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Spevy domova
Na záver prvej časti Krajskej prehliadky speváckych skupín
seniorov pod názvom Spevy domova, všetky súbory zaspievali
spoločnú pieseň „V tej našej dedinke.“
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Ohlasovanie drobných stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác obci
pokračovanie z predchádzajúceho čísla
Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané obci
ako stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
Stavebník môže uskutočniť ohlásené drobné stavby, stavebné úpravy
a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (ďalej len „oznámenie“).
Odsúhlasená stavba, stavebné úpravy či udržiavacie práce musia byť
označené čo najpresnejšie, aby nemohlo dôjsť k zámene alebo k pochybnostiam.
Stavebný zákon určuje aj dobu plat nosti oznámenia (§ 57 ods. 2);
stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia
stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce vykonané na základe ohlásenia nepodliehajú kolaudácii.
Písomné oznámenie stavebného úradu nie je správnym rozhod nutím,
nemožno sa proti nemu odvolať.
Ust. § 57 ods. 1 SZ obsahuje veľmi dôležité oprávnenie stavebného
úradu, podľa ktorého:
„Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú
úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe
stavebného povolenia.“
Jedná sa najmä o prípady, kedy z pod kladov ohlásenia vyplynie:
• potreba uloženia akýchkoľvek podmienok pre uskutočnenie ohlásenej drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác,
• potreba uskutočniť konanie s účastníkmi konania (to sú v nadväznosti na § 59 SZ najmä osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a
stavieb, ak ich vlast nícke, alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť ohlásenou drobnou stavbou, stavebnou úpravou alebo
udržiavacími prácami priamo dotknuté),
• že stavebník k ohláseniu nevie predložiť vyjadrenie suseda, ak sa má
stavba uskutočňovať zo susedného pozemku, alebo takéto vyjadrenie
je nesúhlasné. Práve o takýchto námietkach je možné potom rozhodnúť v stavebnom povolení.
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Spevy domova
Foto:
Bc. Juraj Arpáš

Pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno
vykonať len na základe stavebného povolenia, vyzve stavebníka, aby
doplnil svoje ohlásenie o ďalšie náležitosti podľa § 7 vyhlášky č. 453/
2000 Z. z.; to znamená, že ohlásené údaje (§ 5 a § 6 cit. vyhlášky) sa
doplnia:
a) stavebnými výkresmi stavby, alebo stavebnej úpravy v dvoch
vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných úprav v kópii doku-
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mentácie stavby overenej stavebným úradom; pri udržiavacích
prácach sa nepredkladajú,
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa
má budovať,
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci v stavebnom konaní.
Dňom, keď stavebník požadované údaje a doklady predloží, je
začaté stavebné konanie a v ďalšom sa pokračuje podľa ustanovení
pre stavebné konanie (§ 60 až 65 SZ).
V tomto zjednodušenom stavebnom konaní platí, že:
sa nemení charakter drobnej stavby, správny poplatok sa nevyberá,
stavebník ani nepodáva „žiadosť o stavebné povolenie“ v zmysle §
58 SZ.
Charakter drobnej stavby nemá prístavba, alebo nadstavba k hlavnej stavbe, a to ani v prípade, že napr. prístavba bude spĺňať rozmery drobnej stavby (plocha 25 m² a výška 5 m) a bude mať k hlavnej
stavbe dopln kovú funkciu.
Drobná stavba môže byť umiestnená aj bezprostredne k hlavnej
stavbe, ale len za podmienky, že nebude s ňou prevádzkovo spojená. Prevádzkovým spojením sa rozu mie nielen prechod (dvere a
pod.), ale napr. aj pripojenie na vnútorné rozvody hlavnej (doterajšej) stavby (napr. na rozvod vody, kanalizácie, elektriny, kúrenia a
pod.).
V takýchto prípadoch, kedy sa mení pôdorysné, alebo výškové
usporiadanie stavby, je potrebné požiadať o stavebné povolenie (k
žiadosti priložiť doklady ako ku stavbe) a nie je prípustné zmenu
stavby uskutočniť len na základe ohlásenia „drobnej stavby“.
Vyplýva to z ustanovenia § 55 ods. 1 SZ (časť vety za bodkočiarkou), podľa ktorého: „...stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri
zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných
úpravách“.

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
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

MIESTO PRE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE

Tridsať rokov v
kňažskej službe,

Zo zápisnice 14. zasadnutia Obecného zastupi- za primerané uplatnenie Zákonníka práce, ak má
teľstva v Mojmírovciach, konaného dňa 28. júna starosta obce dovolenku v rovnakej výmere ako
2012, vyberáme nasledovné:
jemu podriadení zamestnanci v zhodnej vekovej
skupine a poverilo starostu obce, aby pracovný
1. Žiadosti občanov a organizácií
poriadok obce doplnil o uvedené konštatovanie.
OZ prerokovalo:
• Hlavný kontrolór obce predložil Správu z ná• žiadosť Tomáša Korpáša a Vladimíra Martišku o slednej finančnej kontroly v ZŠ Mojmírovce.
pripojenie novostavieb rodinných domov k obec- Uviedol, že pri kontrole neboli zistené vážnejšie
nému vodovodu na Cintorínskej ulici a poverilo nedostatky. Poslanci predloženú správu vzali na
starostu obce s realizáciou pripojenia v rámci jeho vedomie.
rozpočtových právomocí.
• Poslanec Ing. Jaroslav Kukan sa informoval
• žiadosť skupiny dobrovoľníkov o povolenie ohľadom riešenia situácie na ulici Na rybníku,
realizovať projekt Vybudovanie detského ihriska kde bol majiteľom susednej nehnuteľnosti J.
a oddychovej zóny na Pažiti a súhlasilo s realizá- Ráczom ml. zabratý obecný pozemok. Prednosciou projektu v súlade s predloženou žiadosťou.
ta OcÚ uviedol, že v uvedenom prípade existujú
2. Plán kontrolnej činnosti
2 geometrické plány, z čoho jeden preukazuje,
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Köblös pred- že časť pozemku je obecná a druhý preukazuje
ložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vlastníctvo J. Rácza. Poslanci OZ odporúčajú
obce na II. polrok roku 2012. Pri kontrolnej starostovi obce riešiť situáciu na ulici Na rybníku
činnosti plánuje zameriavať sa hlavne na postup z dôvodu zabratia obecného pozemku susednými
obecného úradu a rozpočtových organizácií pri parcelami.
verejnom obstarávaní zákaziek. Poslanci predlo- • Poslankyňa MUDr. Eva Ďurčanská sa informožený plán schválili.
vala o stave výstavby bytov nižšieho štandardu na
3. Záverečný účet obce
ulici Kúrie. Starosta informoval, že projektová
Prednosta OcÚ Ing. Jozef Filo predložil Závereč- dokumentácia, na ktorú sme získali z Úradu vláný účet obce Mojmírovce za rok 2011. Hlavný dy SR dotáciu vo výške 5000 €, je vypracovaná
kontrolór obce predložil odborné stanovisko k zá- a na najbližšom zastupiteľstve predloží návrh na
verečnému účtu kde uviedol, že pri vypracovaní výstavbu bytov a na zámer podať žiadosť o štátzáverečného účtu boli dodržané všetky zákonné nu dotáciu. Ak OZ vysloví súhlasné stanovisko,
normy. Navrhol, aby sa v budúcnosti záverečný obecný úrad bude konať tak, aby v januári bola
účet predkladal najneskôr do konca marca. Po- žiadosť podaná.
slanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kon- • Starosta obce informoval prítomných o podanej
trolóra obce a schválili záverečný účet a celoročné žiadosti na Krajský školský úrad v Nitre o dotáciu
hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.
na riešenie havarijnej situácie na elektrických roz4. Program hospodárskeho a sociálneho roz- vodoch v budove ZŠ. Dotácia bola schválená privoja obce
bližne na 40% výšky potrebných investícií. Bude
Prednosta OcÚ predložil Správu o plnení Plánu potrebné rozhodnúť o postupe realizácie prác
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmí- vzhľadom na pridelené finančné prostriedky.
rovce na roky 2007-2013. Poslanec PharmDr. Ma- Predseda komisie výstavby a územného plánovarián Keleši navrhol informovať občanov o tomto nia poslanec Emil Hlinka predložil plán umiestprograme a jeho plnení formou zverejňovania nenia lavičiek na námestí. Starosta navrhol vziať
v obecnom časopise Mojmírovčan. Poslanci OZ návrh na vedomie a doplniť umiestnenie odpadvzali na vedomie predloženú správu a odporučili kových košov z hľadiska zabezpečenia čistoty.
obecnému úradu informácie zverejňovať v obec- Poslankyňa Ing. Andrea Bakošová pripomenula,
nom časopise.
že nakoľko neboli v rozpočte plánované finanč5. Rôzne
né prostriedky na zakúpenie lavičiek, navrhuje
• Prednosta obecného úradu predložil návrh na osloviť sponzorov aj prostredníctvom obecného
výmeru dovolenky pre starostu obce, nakoľko pri- časopisu.
šlo k zmene Zákonníka práce a na starostu obce
Ing. Ladislav Köblös,
sa nevzťahuje kolektívna zmluva. OZ skonštahlavný kontrolór obce
tovalo, že v otázke dovolenky starostu považuje
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takmer polovica ľudského života. Aké
to je byť 30 rokov kňazom som sa s úctou
spýtala Mgr. Petra Mlynku, nášho kňaza.
1. Dôstojný pán, hneď na začiatku sa
spýtam, čo pre vás znamená byť kňazom
a prečo ste sa ním stali?
Kňaz je Boží služobník. Jeho poslaním je hlásať
Božie slovo, vysluhovať sviatosti a privádzať
ľudí do spoločenstva s Bohom tu na svete. Má žiť
podľa vzoru pána Ježiša, ktorý povedal: dal som
vám príklad.., ...učte sa odo mňa... Kňaz je „druhý
Kristus“ podľa slov pána Ježiša: „Kto vás počúva,
mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“
Kňazom som sa stal vďaka rodičovskej výchove,
zvlášť matky. Veľký vplyv na moje rozhodnutie
mal aj vplyv dobrých kňazov v mojom rodisku a
život mladých študentov, počas gymnaziálnych
rokov v Zlatých Moravciach. Potom sa diali aj
udalosti, ktoré môžem opísať slovami pána Ježiša: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja vás...“ Aj
povolanie apoštolov začalo na výzvu pána Ježiša:
„Poď za mnou...“ Potom nasledovala odpoveď:
„Hľa, tu som Pane, aby som plnil tvoju vôľu.“
2. Aké boli vaše začiatky a kde všade ste slúžili?
Po vysviacke 13. júna 1982 v Katedrále sv. Martina v Bratislave bola moja prvá farnosť Dunajská Streda /1. VII. 1982 - 30. IV. 1983/, kde boli
začiatky náročné. Potom Skalica /1. V. 1983 - 30.
VII. 1984/, nasledovala Bratislava - Podunajské
Biskupice /1. VIII. 1984 - 14. VII. 1987/. Vo
všetkých troch farnostiach som pôsobil ako kaplán (pomocník farára).
Moja prvá farnosť, v ktorej som slúžil ako farár, bola Chtelnica /15. VII. 1987 - 31. VIII.
1999/, potom Veľký Krtíš /1. IX. 1999 - 30. VI.
2004/, Mojzesovo /1. VII. 2004 - 30. VI. 2008/
a Mojmírovce /1. VII. 2008/, kde pôsobím v tomto
čase.
3. Aké to je byť 30 rokov v takejto náročnej
službe?
Nepopieram, že byť kňazom je náročná služba.
Kňaz má byť verný Bohu a Cirkvi. Sám Ježiš dal
rodiacej sa Cirkvi na Turíce silu svojho Ducha
(“Prijmite Ducha svätého... choďte do celého sve-

ta a hlásajte evanjelium”). Kňaz musí vo svojej
službe počítať s tým, že bude aj prijatý, aj zavrhnutý...(“Všetko zmôžem v tom, ktorý ma posilňuje”- hovorí svätý Pavol). Kňaz musí byť vždy ten,
kto žije z Božieho slova a Eucharistie. Tam je sila
žiť v zodpovednosti pred Bohom i ľuďmi.
4. Každé povolanie, poslanie človeka obohacuje, ale mu aj niečo berie. Ako je to u vás.
Čo vám vaše poslanie dáva a naopak čo vám
(možno) berie?
Kňazstvo je dar. A dar nikomu nič neberie, ale
ho obohacuje, nasycuje. Je známy výrok: „Bohu
slúžiť, znamená kraľovať.“ Boh nám dáva mnohé
dary, prirodzené a nadprirodzené, dáva nám svojho jednorodeného Syna, svojho Ducha... Boh je
Darcom. A čo berie? Našu úbohosť, aby sme sa
mu dali. Slobodne! A On nás potom urobí veľkými. Tak to bolo s prorokmi v Starom Zákone, v
časoch Ježišovho pozemského života a tak je
tomu dodnes a bude to tak stále.
5. Kedy môže byť kňaz spokojný?
Na túto otázku nám odpovedá svätý Augustín,
veľký filozof a teológ, ktorý povedal: „Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v Tebe,
Bože!” Hovorí sa, že srdcom pokoja je pokoj v
srdci. Pokoj je darom od Boha. Ba On sám je náš
Pokoj. On pozdravil po zmŕtvychvstaní svojich
verných: „pokoj vám...”
História je učiteľkou života. Počúvajme ju. A
nájdeme veľkú Pravdu, ktorá je jedinou Cestou
do skutočnej slávy... Ale potrebujeme k tomu čosi
dôležité: pokoru srdca. Boh pokorným dáva svoju
milosť.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa Božích milostí,
pevné zdravie, veľa síl a energie dobre slúžiť a plniť svoje poslanie.

Mgr. Daniela Kozáková
Foto: autor
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Sviatok regionálneho
futbalu
V tomto roku sa v Mojmírovciach uskutočnil 40. ročník regionálneho futbalového turnaja
O pohár predsedu Poľnohospodárskeho družstva
Mojmírovce. Na začiatky, vývoj a perspektívy
tejto krásnej športovej tradície som sa spýtala
predsedu PD Mojmírovce Ing. Petra Schultza
(PD), ako garanta turnaja a aj starostov obcí Mojmírovce - Imrich Kováč, Poľný Kesov - Pavel
Bednárik, Štefanovičová - Ing. Viera Kurucová
a Veľká Dolina - Dana Cesneková (M., P.K., Š.,
V.D.).
1. Aké boli začiatky
futbalového turnaja
a prečo vznikol tento
nápad? A ktoré obce
sa ho každoročne zúčastňujú?
PD: Písal sa rok 1973.
Vtedajšie hospodárske
vedie JRD Budúcnosť
Mojmírovce pod vedením Ing. Ladislava
Taškára zhodnotilo stav
a prišlo k myšlienke, že
by bolo vhodné, aby
sa obce Mojmírovce,
Poľný Kesov, Štefanovičová a Veľká Dolina
spájali nielen po stránke hospodárskej, ale
aj športovej. Na uskutočnenie tohto zámeru si
vytypovali najmasovejší a snáď najpopulárnejší
šport - futbal. Asi nikto v tom čase netušil, že táto
tradícia prežije všetky zmeny a bude aktuálna aj
takmer po polstoročí.
Starostovia: Čo pre vašu obec znamená takáto
športová tradícia?
M: Vzhľadom na to, že turnaj každé 4 roky je
organizovaný v inej obci, je to pre nás veľká
zodpovednosť a výzva zároveň zabezpečiť turnaj
na patričnej športovej úrovni. Čo je samozrejme
dobre, pretože vidieť, že kvalita každého ročníka
sa zlepšuje.
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P.K.: Je neuveriteľné, že táto tradícia pretrvala
toľko rokov. Vďaka všetkým zainteresovaným
a hlavne vedeniu PD, ktorí nepretržite podporujú
túto myšlienku. Každý štvrtý rok keď obec spoluorganizuje turnaj s PD je rokom, ktorý obohatí
futbalovú verejnosť obce o športový zážitok.
Turnaj nemá len športový dosah na verejnosť, má
dosah aj na širokú verejnosť tým, že sa nadviažu
a upevnia priateľské a medziľudské vzťahy občanov regiónu.
Š: Predovšetkým istotu, že turnaj sa bude konať.
Je to jediné športovo - kultúrne podujatie s takou dlhoročnou tradíciou
konané v našom regióne, ktoré
upevňuje spoluprácu obcí Mikroregiónu CEDRON s PD Mojmírovce.
V.D.: Je príležitosťou najmä pre
„družstevníkov“ stretnúť sa v rámci
regiónu s bývalými spolupracovníkmi, pripomenúť si časy minulé
a je príležitosťou k upevňovaniu
súdržnosti medzi obcami.
2. Vďaka komu (čomu) sa táto tradícia rozvíjala a čo všetko museli
robiť obce, jednotlivci a aj samotné PD pre to, aby sa udržala?
PD: Vďaka nadšeným organizátorom, ktorých bolo za 40 rokov desiatky, vďaka samotným futbalistom
a všetkým futbalovým činovníkom,
samotným obciam, ktoré zabezpečovali turnaje
technicky, ale aj vďaka divákom, ktorí každoročne na toto podujatie prichádzajú a vďaka silnej
myšlienke, že šport spája. Pre udržanie tradície
bola nevyhnutná systematická podpora aj zo strany nášho podniku.
M: Neustála podpora myšlienky a športového
klubu a dobrej spolupráce PD a obcí regiónu.
P.K.: Obce si osvojili myšlienku a dosah turnaja
na verejnosť a propagáciu športu.
Š.: Táto tradícia sa rozvíjala a rozvíja vďaka
hlavným organizátorom turnaja a to predchádzajúcemu predsedovi PD Ing. Ladislavovi
Taškárovi a terajšiemu predsedovi Ing. Petrovi
Schultzovi, ktorým patrí poďakovanie za úsilie,

TRADÍCIE
vytrvalosť a finančnú podporu, ktorú PD každoročne poskytuje. Táto tradícia sa udržala aj vďaka
ďalším organizátorom, obciam a nadšencom,
ktorí ho každoročne organizovali a pripravovali.
Zo strany obcí bolo potrebné vytvoriť podmienky
pre účastníkov turnaja, čo sa týka úpravy ihriska, priestorov šatní a občerstvenia, pre fanúšikov
a hostí vytvorenie príjemného prostredia.
V.D.: Som rada, že táto tradícia pretrvala toľko
rokov. Ako starostka som sa snažila zachovať a
zachraňovať futbal v obci, čo je stále náročnejšie.

futbal iba pre radosť.
Na druhej strane robia chybu aj tí, ktorí sa futbalu
venujú ako manažéri. Veď nie je mysliteľné, aby
sme si hráčov na hosťovanie v regióne predávali
ako v prvej lige. Veľakrát sa stane, že kúpený hráč
nastúpi iba na jeden zápas a potom stratí záujem.
Vo futbale je obrovské množstvo problémov, ktoré sa neriešia. V prvom rade by sa mali stretnúť
starostovia obcí a predsedníctvo miestnych futbalových zväzov. Ak sa to v najbližšom čase neuskutoční, myslím že futbal v obciach zanikne.

3. Aké vidíte perspektívy futbalového turnaja
a vôbec športu na vidieku v dobe informačno
- komunikačných technológií, širokej ponuke
médií a mnohých negatívnych vplyvov okolia?

4. Čo môžu robiť športoví nadšenci, predstavitelia samosprávy, podnikateľských subjektov,
aby dokázali vrátiť športu na vidieku jeho
zašlú slávu?

PD: Jednoznačne pokračovať v rozumnom spojení výrobného podniku PD so samosprávami,
so školami v našom regióne a s verejnosťou.
Vytvárať podmienky pre mladú športovú generáciu s cieľom ponúkať alternatívu práve tým
negatívnym javom, ktoré v súčasnosti „vyháňajú“
mládež z ihrísk.
M: Podľa mňa sú perspektívy vo vytvorení
funkčnej a cielenej spolupráce rodina - škola
- obec. Bez súčinnosti týchto troch subjektov
nám mládež bude „utekať“ za inou zábavou než
je šport. Okrem toho si myslím, že by bolo dobré zmeniť systém hodnotenia telesnej výchovy
v školách, aby nebol tento predmet postavený
len na úroveň „absolvoval“, ale aby boli seriózne
hodnotené výsledky práce žiakov.
P.K.: Neodpovedal.
Š: Perspektívu nielen futbalového turnaja, ale
všetkých druhov športu na vidieku vidím v oveľa
širšom zapojení mládeže a detí do športového diania. Preto úlohou obcí, podnikateľských subjektov, nadšencov, športovcov a rodičov je spoločne
vytvárať podmienky pre rozvoj športu v každej
obci a v škole, aby sme mládež odpútali od médií
a priviedli ich do prírody na ihriská a športoviská. Rozvoj a pestrosť športu budú motiváciou pre
športovcov a tým aj pre fanúšikov a návštevníkov
športových podujatí. Organizovanie a finančné
zabezpečenie, vyžaduje množstvo úsilia, nadšenia a práce. Odmenou tejto práce je vysoká
návštevnosť a záujem fanúšikov o športové dianie
a podujatia v obciach.
V.D.: Perspektívu futbalového turnaja a hlavne
futbalu z môjho hľadiska vidím pesimisticky.
Terajší hráči stratili tú iskru a bojovnosť bývalých hráčov. Vytratila sa oduševnenosť zahrať si

PD: Možno zlepšiť súčinnosť všetkých tých, ktorí môžu myšlienku športu podporovať. Spoločne
vytvárať podmienky pre podporu športu, ktorý
má v našom regióne naozaj úžasnú tradíciu a
„vyšlo“ od nás množstvo športových činovníkov,
ktorí boli známi na medzinárodnej úrovni.
Na záver mojím želaním je, aby táto 40 ročná tradícia pokračovala a ďalej sa rozvíjala.
M: V podstate táto tradícia sa udržala vo veľkej
miera vďaka nadšencom, ktorí mnohokrát berú na
seba veľký kus zodpovednosti za kompletné zabezpečenie tejto malej „športovej olympiáde“ na
vidieku. Možno by v rámci svojej činnosti s dorastom mohli viac pripomínať svojim zverencom
významných slovenských športovcov, aby mali
mladí ľudia idoly, ktoré im budú vzorom.
P.K.: Neodpovedal.
Š.: Odpoveď v predchádzajúcej otázke.
V.D.: Už aj tých športových nadšencov ubúda a
predstavitelia samosprávy sú bezmocní v snahe
prilákať deti a mládež k futbalu. Dnes všetko
závisí iba od financií a tých je bohužiaľ stále
menej. Dnes už nikto neurobí nič bez finančného ocenenia. Po rokoch starostovania som aj ja
stratila vieru, že by sa mohol futbal v obciach
vrátiť k zašlej sláve. V ktorej obci nie je základná
škola, tam neexistuje možnosť zapojenia detí do
futbalového diania. A ruku na srdce, nenájde sa
nikto, kto by sa týmto deťom chcel venovať bez
nároku na odmenu, len tak pre vlastné potešenie.
Kritikov je však stále dosť a dosť.
Ďakujem za odpovede a želám tomuto futbalovému podujatia ďalšie desaťročia existencie.

Mgr. Daniela Kozáková
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Terénna sociálna
práca v obci
Mojmírovce

Prvým augustom 2012 začala obec Mojmírovce s implementáciou projektu s názvom Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
(NP TSP), na základe Zmluvy o spolupráci
uzatvorenej s Fondom sociálneho rozvoja, s časovým ohraničením do 31.10.2015.
Tento projekt bude realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia www.esf.gov.sk. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity
služieb starostlivosti. Špecifickými cieľmi projektu sú podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obci,
zároveň zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce. Terénnu sociálnu prácu v obci bude
zabezpečovať jedna terénna sociálna pracovníčka Mgr. Eva Straková v spolupráci s Danou Bandryovou a Alžbetou Zemanovou, ktoré od roku
2007 s prestávkami, vykonávajú sociálnu prácu
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v obci v rómskej komunite. V súvislosti s výkonom sociálnej práce bola v Kultúrnom dome
na Cintorínskej ulici v Mojmírovciach obcou
zriadená kancelária, ktorá bude slúžiť jednak na
administratívne činnosti sociálnych pracovníkov,
ako aj na stretnutia s klientmi v rámci úradných
hodín, zverejnených pri vstupe do kultúrneho
domu ( vchod do knižnice), ako aj na internetovej
stránke obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk.
Náplňou práce terénnej sociálnej pracovníčky
je diagnostikovanie a nachádzanie riešenia pre
jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti. Mgr. Eva Straková vyštudovala
bakalársky odbor Sociálna práca v rómskych
komunitách a magisterský odbor Sociálne služby
a poradenstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od začiatku vysokoškolského štúdia
sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii
Úsmev ako dar, kde sa zameriava na voľnočasové
aktivity s deťmi z detských domovov. Má skúsenosti so zbierkami na podporu letných táborov
a rôznych aktivít pre deti z detských domovov
v Nitrianskom kraji. Na doplnenie vzdelania absolvovala vzdelávací program pre prácu s deťmi
v ústavnej starostlivosti - Anjelskú akadémiu, organizovaný organizáciou Úsmev ako dar. Taktiež
absolvovala Program PRIDE zameraný na prácu
s deťmi v náhradnej starostlivosti. Angličtinu si
zdokonalila absolvovaním kurzu v King Street
College v Londýne. Veríme, že s podporou NP
TSP sa obec priblíži k naplneniu sociálnej politiky, zlepší sa starostlivosť a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce, vrátane potrieb vylúčenej
komunity.

Viera Lázniková

Vráťme vodu do parku Moje
Mojmírovce
faux pas

Pred časom sme informovali občanov o získaní grantu z Nadácie Ekopolis na prečistenie a premostenie potočného koryta
v našom parku.

Hlavné práce
s dobrovoľníkmi
zo
spoločenských, športových
organizácií, ale aj
z radov bežných
občanov v súčinnosti s odborníkmi na parkové
úpravy začali 6. augusta a budú končiť v septembri, kedy budú do
prác zapojení aj žiaci ZŠ a učni odborného učilišťa.
V mene nášho občianskeho združenia aj vedenia obce (ktorej
park patrí) ďakujem všetkým, ktorí sa na prácach podieľali. Po
ukončení projektu zverejníme mená všetkých dobrovoľníkov, ktorí napriek svojmu veku a extrémnym teplotám prišli pomáhať.
Ďakujeme.
Je len na škodu, že projekt nie je ešte ani ukončený a naši
VANDALI ho ničia priebežne!

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie
Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené
oázy.

Daniela Kozáková , Mojmírovské kroky

Veľmi som sa potešil,
keď som stretol spolužiaka. Srdečne sme si podali
ruky a objali sme sa.
Opýtal som sa ho, ako sa
má manželka, tiež bývalá
spolužiačka. Vtom sa na
jeho tvári objavil tieň
smútku. Potom povedal,
že zomrela... Obliala ma
horúčava. Čo teraz, kam
zvrtnúť reč? Iba narýchlo
som sa ospravedlnil, že sa
ponáhľam.
Na podobné situácie
sa v mnohých jazykoch
udomácnilo faux pas, čo
doslova znamená nevhodný krok. Od chvíle, keď sa
človek postavil na „zadné
nohy“ občas s nimi šliape
vedľa. Tak ako ja.
Často navštevujem lekáreň PharmDr. Mariána
Kelešiho oproti Mlynom.
Teraz som tam išiel kvôli
upchatému nosu. Ako
vždy pri okienku stála
šarmantná magistra, pre
ktorú mám vždy pripravený aforizmus. Iba tak, na
spestrenie všednosti. Ona
sa ma spýtala, čo si želám.
Povedal som:
„Mohli by ste mi dať do
nosa?“
Ona na to:
„Samozrejme, aj dve!“
To bolo v ten deň moje
druhé faux pas.

Imro Takáč
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Seniori spoznávajú
Slovensko
Text a foto:

Antónia Zoborská
a Ivan Mojmír Zoborský
V letných mesiacoch mojmírovská Jednota dôchodcov na Slovensku v spolupráci s
COOP Jednota a s občianskymi združeniami
Mojmírovské kroky a Inšpirácia usporiadala
zájazdy, prostredníctvom ktorých seniori, ale aj
ostatní účastníci spoznávali vzácne historické
pamiatky, súvisiace so slovenskými národnými
dejinami.

REPORTÁŽ
Druhou zastávkou bolo Múzeum Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici, ktoré
bolo založené v roku 1955. Od roku 1969 sídli
v budove Pamätníka SNP, v ktorej je od roku
2004 umiestnená stála expozícia Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 19391945. Hlbokým dojmom zapôsobili videoprogramy z obdobia II. svetovej vojny. V pietnej sieni
pamätníka sa nachádza súsošie Obete varujú,
urny s prsťou zeme z pamätných miest a tabule,
venované obetiam represálií, holokaustu Židov
a Rómov a medzinárodnej účasti v SNP. Súčasťou stálej expozície múzea je aj skanzen ťažkej
bojovej techniky. Pozornosť upútali jedinečné
exponáty zbraní, dopravných a bombardovacích
lietadiel. Múzeum spravuje aj Národné kultúrne
pamiatky Kalište a Nemecká a tiež Múzeum Tokajíckej tragédie na východnom Slovensku.
Treťou zastávkou bol Zvolenský zámok, ktorý
je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti
priestory zámku využíva Slovenská národná
galéria pre trvalú expozíciu. Účastníci zájazdu si

Hronsek,
Banská Bystrica a Zvolen
Prvou zastávkou poznávacieho zájazdu v júli
bol Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku.
Kostol bol posvätený v roku 1726 a odvtedy slúži
svojmu účelu. Má kapacitu 1100 miest na sedenie. Je postavený v tvare kríža, klenba kostola
pripomína tvar prevrátenej lode. Zaujímavý je
oltár kostola (na obr.) so šesticou vymeniteľných
obrazov. Nad oltárom je organ z roku 1764, ktorý
patrí medzi vzácne barokové pamiatky. V kostole
sa nachádzajú prvky škandinávskej architektúry
a domácej ľudovej tvorby. Z odborného výkladu
sa účastníci zájazdu dozvedeli, že pred koncom
16. storočia okolo 90 % populácie Slovenska bolo
protestantského vierovyznania. Po roku 1550
začala rekatolizácia, ale podľa zákona z roku
1681 sa mohli stavať aj protestantské kostoly na
území Horného Uhorska za podmienok, že kostol
bude postavený z dreva za jeden rok bez použitia
železných klincov, bez hlavného vchodu do dediny a bez veže. V súlade s nimi bol postavený aj
kostol v Hronseku. Zvonica bola postavená blízko kostola. Pre takéto kostoly sa zaužíval názov
artikulárne. V tomto kostole bolo požehnané aj
manželstvo barda slovenskej poézie Andreja
Sládkoviča. V roku 2008 bol kostol zaradený do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
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Oltár artikulárneho kostola v Hronseku

prezreli výstavu s názvom Lapidárium gotického
umenia, v ktorom sú architektonické fragmenty
zámku zo 14. storočia a nástenné maľby z bývalej zvolenskej fary z polovice 15. storočia. Sú tu
inštalované aj kópie a odliatky diel viacerých najvýznamnejších drevorezieb Majstra Pavla z Levoče. Expozícia Lesníckeho a drevárskeho umenia približuje dejiny mesta Zvolen od praveku do
konca 19. storočia s dôrazom na rozvoj remesiel
a obchodu, kultúrny, cirkevný a vojenský život.
V expozícii Staré európske umenie sú prezentované výberové kolekcie európskych maliarov zo
16.-18. storočia. Účastníci zájazdu si so záujmom
prezreli tiež rytiersku, kráľovskú a stĺpovú sieň.

Hronský Beňadik,
Vyhne a Banská Štiavnica
V auguste seniori navštívili mohutný opevnený Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku.
Je to druhý najstarší kláštor na Slovensku, nazývaný aj Perla Pohronia. Ústrednú časť kláštorného komplexu tvorí tzv. rajský dvor, okolo ktorého
stoja kláštorné budovy a chrámový Kostol Panny
Márie a sv. Benedikta. Benediktíni tu pôsobili do
roku 1565. V súčasnosti, po odchode saleziánov
kostol a kláštor spravuje Spoločnosť katolíckeho
apoštolátu – Pallotíni. Skvostami trojloďového
gotického kostola sú najmä hlavný krídlový oltár,
Boží hrob so sochou Krista, kaplnka Božej krvi
s relikviou Kristovej krvi, čierna brána s plastikou Madony a ďalšie vzácne historické pamiatky.
Kláštor bol v roku 1970 vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku.
Ďalej si účastníci zájazdu prezreli prvý slovenský pivovar Steiger vo Vyhniach s nepretržitou výrobou piva dodnes. Založený bol v roku
1473 (20 rokov pred objavením Ameriky). Pivo
v ňom začali variť mnísi jezuiti, ktorí sa v kláštore usadili po templároch a johanitoch. Pivo sa teraz varí klasickou metódou, v nových moderných
technologických zariadeniach. Od roku 1996 sa
zmenil názov nosnej značky piva Vyhniansky
ležiak na Steiger. Nový názov vyjadruje spätosť
s regionálnou tradíciou baníctva, kde bola takto
pomenovaná (prevzaté z nemčiny) jedna z najvýznamnejších funkcií v bani, banský majster.
Od roku 2007 sa pivovar premenoval na pivovar
STEIGER, a.s. s novým logom, obsahujúcim dve
jašteričky v pečati, ktoré podľa štiavnickej povesti priviedli pastiera k prvým zlatým a strieborným rudám. V závere prehliadky sa uskutočnila

ochutnávka vyrábaného bieleho a tmavého piva.
Na záver tohto zájazdu cesta viedla do neďalekej historickej Banskej Štiavnice, mesta s multikultúrnou minulosťou, ktoré bolo známe ťažbou
kovov, najmä striebra. V roku 1735 bola v tomto
meste založená prvá banská škola v Uhorsku
a v Európe, v roku 1763 vznikla Vysoká banská
škola, neskôr premenovaná na akadémiu. Bola
to najstaršia technická škola na svete. Prehliadka
pamiatok mesta začala Starým zámkom, ktorý
slúžil ako protiturecká pevnosť. Jej pôvod siaha
do 13. storočia a teraz je národnou kultúrnou
pamiatkou. V zámku si účastníci zájazdu prezreli
archeologickú expozíciu Baníci prichádzajú,
kováčsku a fajkársku dielňu, strelecké terče a dobové zbrane a iné historické exponáty. V centre
mesta medzi najstaršie pomníky patrí Súsošie
Veľkej Trojice (na obr.). Historické jadro mesta
a pamiatky v jeho okolí boli v roku 1993 zapísané
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO.

Súsošie Veľkej Trojice v centre
Banskej Štiavnice
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Spevy domova
Súbor Ozvena z Budapešti

Súbor Senior z Mojmíroviec
Text: Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská, Juraj Arpáš
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS),
krajská organizácia v Nitre a základná organizácia v Mojmírovciach v spolupráci s ďalšími
inštitúciami, záujmovými združeniami a sponzormi, pod záštitou predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu
našej obce Imricha Kováča, usporiadala 11.
augusta v Kaštieli v Mojmírovciach Krajskú
prehliadku speváckych skupín seniorov pod
názvom Spevy domova.

Hostí privítala predsedníčka
krajskej organizácie JDS Oľga Csákayová
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Hostí, súbory a návštevníkov festivalu privítala predsedníčka krajskej organizácie JDS Oľga
Csákayová. Nasledovali vystúpenia súborov, ktoré prezentovali ľudové piesne zo svojich regiónov.
Prehliadky sa zúčastnili spevácke súbory Hron
z Hronských Kľačian, Čakanka z Komárna, Ivančanka z Ivanky pri Nitre, Trávničanka z Trávnice,
Öszi rozsa z Kamenného Mostu, Klubovnianka
z Diakoviec, Sekvoja z Práznoviec, Širočina
z Čiernych Kľačian, Senior z Mojmíroviec a ako
hosť Ozvena z Budapešti. Na záver tejto časti
festivalu všetky súbory zaspievali spoločnú
pieseň V tej našej dedinke a organizátori
odovzdali vedúcim súborov diplomy,
upomienkové a darčekové predmety. Medzi nimi upútali pozornosť vyzdobené
medovníkové srdcia, ktoré zhotovila dobrovoľníčka Bc. Mária Harárová z Trenčína.
Umeleckú úroveň súborov hodnotila trojčlenná odborná porota. Jej predsedníčka,
operná speváčka a pedagogička PaedDr.
Angela Vargicová obohatila festival známou piesňou Červené jabĺčko v oblôčku
mám. Na Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov v Trnave postúpil domáci súbor Senior.

V druhej časti prehliadky
ešte raz vystúpil Budapeštiansky slovenský spevácky zbor
Ozvena a po ňom mladí speváci so slovenskými a ruskými
skladbami. Festival uzatváralo
posedenie pri živej hudbe.
Bolo to náročné kultúrne
podujatie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 členov súborov,
pozvaných hostí a ďalších účinkujúcich. Hodnotné vystúpenia
si zaslúžili väčší záujem našich
občanov. Umeleckú réžiu tejto
veľkej akcie zabezpečoval Bc.
Rudolf Arpáš a manažérsku
Vincent Belan a Mgr. Martin

Palka s kolektívom spolupracovníkov spolu s dobrovoľníkmi, členmi nášho ľudového speváckeho súboru
Senior a kultúrnej komisie
obecného
zastupiteľstva.
Krajskú prehliadku šarmantne moderovala Mgr.
art. Ivana Beňušíková. Organizátori vyslovujú vďaku
účinkujúcim, sponzorom
a všetkým, ktorí sa zaslúžili
o vysokú umeleckú a organizačnú úroveň tohto veľmi
úspešného podujatia.

Diplom Vincentovi Belanovi odovzdáva
PaedDr. Angela Vavrincová

Súbor Hron z Hronských Kľačian
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Zaslúžená dovolenka a rozlúčka
nielen na prázdniny
V mesiaci jún sa už všetci tešíme na leto,
čas dovoleniek a oddychu a vytúžené prázdniny.
Deti sa tešia a rodičia rozmýšľajú ako to zvládnuť. V mnohých prípadoch veľakrát nastupujú
starí rodičia na plný úväzok.
Dňa 29. 6. 2012 sme sa
tešili na rekreačný pobyt
a dovolenku, no zároveň
sme sa lúčili s našou dlhoročnou
pedagogičkou
Helenkou Bodorovou.
Pani Bodorová pôsobila v zariadení 9 rokov
už ako dôchodkyňa. Jej
celoživotná profesionálna
práca, v ktorej sa venovala
ľuďom s mentálnym postihnutím, bola jej srdcovou záležitosťou a prijala
ju ako poslanie.
Helenka bola dušou
denného stacionára, jej
klientmi boli aj niektorí
z jej žiakov, ktorých vyučovala počas aktívnej
praxe, keď pôsobila ako
pedagóg v špeciálnej škole v Poľnom Kesove.
Veľakrát sme sa pohrávali s myšlienkou, čo
s deťmi po skončení povinnej školskej dochádzky. Helenke nebol ľahostajný ich ďalší život, zo
skúseností vedela, že ich čaká trpké sklamanie
a ich životný priestor sa obmedzí často len na domáce prostredie. Keďže v širokom okolí nebolo
pre nich vhodné zariadenie, vnukla myšlienku
ďalej viesť ľudí s mentálnym postihnutím a vytvoriť pre nich priestor pre ďalšiu sebarealizáciu
a začlenenie do života. Sen pracovať ďalej s touto
cieľovou skupinou sa jej naplnil.
V živote stretávame veľa ľudí, niektorí prejdú
okolo nás na krátky čas, alebo na nich zabudneme. Ale pani Bodorová je človek s veľkým
srdcom. Pôsobí pokojne, je pokorná, skromná,
okolo seba rozdáva pozitívnu energiu, ktorá sa
prenáša na nás, či už klientov, spolupracovníkov,
alebo rodičov.
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Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav
však ako sme spomenuli musela svoje pôsobenie
v zariadení ukončiť. Rozlúčka bola veľmi emotívna a nezaobišla sa bez sĺz.
Chceme sa poďakovať za jej prácu, za podporu a energiu, ktorú nezištne venovala zariadeniu.

Helenka Bodorová je človek s veľkým srdcom, na ktorého sa nezabúda. Sme šťastní, že na
určitý čas bola súčasťou našich profesionálnych,
ale i súkromných životov. Prajeme jej pokojne
strávenú jeseň života v kruhu blízkych a rodiny.
Zároveň však nám nedá spomenúť aj ďalších
spolupracovníkov ktorí taktiež dlhoročne pôsobili v našom zariadení. Poďakovanie patrí pani
Slaténiovej, pani Rumanovskej a všetkým ľuďom
za podporu a prácu pre naše zariadenie. Bez ich
pomoci a pracovitosti by zariadenie, ktoré vstupuje do desaťročnice svojho fungovania, určite
neprešlo tak ťažkými skúškami a nevydržalo do
dnešných dní. Preto ďakujeme za podporu pracovníkom, sponzorom, obci a všetkým vám,
ktorí nám pomáhate pomáhať...

Vlasta Árvayová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Krst knihy Františkovia
Piatkový večer 3. 8. 2012 patril jubilantovi Františkovi Kročkovi,
ktorý sa v najbližších dňoch dožíva krásneho životného jubilea 80-ky.
Vo vínnej pivničke pod
mestskou radnicou vo Svätom Jure sa stretol s rodinou, priateľmi a jubilantmi,
kde prebiehal krst knihy
FRANTIŠKOVIA, ktorá je
venovaná životu a osudom
oslávenca Františka Kročku
a spomienke na nedožité jubileum Františka Srnu.
Kniha Františkovia je
v poradí štvrtou knihou z
pera Rudolfa Mladého z histórie okruhových pretekov na Slovensku. Krstnými rodičmi boli pani Srnová a Ferko Kročka a samotný krst prebiehal
- ako inak - kvalitným „jurským vínkom“. Kniha zaznamenáva životnú
dráhu oboch výnimočných pretekárov, ich začiatky, úspechy aj ťažké
chvíľky, ako ich vyrozprávali František Kročka, Marián Kročka a Kamil
Sandtner – dlhoročný mechanik a priateľ Ferka Srnu. Samozrejme je doplnená množstvom unikátnych dát a fotografií.
Myslím, že rodina
Srnovcov a aj samotný Ferko Kročka bol
milo prekvapený pozornosťou, ktorá im
zaslúžene patrila počas celého príjemného
večera. Mimo najbližšej rodiny a priateľov
sa ku gratulantom
pridali aj primátor
mesta Svätý Jur Ing.
Alexander Achberger,
zástupcovia primátora
z Pezinku Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech, viceprezident SMF pre CPM
Ladislav Šnegoň, zaslúžilý majster športu Peter Baláž, Kamil Sandtner,
Stanly Cvengroš, Július Mendl, Marián Bertoli, Tibor Straka st., Rudo
Schotter, rodiny Srnovcov a Kročkovcov, Martin Palka a Juraj Švarc a rad
ďalších priateľov.
Po gratuláciách a krste knihy nastal čas nekonečných krásnych rozhovorov a spomienok na obdobie zlatej éry pretekania.

Rudolf Mladý

V septembri
oslavujú:
85 - te narodeniny
Júlia Homolová
80 - te narodeniny
Jozef Hrivňák,
Anna Drinková
75 - te narodeniny
Justína Taškárová
60 - te narodeniny
Michal Palatický,
Ľudmila Kapsová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Nela Balážiová,
Barbora Helena
Ráczová,
Tobias Mokráš,
Viktória Tulipánová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Ľudovít Blaha,
Anna Dúbravská,
Milan Lakatos,
Eduard Palatický
Rodinám
vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

INZERCIA

* Hľadáte skúsenú a zodpovednú opatrovateľku k vášmu dieťaťu? Opatrím
vaše dieťa akéhokoľvek veku, kedykoľvek budete potrebovať, celodenne i na
niekoľko hodín, s možnosťou uplatnenia príspevku od štátu do troch rokov
veku dieťaťa. Kontakt: opatrovanie@gmail.com
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40. ročník turnaja

o Pohár predsedu Poľnohospodárskeho
družstva Mojmírovce
V roku 1973 vedenie zlúčeného JednotFK Mojmírovce – dospelí
ného roľníckeho družstva so sídlom v Mojmírovciach s predsedom Ing. Ladislavom
Taškárom rozhodlo o zorganizovaní futbalového turnaja mužstiev jednotlivých obcí.
Prvý ročník sa odohral v Štefanovičovej.
Odvtedy sa stretávajú futbalisti Mojmíroviec, Veľkej Doliny, Poľného Kesova a Štefanovičovej pravidelne. O tom, že zorganizovať turnaj bola dobrá myšlienka svedčí
jeho už 40 pokračovanie. Turnaj je pravdeFK Mojmírovce – internacionáli
podobne najstarším bez prerušenia hraným
futbalovým turnajom na Slovensku. Jeho
tohtoročné pokračovanie bolo najmä poďakovaním otcom tejto myšlienky, ako aj ich
pokračovateľom za to, že sa už štyridsiaty
krát stretli priatelia, kamaráti, známi, jedna
veľká družstevnícka futbalová rodina.
Dôležitejšie než výsledky boli stretnutia, v niektorých prípadoch aj po viac
spomenieme aspoň dve mená. Ladislav Jančár je
než 20 rokoch. K zápasom nastúpilo aj
niekoľko aktérov 1. ročníka v roku 1973 ako aj 40 rokov neodmysliteľnou súčasťou turnaja či už
hráči, ktorí odohrali prvých 20 ročníkov (Drahoš ako hráč, alebo funkcionár a Ľudovít Mičina ako
Rumanovský, Ladislav Vavrík, Miroslav Jašík). funkcionár stál pri začiatkoch turnaja a viac než
dve desaťročia bol jeho spoluorNa trávniku bolo vidieť aj nieganizátorom.
koľko v súčasnosti známych
futbalových mien Stanislav
Výsledky hlavného turnaja:
Gábor, Peter Vrba, ale aj hráčov,
Mojmírovce - Štefanovičová
ktorí už dávnejšie prekročili 60
6:1
rokov života Anton Čurgali,
Ivan Križan 3x, Radovan Hadža,
František Augustín. Pamätné
Adam Bernáth, Jaroslav Krajčír
listy z rúk predsedu PD Moj- Tomáš Levčík
mírovce Ing. Petra Schultza a
Poľný Kesov - Veľká Dolina
jeho predchodcu Ing. Ladislava
Ing. P. Schultz oceňuje
2:1
Taškára prevzalo 65 zaslúžilých
svojho predchodcu
Boris Žigmund, Kristián Bus
funkcionárov a hráčov. Nedá
Ing. L. Taškára
- František Trvalec
sa vymenovať všetkých, takže

Oceňovanie zaslúžilých hráčov a funkcionárov
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O 3. miesto:
V. Dolina – Štefanovičová 2:2
František Trvalec, Michal Chrenko – Tomáš Levčík, Richard Holka - na pokutové kopy 5:4
O 1. miesto:
Mojmírovce – P. Kesov 2:1
Ondrej Blunár, Radovan Hadža - Peter Veselka

Najlepší strelec: Ivan Križan, Mojmírovce
Najlepší brankár: Jozef Bajzík, V. Dolina
Najlepší hráč: Radovan Hadža, Mojmírovce
Stretnutia Internacionálov:
P. Kesov – Štefanovičová 3:0
Mojmírovce - V. Dolina 3:1

Ing. Jozef Filo

4. ročník
Cedron
beach cupu
V sobotu 11. augusta 2012 sa uskutočnil na plážovom ihrisku v kaštieli a v športovom areáli v Mojmírovciach 4. ročník Cedron
beach cupu v plážovom volejbale, ktorý bol
organizovaný spolu s množstvom partnerov
a sponzorov občianskym združením Cedron
klub. Tento turnaj amatérskych družstiev patrí
k športovým vrcholom letnej beach - volejbalovej sezóny o.z. Cedron klubu a každým rokom
získava na popularite medzi priaznivcami tejto
nádhernej hry.
Tento rok sa zúčastnilo 12 zmiešaných tímov
(6 domácich – vzišli z kvalifikácie a 6 externých
tímov) z ďalekého či blízkeho okolia (Cedron Mojmírovce, Svätoplukovo a Cabaj-Čápor, Veľká
Dolina; Šaľa, Nitra, Levice, Drážovce). Tímy po
vzájomných zápasoch v dvoch základných skupinách bojovali v nadstavbe a play off o hodnotné
ceny, medaile, ale aj putovný pohár Cedron klubu.
Okrem toho sa ako je už zvykom udeľovali individuálne ocenenia pre najlepšieho hráča a hráča fair
play. Táto športová akcia so svojou výnimočnou
atmosférou, ktorú neprekazili ani rozmary augustového počasia, bola pre všetkých zúčastnených
skvelým zážitkom a odpočinkom od všedných
starostí.
Vládla úžasná atmosféra, kvalitné výkony
všetkých športovcov, zábavou pretkané chvíle od
rána až do neskorých večerných hodín. Vlaňajšiu
zlatú a striebornú priečku úspešne obhájili družstvá Hrošíci 2 (Martinčeková - Vallová M., Čaplár
L., Lásik) a Hrošíci 1 (Lanczová E., Lancz, Buš.)
zo Šale. Tretie miesto obsadil nováčik turnaja tím
Postav! (A. Pálenčíková, T. Lehocký, R. Melchert)
z Nitry. Najlepším domácim tímom sa stali Ľadové medvede (Kochanová N., Hradický M., Andris

P.), ktoré obhájili svoje umiestnenie z predchádzajúcich 2 ročníkov a podarilo sa im obsadiť
4. miesto. Za bránami súbojov o medaile tesne
zastal domáci tím Fantastická 3 (Z. Kvasňovský,
E. Vídenská, R. Kinclová) (5. miesto), ktorý
ako jediný nastúpil v základnej zostave s dvomi
babami. Už tradiční čestní hostia turnaja – Smrťkári (Slančíková H., Snovák D., Gajdoš), potrápili
omnoho mladších hráčov, ale nakoniec prehrali v
semifinále a obsadili 6. miesto. Zubry (Rybárová
K., Buday M., Vaňo A.), poslednýkrát tento rok
v klasickej zostave stroskotali na neskorších celkových víťazoch turnaja. Pre ŠMCH (K. Svetlíková, M. Hudáček, M. Pribiš, M. Palko) sa zase
stal osudným vyraďovací zápas s vicemajstrami
turnaja Hrošíkmi 1 a nakoniec obsadili 8. miesto.
Porienko (M. Faboková, J. Mišák, A. Vídenský,
J. Kolenčík) napriek absencii 2 kľúčových hráčov
podali oduševnený výkon a predbehli 3 domáce tímy. Kožškári (P. Molnár, E. Tóthová, M.
Košťál), mali na turnaji premiéru, ale nestačili na
kvalitné tímy v skupine B a tak do vyraďovacích
bojov nakoniec nepostúpili. Legendary (I. Kozlová, P. Kozel, T. Blažo) po súbojoch v skupine
A, z ktorej vzišli 3 z celkovo 5 najlepších tímov
turnaja, sa nakoniec neprebojovali ďalej a museli
sa uspokojiť s 11. miestom. Úplní nováčikovia
turnaja Bad boys and girl (B. Eliášová, E. Eliáš,
M. Vašš) obsadili síce 12. miesto, no potrápili nejedného súpera a s narastajúcim počtom zápasov
sa viditeľne zlepšovali.
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Každý tím si odniesol bez rozdielu umiestnenia viaceré hodnotné ceny. Prvý tím bol naviac
ocenený putovným pohárom Cedronu. Počas
finálových zápasov prebehlo taktiež hlasovanie
o najlepšieho hráča, ktorý sa zaradí do panteónu
najlepších, ktorí doteraz získali putovný pohár.
Najlepším hráčom sa stal A. Vaňo, ktorý si tak
na cestu do zahraničia pribalí aj toto výnimočné
ocenenie jeho tvrdej práce na tréningoch a oduševnenia pre volejbal a šport vo všeobecnosti.
Svojou hrou a zmyslom pre fair play si uznanie
od organizátorov získala B. Eliášová, ktorej bol
udelený pohár pre hráča fair play.
Podujatie by sa samozrejme nemohlo zrealizovať bez podpory veľkého počtu partnerov
a sponzorov, ktorí veľmi ochotne prispeli či
už vecne alebo finančne, pričom viacerí z nich
sú spätí s organizáciou podujatia už po druhý
rok. Generálnym partnerom podujatia bola

ŠPORT

ŠPORT

Citibank Europe plc. Hlavnými partnermi boli
ďalej: BRAMAC - strešné systémy, s.r.o., Kaštieľ
Mojmírovce, s.r.o., Obecný úrad Mojmírovce a
Obecný úrad Svätoplukovo. Ďalšími dôležitými
partnermi boli Tauris Nitra spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Slovenská
sporiteľňa, Ján Blaškovič - mäsiarstvo, DD Port
Dušan Palatický, Kvetinárstvo Emília pani Emílie
Brathovej a Bistro v Čápore. Všetkým z nich by
sme radi touto cestou v mene organizátorov OZ
Cedron klub vyslovili slová vďaky a úcty. Bez
Vás všetkých by sa sen o kvalitnom volejbalovom
podujatí v podmienkach nášho jedinečného regiónu Cedron nemohol realizovať. Veríme, že sa o
rok v Mojmírovciach opäť stretneme na jubilejnom 5. ročníku Cedron beach cupu.

teraz vyhral etapu na Tour
dostal do žltého dresu a pre
de France, obliekol u nás
dva pády v záverečnej etape
v Mojmírovciach svoj prvý
oň prišiel, skončil tak tretí.
žltý dres. Preto si myslím,
Ukázali sa tu i nové taže ukázať týmto mladým
lenty. Vo všetkých etapách s
cyklistom, že v Mojmírovprehľadom zvíťazil Michaciach sa rodili ich úspechy,
lička Štefan, je to odchovaje správna vec.“
nec toho istého klubu ako
V nedeľu sa pelotón
Peter Sagan víťaza etáp TdF
Mladší žiak Štefan Michalička
presunul do Vrábiel. Tu aba nositeľ zeleného dresu za
solvovali cyklisti kritérium
najaktívnejšieho pretekára.
zo Žiliny, zvíťazil s prevahou
- okruhy v centre mesta na
Že by jeho nástupca?
vo všetkých etapách. Že by za
1050 metrovom okruhu.
Pekný výsledok ukázal i
pár rokov nástupca bývalého
Preteky sťažilo i mimoriad- oddielového kolegu tiež Žilinčana Foltán Adrian zo Žiaru nad
ne horúce počasie. Etapové
Hronom, ktorý si taktiež odPetra Sagana?
víťazstvo si vybojovali:
niesol trietapové vavríny.“
Michalička Štefan (Cyklistický spolok Žilina),
st. žiaci: Foltán Adrian (Športové a vzdelávacie
stredisko Žiar n/Hronom), kadeti: Móricz Dániel
(Csepel Budapešť), juniori: Malovec Ľuboš (CK
Olympik Trnava).
Celkovými víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: ml. žiaci: Michalička Štefan (Žilina),
st. žiaci: Foltán Adrian (Žiar n/H), kadeti: Móricz
Dániel (Csepel Budapešť), juniori: Daško Mário
(Trenčín).
Po pretekoch viac prezradil riaditeľ pretekov
Vladimír Došek:
,,Naše preteky Regiónom nitrianskeho kraja
sa nám podarilo odštartovať už po tretíkrát v tom
Za pár rokov po výhre na veľkých
istom termíne ako najväčšie svetové preteky TdF.
I toho roku sme pripravili originálne cyklisticprofesionálnych pretekoch sa budú môcť
ké žlté dresy. Po každej etape si ich obliekajú
Mojmírovce pochváliť, že Dávid Zverko
najlepší cyklisti v priebežnom poradí v každej
štartoval a zvíťazil tu v našej obci.
kategórii. Takto rozdáme v troch etapách 12
Starosta obce I. Kováč
dresov. Novinkou bol v tomto ročníku i biely dres
a talentovaný cyklista.
pre najlepšieho najmladšieho nováčika pretekov.
Títo mladí cyklisti majú možnosť si tu po prvýkrát
Bez pomoci ostaných by nebolo možné uspoobliecť žltý dres. Napríklad pred štartom kritéria riadať takéto náročné podujatie. Osobitná vďaka
vo Vrábľoch, nositeľ žltého dresu v každej kategó- patrí obci Mojmírovce a obvodnému oddeleniu
rii vystúpil pred cyklistov a z klubového dresu sa polície v Mojmírovciach. Na úspešnom zvládobliekol do žltého. Je to obrovská motivácia pre nutí v organizácii mojmírovskej časovky sa
týchto mladých cyklistov. Na tých, čo ho nemali podieľali: starosta obce Imrich Kováč, na trati
bolo vidieť, že ho chcú získať a ten, ktorý ho mal pretekov o bezpečnosť cyklistov a organizačné
si ho chcel udržať. V tomto ročníku sa postavili zabezpečenie sa pričinili poslanci OZ, zamestokrem slovenských cestných cyklistov, opäť i za- nanci OcÚ, členovia MS SČK v Mojmírovciach,
hraniční cyklisti. Tradične medzi nimi nechýbalo členovia cyklistického klubu v Mojmírovciach a
asi najlepšie mládežnícke družstvo Maďarska z ďalší dobrovoľníci.
Czepelu Budapešť.
Podujatie podporili: Tauris Nitria Mojmírovce.
Osobne mi je ľúto momentálne najväčšieho
Vladimír Došek
talentu mládežníckej slovenskej cyklistiky Dávipredseda Cyklo Klubu Nitra,
da Zverka - kadet, jazdiaci už za juniorov. Minuriaditeľ pretekov RNK
lý rok získal titul talent roka. Po druhej etape sa

B. Eliášová, M. Hradický,
P. Andris

Mojmírovce opäť dejiskom
medzinárodných mládežníckych
cyklistických pretekov regiónom
Nitrianskeho kraja
V dňoch 30. 6. - 1. 7. 2012 zorganizoval Cyklo Popoludní o 15 hodine cyklistov čakala - časovka
Klub Nitra v okolí Nitry 6. ročník medzinárod- jednotlivcov na trase Mojmírovce, smer Poľný
ných mládežníckych etapových cyklistických Kesov, Štefanovičová, Mojmírovce. Etapové
pretekov REGIÓNOM NITRIANSKEHO KRA- víťazstvo si vybojovali: Michalička Štefan
JA. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou úradu (Cyklistický spolok Žilina), st. žiaci: Foltán
Nitrianskeho samosprávneho kraja, obce Mojmí- Adrian (Športové a vzdelávacie stredisko Žiar
rovce, mesta Nitra a Vráble.
n/Hronom), kadeti: Baška Denis (CK EPIC DoÚvodná etapa sa uskutočnila
hňany), juniori: Zverko Dávid
v Nitre, pod názvom Memoriál
(Športové a vzdelávacie stredisko
Ing. Jána Vanča. Na cyklistov
Žiar n/Hronom).
čakali preteky s hromadným
Po ukončení 2. etapy v Mojštartom s cieľom na Zobore pri
mírovciach starosta obce Imrich
liečebnom ústave v dĺžke takmer
Kováč doplnil: „Som rád a určite
2,5 km s prevýšením 157 m. Víi naši obyvatelia obce, že sme
ťazstvo v etape získali: ml. žiaci:
mohli spolupracovať a zapojiť
Michalička Štefan (Cyklistický
sa do týchto pretekov. Takmer
spolok Žilina), st. žiaci: Foltán
denne počujeme, vidíme správy,
Adrian (Športové a vzdelávacie
že cyklisti Slovenska dosahujú
stredisko Žiar n/Hronom), kafantastické výsledky medzi najStarosta obce
deti: Móricz Dániel (Csepel
lepšími svetovými cyklistami.
Mojmírovce I. Kováč
Budapešť), juniori: Daško Mário
Kedysi i títo začínali na domácich
oblieka po 2. etape do
(Športové Gymnázium Trenčín).
cestách a pretekoch. Možno o
žltého dresu Štefana
Už tradične v Mojmírovciach
pár rokov budeme môcť s hrdosMichaličku.
odštartovala 2. etapa pretekov.
ťou povedať: veď ten Števo, čo
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Facebook Autoškola PANTER
PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

www.thermaldiakovce.sk

Len pre Vás v septembri

320 EUR
Do kurzu
na osobný
automobil
sk. B sa môžete
nahlásiř na
obecnom úrade
alebo na Āísle:

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

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

