neskôr aj literatúru.
3. Staroslovienčina sa stala štvrtým liturgickým
jazykom (po hebrejčine, gréčtine a latine) a ľud
mohol porozumieť evanjeliu.
4. Slovanské kniežatá ubránili na počiatku dejín
svojbytnosť našich národov proti religioznemu a
následne politickému vplyvu Franskej ríše.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Ako chutí
dobrá hudba

Koala

Andrea Bakošová
Foto: Rudo Mladý

Dobrá hudba chutí ako čistá pramenitá
voda, ktorá občerstvuje, keď sme vyprahnutí.
Dobrá hudba chutí ako gurmánska delikatesa,
ktorá prináša opojenie a radosť. Dobrá hudba
chutí ako kvalitné víno, ktorého iskra sa rozleje
do žíl a človek pookreje na duchu. Teda aj hudba
má svoju chuť. Ja som si ju vychutnala 2. júna
v areáli kaštieľa a myslím, že tých ďalších vyše
šesťsto návštevníkov Country večera tiež.

Náš mu miestnemu spolku SČK bolo doručené poďakovanie, prostredníctvom ktorého výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová
vyslovuje občanom a dobrodincom z Mojmíroviec úprimné poďakovanie za ich veľkorysosť
a súcit vyjadrený prostredníctvom dobrovoľného
darovania finančných prostriedkov aj počas 16.
ročníka zbierky Deň narcisov. S hrdosťou oznamujú, že hrubý výnos zbierky dosiahol čiastku
1.005.159,66 EUR. Čistý výnos zbierky v čiastke 975.645,12 EUR (suma nepresahujúca 3%
z hrubého výnosu) bude použitý v priebehu roka
na priložený zoznam podpory, resp. nimi organizované projekty tak v prospech onkologických
pacientov ako i širokej verejnosti.
Oblasti podpory a použitia finančných prostriedkov z výnosu verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov 2012. Podľa oblastí ich použitia
je plánované použitie na čistého výnosu zbierky
financovanie nasledovného okruhu činností z ktorých vyberáme nasledovné:
1. Medicínske a výskumné projekty, medicínske
služby a hospicová starostlivosť:
Projekty podporené prostredníctvom darovacích
zmlúv celkový príspevok .................. 359.500,00 €
z toho pre Fakultnú nemocnicu Ni tra .11.100,00 €
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Diecéznu charitu Ni tra ....................... 3.000,00 €
2. Psychosociálna starostlivosť o onkologických
pacientov a ich rodiny:
a) Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv ..............................................70.770,00 €
b) Projekty realizované v rámci programu organizovaného LPR ako relaxačné týždňové pobyty
onkologickým pacientom, na prevádzku centier
pomoci, ............................................... 198.000,00 €
3. Projekty a programy zamerané na rozvoj výchovy, a poradenstva:
Projekty pre onkologických pacientov + onkologická výchova na školách, preventívne, edukačné
a informačné kampane a pod. .......... 273.275,12 €
čiastka ponechaná na zabezpečenie organizačných zložiek LPR SR ........................... 74.100,00 €
S P O L U ............................................ 975.645,12 €
Výbor MS SČK sa týmto pripája k osobitnému
poďakovaniu občanom Mojmíroviec za ich spolupatričnosť a nemalú finančnú podporu, ktorá je
pre mnohých spoluobčanov jednak nemalou podporou nádeje, ale najmä praktickou pomocou pre
onkologických pacientov a ich rodiny.

Výbor MS SČK , Mojmírovce

Zahájenie Penco & Eifel
Priatelia dobrej hudby (country, folk a trampskej hudby)
si prišli na svoje. Stretli sa,
zabavili a potešili dušu i oko.
Mojmírovčanov asi najviac
zaujímali vlastní mojmírovskí
umelci, ktorí v rôznych formáciách vystúpili a zahrali svojim
i cezpoľným. Eifel (Rudo
Mladý), Penco (Peter Hadža)
a Sergej Janajev ukázali, že aj
Janka Mácovská a Se3

Mojmírovčania majú vlastnú a kvalitnú hudobnú
produkciu. Pre mnohých to bola novinka a príjemné prekvapenie. Ale boli aj takí, ktorí sa na
ich jedinečné spoločné vystúpenie už dlho tešili a
pricestovali zďaleka.
Naj väčšou hviezdou večera bola kráľovná českej country
music Věra Martinová
so sestrou Lenkou
Slavíkovou a gitaroVierka Martinová
vým mágom Jamie
Marshallom.
Nem ôžem nespomenúť aj ostatných účinkujúcich Bukasový masív, Pengagi, Jana Máčovská
a Se3 a Koala.
Zábava plná emócií, humoru a dobrej hudby
trvala do dlhých nočných hodín. Skalným fanúšikom sa veru nechcelo odísť ani po odznení
posledných tónov. Guláš a
klobásky už necítiť, ale pekné
spomienky zostali a to na oboch
stranách pódia.
Veľké poďakovanie patrí
účinkujúcim, Kaštieľu Mojmírovce, Obecným úradom
Mojmírovce,
Svätoplukovo,
Cabaj-Čápor a Jelenec za
technickú pomoc a propagáciu
Pengagi
podujatia. Osobitne by som
chcela poďakovať
Rudovi Mladému,
Bukasový masív
Martinovi Palkovi,
Rudovi Arpášovi,
Zuzke Árvayovej a
dobrovoľníčkam z
Country ladies, ktorí sa nebáli priložiť
ruku dielu a obetovali svoj voľný čas
pre zorganizovanie
tohto podujatia.
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Výstava žiackych prác z príležitosti oslavy
MDD v Mojmírovciach
PaedDr.
Adriana Holková ,
učiteľka
Foto: autor

Oslava MDD sa toho roku
niesla aj v duchu vernisáže
Výstavy žiackych prác žiakov
ZŠ Mojmírovce, ktorá bola
nainštalovaná v priestoroch zrekonštruovanej budovy žrebčína
v areáli hotela Kaštieľ Mojmírovce v dňoch 17. – 20. 6. 2012.

Vedomostná súťaž

Oslava dňa detí v Mojmírovciach
Bc. Juraj Arpáš - člen OZ INŠ PIRÁCIA

Foto: Milan Vereš

N

etradične 17. 6. 2012 sa v našej obci
uskutočnila oslava DŇA DETÍ. Takmer
200 zaregistrovaných detí, 43 ochotných dobrovoľníkov a asi tucet organizácií – to všetko sa
môže zapísať do štatistiky tohto ročníka.

Skupina Slide zo ZUŠ Mojmírovce
Po úvodných piesňach skupiny SLIDE sa po
14. hodine ujali slova Mgr. Art. Ivana Beňušíková
a mladá moderátorka Zuzka Urbáneková, ktoré
odštartovali bohatý kultúrny program pripravený
pre deti. V ňom vystúpili aj deti zo ZUŠ Mojmírovce a ZŠ Mojmírovce. Zaujímavým a obohacujúcim zážitkom boli ukážky práce Dobrovoľného
hasičského zboru pôsobiaceho v Mojmírovciach,
Záchranného systému N itra a Policajného zboru
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SR. V programe vystúpil aj finalista súťaže
Hlas Česko Slovenska – Juraj Zaujec a fujarista
Jozef Hupian. Po kultúrnom programe preverilo
šikovnosť účastníkov 15 rôznych stanovíšť a
po ich absolvovaní čakala na každého odmena
v podobe balíčka plného prekvapení. Súčasne
počas podujatia prebiehala výstava prác žiakov
ZŠ Mojmírovce a klientov neziskovej organizácie Šťastný život.
Zorganizovanie
Dňa
detí v Mojmírovciach bolo
výsledkom
spolupráce
viacerých organizácií pôsobiacich v obci,
ktoré
spojila
spoločná túžba
- urobiť deťom
Juraj Zaujec
radosť.
Ď a k uje m e
všetkým spoluorganizátorom, dobrovoľníkom,
sponzorom i všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia. Rovnako ďakujeme aj všetkým účastníkom
- tým najmenším, ale aj tým väčším, ktorí ich
sprevádzali.

Pre návštevníkov bolo
pripravených niekoľko zaujímavých výtvarných objektov
(stonožka, truhlica pokladov,
hradná galéria a iné), ale tiež
množstvo žiackych projektových prác a výkresov, dokumentujúcich ich celoročné
snaženie.
Na jzaujímavejšie
momenty zo školského prostredia v podobe fotografií pútali
prostredníctvom veľkoplošných
nástenných novín. Výstava, na

ktorú sa prišli pozrieť aj žiaci
našej školy, bola nainštalovaná
niekoľko dní. Veselé farebné
variácie v príjemnom prostredí
poskytli osvieženie v tropicky horúcich dňoch nielen pre
rodinných príslušníkov našich
detí, ale i priateľov školy. Keďže detská tvorba a vedomosti sú
dôležitým výstupom vzdelávania, radi by sme na podobných
aktivitách participovali aj v budúcnosti.
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Hodové slávnosti
Jana Máčovská a Se3

Deti z MŠ Mojmírovce

Súbor Zbojník zo ZŠ Mojmírovce

Súbor Senior

Alena Filová

Foto: Slávka Chovancová
Naš e nové zrekonštruované námestie sa počas sobotňajších hodových slávností zaplnilo občanmi, ktorí si prišli pozrieť kultúrny program,
oddýchnuť si i občerstviť sa. A naozaj si mali
z čoho vyberať.

sa predstavil spevácky súbor Senior a skupina
Slide zo ZUŠ Mojmírovce. Ďalej v programe vystúpili Musicantica Slovaka, Penco & Eifel, Jana
Máčovská a Se3, tanečná skupina Country, ale
i Mojmírovská kapela. Teplý hodový podvečer
spestril svojim nezameniteľným zvučným spevom ľudových piesní Jožko Lednický s ľudovou
hudbou Fidlikanti z Bratislavy. Po fanfárach,
ktoré zahrala Mojmírovská kapela nasledovalo
vyvrcholenie programu - osvetlenie kostola
a celého námestia. Sobotňajšie hodové slávnosti
zakončila skupina Eso Band, ktorá hrala do tanca
i na počúvanie do neskorých večerných hodín.
Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka viacerým spoluorganizátorom, sponzorom a veľkému množstvu účinkujúcich, ale taktiež občanom,
ktorí nás prišli podporiť svojou účasťou, za čo
všetkým srdečne ďakujeme.

Tanečná skupina Country

Ľudová hudba Fidlikanti
Mojmírovská kapela

Mažoretky z N itry
Po úvodnom vystúpení
mažoretiek sa občanom prihovoril starosta Imrich Kováč
(na snímke vľavo), ktorý
okrem iného pripomenul,
aby sme si všetci chránili
a zveľaďovali novozrekonštruované námestie. Potom už
nasledoval kultúrny program,
v ktorom nechýbalo vystúpenie detí z Materskej školy
Mojmírovce a zo Základnej
školy Mojmírovce. Taktiež
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Skupina Eso Band

Musicantica Slovaka

Osvetlenie námestia

Skupina Slide zo ZUŠ Mojmírovce
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Hodový
futbal
N a futbalovom ihrisku si zase zmerali sily
futbalisti rôznych vekových kategórií. N ajskôr
sa predstavili žiaci nášho klubu proti rovesníkom z ČFK N itra. Keďže výsledky z hodových
zápasoch nie sú dôležité stačí spomenúť, že za
predvedený výkon pochválil našich najmladších hráčov aj hosťujúci tréner. Potom už
nastúpili hráči A-mužstva proti výberu hráčom
z rôznych klubov.
Diváci tak mali možnosť vidieť
futbalistov hrajúcich za ČFK N itra
(V. Horňák, N. Borčin), Močenok (P.
Slíž, R. Hrnek), Tvrdošovce (R. Augustín), V. Janíkovce (M. Mesároš),
Ivanku pri N itre (O. Repa), Hubovej
- pri Ružomberku (T. Zubaj), V. Dolinu (I. Pilný, Ra. Varga, M. Vašš, F.
Pospiš), P. Kesov (K. Bús). „Z neznámych dôvodov“ sa dostali na ihrisko
aj traja hráči „načierno“ tzn. majúci
registračku v Mojmíroviach, takže
tých z pochopiteľných dôvodov nevy-
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menujeme. Toto mužstvo spojil dokopy fakt, že
miestom ich trvalého pobytu boli, sú, alebo budú
Mojmírovce. Okrem krásnych akcií v podaní
obidvoch mužstiev („trochu“ navrch mali legionári), stojí za povšimnutie skutočnosť, že niektorí z týchto hráčov si na našom ihrisku zahrali
prvý resp. druhýkrát v živote. Diváci si zase iba
povzdychli, že keby títo urmínčani hrali futbal
doma určite by sa u nás hrala vyššia súťaž. N a
záver popoludnia sa predstavili aj skôr narodení
futbalisti a spolu so svojimi rovesníkmi z Drážoviec dokázali, že aj vo vyššom veku sa dá behať,
bojovať a ukázať divákom pekné akcie a góly.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Bratislavský
chlapčenský zbor
v Mojmírovciach
Mgr. Martin Palka
Foto: Bc. Rudolf Arpáš

venskou filharmóniou, Slovenským rozhlasom,
Operou SN D či Viedenskou štátnou operou, kde
často účinkuje po boku vynikajúcich vokálnych
umelcov a pod taktovkami svetových dirigentov.
Disponuje širokým repertoárom sakrálnej aj
profánnej hudby.
Sme radi, že vďaka podpore Ministerstva
kultúry SR sa i Mojmírovce stali miestom účinkovania tohto zboru, ktorý v roku 2012 oslavuje
30 rokov od svojho založenia.

V nedeľu 24. júna 2012 – na záver trojdňových hodových slávností navštívil našu
obec Bratislavský chlapčenský zbor. Svojím
nádherným umením obohatil svätú omšu
a krásny zážitok zo spevu sprostredkoval
ľuďom aj počas koncertu po sv. omši.
Bratislavský chlapčenský zbor je súčasťou Súkromnej umeleckej školy a jeho koncertnú zložku tvorí 45 chlapcov vo veku 7 až
28 rokov. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a ocenení (napr. 1. cena na Medzinárodnej
zborovej súťaži v USA v r. 1995) a popredným reprezentantom nášho interpretačného
umenia na koncertných pódiách a operných
javiskách doma i v zahraničí (takmer všetky
štáty Európy, USA, Kanada, Japonsko, Taiwan...). Spolupracuje s poprednými profesionálnymi telesami a inštitúciami ako Slo-
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Viera a povera
Mgr. Peter Paluga ,
evanjelický farár, Svätoplukovo
Svet okolo sa zahalil do ošiaľu lacnej zábavy
a na vieru ako kultúrny fenomén dedenú z otca na
syna sa zabudlo. Keď sa lepšie prizrieme tomuto
vývoju, tak nás zarazí s akou samozrejmosťou si
lacný druh zábavy počína. N iekedy to hraničí
priamo s arogantnosťou. Vychádza, že človek
sa chce vrátiť vo vývoji späť, lebo si zabudol od
histórie vziať so sebou výučný list. Zaznamenali
sme nárast záujmu o rôzne druhy hier, horoskopov a veštenia. Akoby sme zabudli, že kedysi
v minulosti sa s mágiou človek už zaoberal. Prešli
sme však veľký kus cesty a naša viera v Jediného
Boha tak isto v nás prekonala úžasný vývoj.
Aj keď vieme, že vo viere ide o pravý opak ako
ide v povere. Povera človeka stavia do závislosti
na prírodných živloch, ktorým chce slúžiť. Málo
informovaný človek nepripisuje tejto skutočnosti
význam. Ľudia sa vo všeobecnosti radšej priklonia k poverám, ako by sa zaujímali o toho, kto má
pre nich ozajstný život a nie len nejakú atrapu.
Citovo bližšie mnohým je služba démonom ako
viere, ktorá vyžaduje zodpovednosť.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Miroslav Baraník,
Milan Tulipán

V júli oslavujú:

V auguste
oslavujú:

80 – te narodeniny
Edita Kvasňovská
75 – te narodeniny
Emília Plentová
70 – te narodeniny
Július Keleši
65 – te narodeniny
Mária Hrivňáková,
Štefan Kapsa,
Alžbeta Kelešiová,
Jozef Horváth,
60 – te narodeniny
Anna Tóthová,
Eva Košťálová,

85 – te narodeniny
Mária Pintérová
80 – te narodeniny
MUDr. Ján Čanaky,
Štefan Plenta,
Jozefína Meszárošová
75 – te narodeniny
Helena Mičinová,
Štefan Krvavý
70 – te narodeniny
Juraj Vašš
65 – te narodeniny
Ing. Stanislav

Ľudia si však nezvážia, že zahrávanie si s rôznymi silami, ktoré nás obklopujú je veľmi nebezpečné. Je to aspoň tak nebezpečné, ako zahrávať
sa s drogou. Ne uvedomili sme si, že naším životným poslaním je práve poznať najvyššiu Bytosť
a tou je Pán a Boh. Pokúsme sa si to ilustrovať na
jednom príklade. Ak by sme sa pýtali na otázku,
či človek túži po večnom živote, tak väčšina z nás
by odpovedala, že áno. Známa rozprávka, v ktorej
zlá macocha sa k nevlastnej dcére správala ako je
to v prípade povery a viery. Tento neľútostný
zápas nakoniec vyhrala Popoluška, ktorá celý
príbeh ťahala, ako sme boli svedkami, za kratší
koniec. Deti, ktoré sme vychovávali touto rozprávkou sa rozhodli fandiť tomu slabšiemu, ale
milšiemu a životnému. Princ si napokon odviedol
Popolušku, ktorá si dokázala zachovať ľudskú
tvár aj v ťažkostiach. Tento príbeh nám pomohol
pri lepšom pochopení čo viera a povera v našom
živote konajú. Zhrňme si to, čo už vieme. Viera
nás učí, aby sme sa dokázali v živote obetovať,
lebo tá káže záujem lásky. Povery dávajú pocit, že
druhých nepotrebujeme, lebo si vystačíme sami.
Viera síce stojí v úzadí, ale len preto, lebo chce
slúžiť a pomáhať. Povera čaká na príležitosť, aby
sa ukojila v sebeckej žiadostivosti. N emá nijaké
zábrany a jej záujem je vycicať to dobré, čo zostalo v nás. Jej jedinou prekážkou zostane viera.
Radošovský,
Mikuláš Müller,
Marta Hofmannová
60 – te narodeniny
Štefan Búran, Margita
Mendelová,
Eva Filipová,
Emil Ploščinský

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Mya Krivušová,

Ema Bodnárová,
Michal Kozák
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:

Ivana Surovčíková
Tulipánová,
Eleonóra Pevná,
Alžbeta Oríšková,
Irena Kolenčíková,
Alexander Gaál,
Helena Damašková
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Oprava k príspevku: Vieme kto bol svätý Ladislav z vydania jún 2012.
Miesto uloženia telesných pozostatkov sv. Ladislava (článok z čísla 6/2012), správne má byť:
... vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea, Rumunsko). Redakcia
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

Alergické
ochorenia
MUDr. Eva Ďurčanská
Foto: Internet
Témou dnešného zdravotníckeho okienka je pre toto
obdobie pomerne typické ochorenie, ktoré označujeme spoločným názvom „alergia“.
V poslednom období, najmä
v 20. storočí, výskyt alergického zápalu dosiahol úroveň
epidémie a v jednotlivých krajinách sa priemerne vyskytuje
asi u 10-30 % populácie. Podľa určitých klinických štúdií
takmer 30- 40 % obyvateľstva
je precitlivelých minimálne
na jeden alergén. Nár ast počtu
alergikov znamená pre každú
spoločnosť veľkú sociálno-ekonomickú záťaž. Pre tieto
ochorenia je typické, že u človeka trpiaceho alergiou, sa vo
vysokej miere zhoršuje kvalita
jeho života, znižuje sa jeho
pracovná výkonnosť a nutnosť
dlhodobého a pravidelného užívanie liekov, má
tiež negatívny ekonomický dopad.
Príčina nárastu alergických ochorení nie je
celkom jasná. Od roku 2011 sa za kľúčové považujú hlavne enviromentálne faktory. Alergia, ako
globálny problém poukazuje na vplyv kvality
ovzdušia, výživy a potravín, klimatických zmien,
UV žiarenia a sociálne faktory, ako najčastejšie
podnety pre vznik tohto ochorenia.
Spoločným znakom alergických ochorení
je prítomnosť zápalu, ktorý postihuje niektorý
orgán ľudského tela. Naj častejšie sa zápal usídli
na koži, na sliznici dýchacieho traktu, na sliznici
tráviaceho traktu, na očnej spojivke, niekedy na
sliznici genitálu. Sú to miesta, kde je intenzív-

ny kontakt ľudského organizmu s vonkajším
prostredím. Ak u človeka, laicky povedané, zlyhajú obranné mechanizmy, dochádza na týchto
miestach k chronickému (dlhodobému) zápalu,
ktorý trvalo zmení štruktúru (stavbu) orgánu a
tým sa mení aj jeho funkcia.
Ako sa alergia prejavuje? Myslím, že mnohí čitatelia odpoveď na túto otázku poznajú. Dlhodobé slzavenie očí, nádcha, kýchanie, dráždivý
kašeľ, ktorý pretrváva niekoľko mesiacov, celková slabosť, malátnosť, únava, kožné prejavy,
napríklad koprivka, ktorá vznikne po kontakte

s alergénom, alebo po požití jedla, to všetko sú
prejavy alergie. V neposlednom rade v tomto
období nesmieme zabudnúť ani na prejavy, ktoré môžu vzniknúť po poštípaní hmyzom. Tiež
je dôležité vedieť, že niektoré alergie sa môžu
prejavovať celoročne, ale niektoré sú viazané na
sezónu. Začínajú sa v prvých jarných mesiacoch
a končia na jeseň.
Chcela by som upozorniť spoluobčanov, že
len včas a správne stanovená diagnóza vedie
k úspešnému liečeniu tohto ochorenia. Ná všteva
ambulancie praktického lekára je len prvým krokom. Imuno-alergológ, pľúcny, eventuálne kožný
lekár vedia túto diagnózu potvrdiť, alebo vylúčiť
a u pacienta zahájiť cielenú liečbu a zlepšiť kvalitu jeho života.
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ZAZNAMENALI SME

Zaujímavé

propagačno-predajné podujatie
Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Internet

V kultúrnom dome sa koncom mája uskutočnila propagačno-predajná prednáška pre záhradkárov o menej známych (netradičných)
druhoch ovocia. Ing. Andrej Danek z firmy
Asimina v N itre fundovane hovoril o doteraz málo rozšírenom druhu ovocia Asimina
triloba, ktorý sa nazýva tiež banán severu,
alebo Paw-paw. Ide o mrazuvzdorný opadavý ker (strom) dorastajúci do výšky 3-5
m. Kvety má obojpohlavné so špecifickou
vôňou. Plody sa tvarom podobajú na mango. V plnej zrelosti dužina chuťou pripomína banán, mango a vanilkový puding. Aby
sa rastlina lepšie opelila, vysádzať je nutné
dve rôzne odrody. Rozmnožuje sa semenami, vrúbľovaním a očkovaním. Ne strihá sa,
nemá choroby a škodcov. Vyžaduje neutrálnu alebo kyslejšiu pôdnu reakciu.
Prednášajúci uviedol aj spôsoby pestovania Actinídie (kiwi). Toto cenné ovocie má
mnoho druhov a odrôd. Naj lepšie sa mu darí
na stanovištiach, kde je vlhko a tieň. Hovoril aj
o ďalších, nie celkom bežných druhoch ovocia.
Konštatoval, že Schizandra čínska nemá rada
vápnik, obľubuje hodne vlahy a tieň. Celá rastlina je liečivá (nielen plody). Je mrazuvzdorná
a potrebuje opornú konštrukciu. Ďalej odporúčal pestovanie Hurmi kaki (ebenovník), ktorý
sa rozmnožuje semenami a jeho plody pripomínajú rajčiaky. Je náročný na teplo, svetlo
a zavlažovanie. Strom dorastá do výšky až 15
m. Spomenul tiež pestovanie listnatého stromu
Cudrania, ktorý pripomína morušu. Zrelé plody
sú šťavnaté, sýtočervené. Vyžaduje minimálnu
starostlivosť, je nenáročný na pôdu. Medzi známejšie kry zaradil Zemolez kamčatský, ktorý
je tiež nenáročný na pestovanie a vyznačuje sa
vysokou mrazuvzdornosťou. N a rozdiel od čučoriedky, nepotrebuje kyslú pôdu. Reže sa tak ako
ríbezle, ale treba vysadiť minimálne dve rastliny
rôznych odrôd. Ginko dvojlaločné predstavil ako
strom s liečivými semenami i listami. Medzi
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veľmi vhodné rastliny pre úžitkovú aj okrasnú
záhradu začlenil Muchovník jelšolistý. Je to ker
s plodmi pripomínajúcimi čučoriedky. Je odolný
voči chorobám a škodcom.

Kvet a plod Asimina triloba

Na základe požiadavky predsedu miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, prednášajúci popísal aj vlastnosti niektorých nových
rezistentných odrôd viniča, vrátane bezkôstkových. Praktické skúsenosti a ukážky pestovateľa
boli pre prítomných záhradkárov veľmi poučné.
Na záver majiteľ firmy ponúkal svoje výpestky.
Obsahovou tematikou informácie o netradičných
druhoch ovocia výborne zapadajú do série článkov pod názvom Na še záhrady.
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Vyhodnotenie jarnej
časti súťažného
ročníka 20011/2012
Žiaci
Zverenci Petra Slíža ani v jednom stretnutí
nenastúpili v najsilnejšom zložení čo sa prejavilo
aj na výsledkoch, najmä v zápasoch s mužstvami z hornej polovice tabuľky (Kráľová n/Váh.
Ned ed, Selice, Vlčany). Mužstvo na jar získalo
10 bodov za 3 víťazstvá a 1 remízu. Zaujímavosťou určite je skutočnosť, že 7 bodov získalo na
ihriskách súperov ako aj to, že najlepší jesenný
strelec na jar netrafil do siete ani raz. Mladí Mojmírovčania dali 16 gólov a 24 krát inkasovali.
V mužstve z vekových dôvodov končí 7 hráčov
Ján Bartakovič, Tomáš Dúbravský, Marek Fejfár,
Timotej Guzmický, Samuel Slaténi, Martin Vereš, Patrik Vyhnálik. Všetci pevne veríme, že sa
chlapcom v kategórii dorast bude dariť minimálne tak dobre ako to bolo doteraz.
Jesenné výsledky žiakov:
Tešedíkovo - Mojmírovce 0 : 2 (0 : 2)
góly: D. Kováč – 2x
Mojmírovce – Selice 2 : 3 (1 : 1)
góly: D. Kováč, S. Čačik,
Vlčany – Mojmírovce 6 : 1 (3 : 0)
gól: S. Čačik
Diakovce – Mojmírovce 1 : 4 (0 : 1)
góly: S. Čačik – 3x, M. Fejfár
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 1 : 6 (1 : 1)
gól: D. Habáň
Horná Kráľová – Mojmírovce 2 : 1 (2 : 1)
gól: S. Slaténi
Mojmírovce – Ne ded 0 : 4 (0 : 2)
Žihárec – Mojmírovce 2 : 2 (1 : 1)
gól: M. Fejfár, S. Čačik
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 3 : 0 (1 : 0)
góly: S. Slaténi, J. Bartakovič, A. Oláh

Tabuľka žiakov po skončení jesennej SR
2011/2012 žiaci I. A trieda
1.Kráľová n/Váh. 18 16 0 2 105:16
2. Ned ed
18 13 1 4 83:19
3. Selice
18 13 0 5 73:27
4. Trnovec n/Váh. 18 11 1 6 52:26
5. H. Kráľová
18 10 0 8 50:43

48
40
39
34
30

6. Vlčany
7. Mojmírovce
8. Žihárec
9. Tešedíkovo
10. Diakovce

18 9 1 8
18 8 1 9
18 4 1 13
18 2 0 16
18 1 1 16

45:55
39:52
42:83
24:95
20:117

28
25
13
6
4

V jarnej časti súťaže nastúpili: Ján Bartakovič, Erik Benčík, Tomáš Cintula, Simon Čačik,
Tomáš Dúbravský, Marek Fejfár, Karol Filo,
Timotej Guzmický, Dominik Habáň, Sebastián
Henyig, Jaroslav Jašík, Roman Karas, Dominik
Kováč, Adam Lauko, Adrián Oláh, Dominik
Oláh, Michal Rác, Samuel Slaténi, Manuel
Stojka, Tibor Špánik, Lukáš Vereš, Martin Vereš,
Patrik Vyhnálik, tréner: Peter Slíž, vedúci mužstva: Jozef Filo

Dorast
Pred začiatkom jarnej časti sa zo súťaže odhlásili dorastenci Branča a Kolíňan. N aši hráči
napriek problémom na svoje prvé jarné kolo
nastúpili, ale do Čechyniec vycestovali iba 9 hráči, z ktorých boli 3 ešte žiaci. N a domáci zápas
s N ededom ich nastúpilo iba 8, preto boli aj naši
dorastenci zo súťaže odhlásení.

Dospelí
Pred jarnou časťou súťaže sa udialo v kabíne
dospelých niekoľko zmien. Celú jarnú časť súťaže
sa rozhodol zo študijných dôvodov vynechať obranca B. Fulier, z pracovných dôvodov I. Hlinka.
Z rodinných dôvodov odohral menej ako polovicu stretnutí M. Tulipán. Ak k tomu pripočítame
absenciu hráčov pre zranenia (Križan - 4 zápasy,
Lajda – 4 z. Tkáčik – 7 z., Király – 4 z. Tomiš – 4
z.), z dôvodu vylúčenia (Gubó – 2 z.) a z ďalších
dôvodov (Ďurický, Palatický), potom sa nemožno čudovať, že v niektorých zápasoch sedel na
lavičke náhradníkov iba 1 hráč, prípadne hrajúci
tréner Ľuboš Galo a k zápasu často nastupovali
aj nedoliečení hráči. Oproti jesennej časti, kde
mal tréner často k dispozícii aj 6 náhradníkov to
bola nezávideniahodná situácia. N ajhoršie to bolo
v obrane, kde museli hrávať záložníci, poprípade
útočníci, čo sa prejavilo na počte inkasovaných
gólov (55 – štvrtá najhoršia obrana). Na opak,
naši hráči dokázali streliť až 55 gólov (piaty
najlepší útok). Na jar získali 11 bodov so skóre
23:36. Mojmírovce sú jediným mužstvom, ktoré
má po sezóne vyrovnanú bilanciu strelených
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urmínčania vytvorili v úvode
3 príležitosti, lenže Švelan
trafil brankára, Križan brvno
a Civáň z penalty minul bránu.
V ďalšom priebehu sa osmelili
aj hostia, vsadili na bojovnosť
a najmä dvojica útočníkov
robila domácim „prerobeným“
obrancom problémy. Druhý
polčas musel pripadať hosťom
ako z pekného sna. Hneď
v jeho úvode dali gól po zlej
rozohrávke
našej
obrany
a v závere si najskôr dal Tkáčik
vlastný gól a v poslednej
minúte po sérii chýb nám
vykypelo z hrnca.
Turnaj na P.Kesove vyhrali Mojmírovce
a inkasovaných gólov. V konečnom účtovaní to
stačilo na celkovo 11. miesto. Na priek tomu sa
najlepším strelcom súťaže stal hráč Mojmíroviec
Ivan Križan s 24 gólmi. Zaujímavé je určite aj to,
že nastúpil iba v 20 zápasoch a všetky góly dal
z hry, (nekopal ani jednu jedenástku). Ďalšími
strelcami gólov boli Michal Švelan – 8x, Andrej
Civáň – 6x, Ondrej Blunár – 4x, Lukáš Palka –
3x, Peter Hlinka a Roman Tomiš po 2. Jedenkrát
sa do listiny strelcov zapísali Ján Lajda, Kristián
Bus, Dávid Király, Michal Palatický, Vladimír
Ďurický a Miroslav Tulipán.
Rumanová – Mojmírovce 2 : 2 (0 : 1)
Góly: I. Križan, P. Hlinka
Domáci boli lepším mužstvom a tak diváci
čakali ich jednoznačné víťazstvo. Koncovka
však
hráčom
Rumanovej
nevychádzala.
Mojmírovčania nastúpili v oklieštenej zostave,
na lavičke náhradníkov zostal iba brankár Gál
(pripravený nastúpiť do poľa) a tak sa spoliehali
na bojovnosť pred vlastnou bránou a sporadické
protiútoky. Z jedného z nich nám zaistil vedenie
Križan. Potom domáci kopali tri pokutové kopy,
z ktorých 2 premenili a dostali sa do vedenia.
V závere zápasu po rohu vyrovnal P. Hlinka
a v nadstavenom čase sa za obranu dostal Križan,
ale sám pred brankárom tesne minul.
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 3 : 4 (2 : 1)
góly: O. Blunár, M. Švelan (11m), I. Križan
V domácom drese nastúpilo jedenásť statočných,
niektorí aj so sebazaprením. N apriek tomu si
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Rišňovce – Mojmírovce 2 : 1
(2 :1)
gól: I. Križan
Domáci si vyhrať zaslúžili, najmä prvý polčas
boli lepším mužstvom, lepšie sa popasovali
s nevyspytateľným vetrom a na rozdiel od našich
hráčov ho využili vo svoj prospech. Urmínčani sa
v nových dresoch asi nepoznali, lebo prihrávkami
nachádzali iba súperových hráčov. Začať hrať až
v závere sa vždy nevyplatí.
Lužianky – Mojmírovce 2 : 0 (0 : 0)
Domáci prejavili väčšiu túžbu po víťazstve, viac
bojovali, viac chceli vyhrať a možno aj preto
zaslúžene zvíťazili. Naš e strelecké, ale najmä
bodové trápenie pokračovalo aj v tomto kole.
Mojmírovce – Selice 0 : 0
Hostia hrali prvý polčas systém „ďalekonosné
prihrávky na najlepšieho strelca“, ktorý ich však
nevyužil. Na ši hráči sa najviac venovali vyčítaniu
chýb spoluhráčom, takže najvýraznejšou
persónou 1. polčasu bol hlavný rozhodca. N ajmä
situáciu zo 14. min. keď unikajúci Križan bol
nedovolene zastavený a rozhodca mal súperovho
hráča vylúčiť no neurobil tak, bola hrubým
zásahom do priebehu stretnutia. Druhý polčas
začali lepšie hostia, ale ich šance zlikvidoval
brankár Gál. Postupne si šance vytvorili aj
naši, ale aj hostia mali dobrého brankára. Podľa
priebehu stretnutia je remíza spravodlivá.
Svätoplukovo – Mojmírovce 6 : 4 (3 : 2)
góly: I. Križan – 4x,
Okrem
štvorgólových
strelcov
Mokráša
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a Križana boli najvýraznejšími postavami
stretnutia rozhodcovia. Naš i prehrávali už 3:
0, ale otočili na 3:4. Hlavný rozhodca podal
objektívny výkon, bohužiaľ len v strede hracej
plochy. Odpískané útočné fauly a hranie rukou
našich hráčov pred domácou bránou v poslednej
desaťminútovke, ktoré okrem pána rozhodcu
nikto nevidel, nestoja ani za reč. Tri jedenástky,
z ktorých 2 vymyslel boli čerešničkou na torte.
Domáci okrem Mokráša mohli nominovať do
zostavy kola aj rozhodcovskú dvojicu.
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 4 : 3 (2 : 1)
góly: I. Križan – 2x, M. Švelan, A. Civáň (11m),
Futbal z jednej strany na druhú, s množstvom
šancí, množstvom gólov, zaujímavý pre divákov
nakoniec rozhodli pre seba šťastnejší domáci,
ktorý si tak konečne pripísali na svoje konto prvé
jarné víťazstvo.
Čakajovce – Mojmírovce 0 : 3 (0 : 1)
gól: I. Križan - 2x, O. Blunár
Hráči Mojmíroviec boli celý zápas lepším
mužstvom a zaslúžene vyhrali. Množstvo
príležitostí, ktoré si vytvorili, by stačilo na
niekoľko stretnutí. Škoda, zostali nevyužité.
Domáci si vážnejšiu šancu nevytvorili.
Mojmírovce – Jarok 0 : 2 (0 : 1)
Opäť sa potvrdilo, že po hodoch býva bolenie
brucha. Po dobrom výkone a víťazstve
v Čakajovciach boli hráči Mojmíroviec
pravdepodobne v duchu už na finále hokejových
majstrovstiev sveta. Bez kanoniera Križana
a so zraneným Civáňom na lavičke, predviedli
futbal bez pohybu, bez záujmu a bez strely na
bránu. Hoci hostia tiež veľa futbalového umenia
neukázali, za svoju bojovnosť a schopnosť trafiť
dvakrát priestor brány, si vyhrať zaslúžili.
Diakovce – Mojmírovce 4 : 1 (4 : 0)
gól: D. Király
Domáci boli jednoznačne lepší, hoci objektívne
prvopolčasovú parádu im umožnili hlavne naši
hráči, ktorí hrali ustráchane a viac sa venovali
rozhodcovi ako hre. Problémy s absenciou hráčov
sa prejavili naplno, keď do druhého polčasu
musel nastúpiť aj nedoliečený Civáň.
Mojmírovce – Hájske 1 : 2 (0 : 0)
gól: P. Hlinka
V domácom mužstve sa našlo 11 statočných, ktorí
nastúpili k stretnutiu. Hostia pôsobili zohratým

dojmov, kombinovali v obrane a vyrážali do
rýchlych brejkov. Domáci na rozdiel od zápasu
s Jarkom bojovali a tak sa o celkom slušný
zápas hraný vo férovom duchu postarali obidve
mužstvá,.
Báb – Mojmírovce 8 : 1 (5 : 0)
gól: M. Švelan
Jednoznačne lepší domáci začali zhurta,
nebezpeční boli najmä pred našou bránou. N aši
hráči sa im v strede ihriska vyrovnali, ale pred
bránou niekoľkokrát nepochodil Švelan a na
posledných 5 minút prvého polčasu by určite
najradšej zabudli. Druhý polčas bol zaujímavý
len v tom, že kým domáci svoje šance využívali,
naši sa presadili iba raz.
Mojmírovce – Poľný Kesov 3 : 1 (0 : 1)
góly: M. Švelan, A. Civáň, L. Palka
Susedia z Poľného Kesova prišli so zámerom
nedovoliť našim hrať, prerušovať hru za každú
cenu a využívať protiútoky. Za celý zápas trafili
raz bránu a dali hneď gól. N aši futbalisti sa
trápili a svoje šance zahadzovali. V kabíne bolo
cez prestávku dusno nielen vďaka 32 stupňovej
teplote a čistenie hláv pomohlo k zvratu zápasu.
V jarnej časti súťaže nastúpili:
Juraj Arpáš, Ondrej Blunar, Andrej Civáň,
Vladimír Ďurický, Stanislav Gubó, Peter Hlinka,
Dávid Király, Ivan Križan, Ján Lajda, Lukáš
Martiška, Michal Palatický, Lukáš Palka, Michal
Švelan, Mário Tkáčik, Roman Tomiš, Miroslav
Tulipán, tréner: Ľuboš Galo

Tabuľka II. A triedy po SR 2011/2012
1. Báb
2. Rišňovce
3. Hájske
4. Selice
5. Lužianky
6. Diakovce
7. Rumanová
8. Svätoplukovo
9. Trnovec n/Váh.
10. Jarok
11. Mojmírovce
12. Čakajovce
13. Cabaj-Čápor
14. Poľný Kesov

26 18 3 5 96:38
26 16 2 8 56:46
26 15 3 8 60:38
26 14 5 7 62:42
26 11 7 8 43:30
26 11 6 9 52:36
26 11 6 9 54:43
26 10 7 9 51:54
26 10 6 10 46:49
26 10 5 11 41:50
26 9 4 13 55:55
26 8 2 16 27:57
26 6 6 14 52:63
26 1 2 23 16:110

57
50
48
47
40
39
39
37
36
35
31
26
24
5
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