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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obec Mojmírovce, so sídlom Obecný úrad Mojmírovce,
Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce

prijme do zamestnania
odborne spôsobilú osobu na výkon opatrovateľskej služby,
ktorá spĺňa nasledovné odborné vzdelanie:
a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania
so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania
so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220
hodín.
Životopis s dokladmi, preukazujúcimi požadované vzdelanie na
výkon práce opatrovateľa s telefonickými kontaktmi, zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, prípadne elektronicky na e-mailovú
adresu prednosta@mojmirovce.sk do 31. 8. 2013. Na osobný pohovor
budú pozvaní iba tí uchádzači o prijatie do zamestnania, ktorí budú
spĺňať požiadavky na odborné vzdelanie

POZVÁNKY
• Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ, obec Mojmírovce a Kaštieľ
Mojmírovce pripravujú „barokový deň“, ktorý sa uskutoční 29. 8. 2013
v areáli Kaštieľa Mojmírovce. Podujatie bude obohatené viacerými
sprievodnými aktivitami.
• Dni obce Mojmírovce - Družstvený deň a Vinobranie pripravujeme
na 14. 9.2013.

Titulka:

Čerešne
Foto:

Antónia Zoborská

• Neformálny cykloklub v našej obci pripravuje dňa 10. augusta 2013
pre cyklistických nadšencov (aj rodiny s deťmi) retrocyklotúru pri
príležitosti 10. výročia prvej cyklotúry. Cyklisti prejdú trasu Bratislava
- Komárno. Do Bratislavy ich dopraví autobus a po absolvovaní túry
ich z Komárna dopraví naspäť.
Cena za dopravu je 10 EUR/os.

POSTREH
Uzávierka septembrového čísla
bude 12. augusta 2013.
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.

Aj takto si skrášľujeme našu obec...

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.
ISSN 1339 - 0988
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

Foto: Juraj Arpáš

Z OBSAHU

3

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ MOJMÍROVCE

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ),
konaného dňa 25. júna 2013, vyberáme
nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
• OZ prerokovalo žiadosť riaditeľstva Základnej školy Mojmírovce o vyjadrenie k rozpočtu
pre školský klub detí. Poslanci vzali žiadosť na
vedomie s tým, že k prerokovaniu žiadosti sa
vrátia na zasadnutí po 15.9.2013 na základe zistenia presného počtu detí navštevujúcich ŠKD v
školskom roku 2013/2014.
• OZ vzalo na vedomie žiadosť riaditeľstva ZŠ
Mojmírovce o riešenie havarijného stavu telocviční ZŠ.

1. Žiadosti občanov a organizácií
• OZ prerokovalo žiadosť MUDr. Agáty Todorovej o odpustenie nájmu za náhradné priestory
ordinácie počas rekonštrukcie budovy zdravotného strediska. Poslanci nesúhlasili s odpustením nájmu, odporučili starostovi obce uzavrieť
so všetkými lekármi splátkový kalendár s termínom splatnosti nedoplatkov do konca roku 2014.
• OZ súhlasilo so žiadosťou firmy ARCADE INVEST, s.r.o. o zriadenie vecného bremena v prospech firmy ZSE a.s. z dôvodu rekonštrukcie
elektrickej siete na Hasičskej ulici a pripojenia
novovybudovanej časti ulice.

4. Návrhy VZN
OZ prerokovalo a schválilo VZN obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a
č. 10/2013 o povodňových plánoch záchranných
prác.

2. Správa o hospodárení ZŠ Mojmírovce
Riaditeľka ZŠ Mojmírovce predložila správu
o hospodárení školy za rok 2012. OZ schválilo
predloženú správu bez výhrad.
3. Rekonštrukcia budovy TJ
Starosta obce predniesol informáciu o potrebe
rekonštrukcie budovy TJ a o navrhovanom
spôsobe riešenia rekonštrukcie. OZ v počte 7 z
celkového počtu 9 poslancov schválilo spôsob
prenájmu majetku obce - časť parcely č.204/1
vo výmere 151,81 m2 na Ulici za parkom pri
budove TJ ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podmienkou prenájmu je, že budúci nájomca na
svoje náklady zrealizuje prístavbu budovy TJ a
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5. Rôzne
• Informácia o uzavretých zmluvách
Starosta obce informoval OZ o kúpnopredajných
a nájomných zmluvách, ktoré uzavrel v mene
obce za posledné obdobie. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
• Zapojenie sa do výzvy
Starosta obce informoval poslancov o možnosti
zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej
v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi Odpadové hospodárstvo s cieľmi podpory aktivít v oblasti separovaného zberu
a podpory aktivít na zhodnocovanie odpadov
ako aj o možnosti zapojenia sa do výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na projekt Rómske občianske hliadky.
Poslanci odporučili starostovi obce pripraviť do
najbližšieho zasadnutia OZ podklady potrebné
k rozhodnutiu o zapojení sa do uvedených výziev.

2. Záverečný účet obce Mojmírovce
Starosta obce predložil návrh Záverečného
účtu obce Mojmírovce za rok 2012. Súčasťou
záverečného účtu je Hodnotiaca správa Programového rozpočtu obce Mojmírovce na rok 2012.
OZ schválilo celoročné hospodárenie obce Mojmírovce za rok 2012 bez výhrad.
3. Prenájom parcely pri budove TJ
Na základe návrhu na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Mojmírovce OZ v
počte 8 z celkového počtu 9 poslancov schválilo
prenájom majetku obce - časť parcely č.204/1 vo
výmere 151,81 m2 na Ulici za parkom pri budove TJ nájomcovi Michalovi Švelanovi na dobu
určitú do 31.12.2043 za nájomné 1 € ročne, ako

4. Návrh VZN
OZ prerokovalo a schválilo VZN obce Mojmírovce č. 11/2013 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy postavené s podporou štátu vo
vlastníctve obce Mojmírovce.
5. Rôzne
• Rozpočtové opatrenie
Starosta obce predložil návrh rozpočtového
opatrenia č.5/2013. Navrhuje presun finančných
prostriedkov v objeme 95 tis. EUR z podprogramu 15.1. Projekty na prvok podprogramu 7.1.
Výstavba Zdravotného strediska a bytov. Poslanci predložený návrh schválili.
• Plán kontrolnej činnosti
Poslanci schválili predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok roku 2013.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Foto: archív obce

Zo zápisnice 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ),
konaného dňa 21. mája 2013, vyberáme
nasledovné:

rekonštrukciu ostatných priestorov budovy TJ
v súlade s právoplatným stavebným povolením
vydaným obcou Svätoplukovo a vypracovanou
projektovou dokumentáciou.

prípad hodný osobitného zreteľa. Podmienkou
prenájmu je, že budúci nájomca na svoje náklady
zrealizuje prístavbu budovy TJ a rekonštrukciu
ostatných priestorov budovy TJ v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovou
dokumentáciou.
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Mojmírovce

MIESTO PRE

MIESTO PRE

na vinárskej mape sveta

V uplynulom období sa Bratislava, srdce
Európy, stala dejiskom jednej s najprestížnejších súťaží vinárskeho sveta. Uskutočnil sa
tu 20. ročník Concours Mondail de Bruxelles.
Súťaže sa zúčastnilo 8 168 vzoriek z celého
sveta, ktoré posudzovalo 305 degustátorov zo 40
krajín. Slovenské vína získali neuveriteľných 60
medailí a z toho po prvýkrát v histórii súťaže aj
tri veľké zlaté medaily. Jedna veľká zlatá medaila za víno Cabernet sauvignon – rosé 2012,
výber z hrozna, putovala do vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce. Vďaka tomu
sa naša obec objavila na vinárskej mape sveta!
Na pocity a dojmy som sa spýtala tých najpovolanejších – predsedu PD Mojmírovce Ing. Petra
Schultza, vedúceho Úseku špeciálnej rastlinnej
výroby Ing. Miroslava Belana a technológa Ing.
Juraja Majšíka.
1. Pán predseda, čo pre vás znamená dosiahnuť takýto úspech?
Získanie veľkej zlatej medaily v svetovej konkurencii hodnotím v dvoch polohách. Z pohľadu firmy, že PD Mojmírovce dosiahlo významný svetový vinársky úspech, na ktorý sme hrdí. A z pohľadu občana Mojmíroviec, sa naša obec s dlhoročnou tradíciou výroby hrozna a vína, dostala na
vinársku mapu sveta. Tento významný úspech je
výsledkom súhry agrotechnických a technologických postupov v našich vinohradoch a v pivnici.
Úspech nás zaväzuje i naďalej poctivo pokračovať v tejto náročnej, ale zároveň krásnej práci.
Od roku 2004 sme získali niekoľko významných

6

európskych úspechov v podobe zlatých a strieborných medailí na mnohých vinárskych podujatiach
/napríklad AWC Viedeň/, ale tento dosiahnutý
úspech považujeme za jedinečný.
2. Čo predchádza získaniu ocenenia svetového
významu?
Začína to kvalitnou prácou v sťažených klimatických podmienkach našich zamestnancov vinice,
pretože celá časť výroby hrozna prebieha pod
holým nebom. Samozrejme musí tu byť vhodná
kombinácia agrotechnických postupov, ktoré
riadi vedúci Úseku špeciálnej rastlinnej výroby
Ing. Miroslav Belan. Ďalší technologický postup
prebieha v réžií nášho technológa Ing. Juraja
Majšíka.
3. Pán inžinier vy, ako vedúci Úseku špeciálnej
rastlinnej výroby ako vnímate mojmírovské
vinohrady, čo ich podľa vás charakterizuje?
Predovšetkým veľmi dobrá poloha, pôda a myslím si, že i správne zavedená agrotechnika. Obidva hony, Dolná i Predá hora majú veľmi dobrú
južnú orientáciu svahu, na ktorých je vysadený
vinič. Rady viniča sú orientované v smere sever
– juh, čím je dosiahnuté absolútne osvetlenie
viničového kra a jeho listov slnečnými lúčmi. Pri
stále sa zvyšujúcej sa intenzite slnečného žiarenia a správnej agrotechnike je pravidelne možné
dosahovať v našich vinohradoch stále vysokú cukornatosť bobúľ hrozna pri zbere. Matkou každej
plodiny je pôda a otcom odroda. Naše vinice sú
všetky vysadené na černozemi, pri ktorej je materskou horninou spraš. Už to predurčuje, že všetko hrozno, ktoré sa dopestuje na našej pôde má

Foto: Ing. Daniela Kuklová

Aká bude úroda 2013

pri krásne vyzretých bobuliach cukornatosť od
21 do 24 °NM a ešte stále vyšší obsah celkových
kyselín. Tieto potom robia naše vína dlho elegantne svieže a ovocné. V humusovom horizonte
je dostatočné množstvo živín
a v ílovitom podloží je vysoký
obsah vápenatých konkrécií,
ktoré koreňový systém viniča počas vegetácie využíva.
Vína z nášho terroáru sú preto
v chuti plné, široké a minerálne. Všetky naše vinice obrábame systémom integrovanej
produkcie, ktorý je veľmi šetrný k životnému prostrediu.
Našou snahou je dosiahnuť
určitú rovnováhu ekosystému
a to pôda – rastlinstvo - živé
organizmy – vinič.
4. Platí táto charakteristika
pre všetky odrody u vás pestované?
Keďže vinič sa vysádza najmenej na 40 rokov,
v Mojmírovciach je najviac pestovaná odroda
Veltlínske zelené, bohužiaľ v súčasnosti trochu
zaznávané. Ďalšie najviac reprezentujúce odrody
sú Rizling rýnsky, Cabernet sauvignon, Tramín
červený a Rulandské šedé. Všetkým týmto odrodám sa veľmi darí o čom svedčí veľký záujem
renomovaných vinárskych firiem o naše hrozno.
My z týchto odrôd vyrábame vysoko kvalitné
vína, ktoré sú už niekoľko rokov po sebe ozdobou
nejednej domácej alebo zahraničnej súťaže (NS
vín SR, AWC Wiena). Cabernet sauvignon sme
prvýkrát na výrobu ružového vína použili v roku
2008. Minulý rok bol veľmi skúpy na atmosferické zrážky ale zato bohatý na intenzitu slnečných
lúčov. Hrozno z tejto odrody sme zberali v polovici októbra, ešte stále za krásneho slnečného
počasia. Bobule hrozna, ktoré išli na spracovanie,
boli veľmi dobre vyzreté s ideálnym pomerom
cukru a celkových kyselín. I tu platilo staré známe príslovie, že víno sa rodí vo vinohrade.
5. Pán inžinier, vy ste technológ. Keď sme
sa spolu rozprávali spomínali ste, že je pre vás
radosť pracovať s hroznom z mojmírovských
viníc. Prečo?
Jednoducho preto, že tradične nesie svoj nezameniteľný charakter v sviežosti, zdravotnom stave
a odrodovej čistote. Každý technológ si želá
pracovať s takýmto kvalitným hroznom. Toto je
neodmysliteľný základ pre výrobu vynikajúcich
vín, aby sme dokázali pretaviť kvalitu hrozna do

kvalitného vína, aby bolo príťažlivé, očarujúce,
zaujímavé a jedinečné. Pre dosiahnutie takého
cieľa je potrebná kvalita technológie, tiež aj dostatok skúseností s výrobou vína a hlavne vzťah

Vzácne ocenenia
ľudí k tomu s čím pracujú. Jednoducho ľudia
musia mať k vínu pozitívny vzťah, musia k nemu
niečo cítiť.
6. Ako vy vnímate ocenené víno?
Keď by som chcel zvlášť hovoriť o ocenenom
víne, tak si pamätám, že Cabernet sauvignon sme
oberali v polovici októbra 2012 s cukornatosťou
24 NM. Už od prvej bobuľky bolo jasne, že
z tohto hrozna musíme vyrobiť niečo výnimočné.
O to väčšiu pozornosť sme tomuto vinu venovali
a môžem prezradiť, že práve pre ružový Cabernet
sauvignon máme rokmi vyvíjaný vlastný technologický postup, ktorý si radšej necháme pre seba.
Chcem však podotknúť, že spomínaný Cabernet sauvignon je len čerešničkou na torte našej
kolekcie vín z ročníka 2012, ktorú považujem
za mimoriadne vydarenú. Napríklad aj Tramín
a Rulandské šedé dostali na tejto súťaži strieborné ocenenie. Celkovo všetky odrody z minulého
ročníka pôsobia veľmi šťavnato, zaujímavo, sú
výrazné a expresívne v chuti, svieže a pritom so
skvelým zrecím potenciálom. A vôbec, všetky
rosé vína sú úplne úžasné.
Máme samozrejme veľkú radosť z toho, že si to
všimli, dnes už naši stáli zákazníci.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a bolo mi
cťou hovoriť s tými najpovolanejšími z nášho PD
o svetovom úspechu. Želám ešte veľa významných
ocenení práce vinárov a vinohradníkov.

Daniela Kozáková
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SLOVO KŇAZA

ZAZNAMENALI SME

Relikvie
sv. Cyrila

Dedičstvo
otcov...

V tomto roku si pripomíname 1150. výročie príchodu svätých bratov Cyrila a Metoda na
územie našich predkov. Pri tejto príležitosti sa
zamyslime nad darom, ktorý nám priniesli. Je
to dar výnimočný a je ním viera v Boha. Na
mnohé dary, ktoré sme v živote dostali, sme zabudli, alebo sme ich stratili, alebo nám ich niekto
ukradol. Na tento dar - dar viery - by sme ale
nemali zabúdať, strácať ho. Nemali by sme si ho
dať „ukradnúť“...V našich časoch sme spoznali
novo utvorené slovo: tunelovanie - rozkrádanie.
Ak si nechá človek „ukradnúť“ svoje svedomie,
česť a charakter, tam začína koniec človeka,
ktorý napreduje do slepej uličky. Stráca svoju
dôstojnosť, prestáva rozumieť sebe i iným, nastáva obdobie rozkladu človeka, stráca sa pravda,
dobro, krása života, láska, nádej, viera...
Svätý otec Benedikt XIV. vo svojej knihe
„Ježiš Nazaretský“ napísal: „Človeka možno
pochopiť iba vychádzajúc z Boha a jeho život
bude správny iba vtedy, keď bude žiť vo vzťahu k Bohu. Boh však nie je vzdialený neznámy.
Ukazuje nám svoju tvár v Ježišovi.“ Sám Ježiš
povedal: „Kto mňa vidí, vidí Otca.“ Ako môžeme dnes „vidieť“ Boha ? Odpoveď je jasná: cez
stvorenstvo možno vybadať Stvoriteľa, cez sväté
Písmo a cez udalosti života. Toho sme schopní
iba prostredníctvom viery. „Blažení, ktorí nevideli a uverili.“
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Svätý otec Bebedikt v spomenutej knihe má
aj tieto slová: „Ak byť človekom vo svojej podstate znamená vzťah k Bohu, potom je jasné, že
k nej patrí aj rozhovor s Bohom a počúvanie
Boha.“ To sa deje práve cez vieru. Šavol sa nezdráhal po spadnutí „jeho sveta“ pred Damaškom, ísť k učiteľovi Gamalielovi, aby počúval...
Tam bol začiatok jeho novej cesty, ktorú hodnotí
slovami: „Viem, komu som uveril a som si
istý.“ My sa dnes často mýlime práve tým, že
príliš ľahko dávame svoju dôveru niekomu, kto
si ju vôbec nezaslúži... Sme nepoučiteľní. To je
náš problém. A veľký.
Naša spoločnosť od roku 1989 už vyskúšala
mnohé cesty (nové Švajčiarsko...atď.) a sme v
čoraz väčších problémoch. Pre každého človeka,
ako i pre národ, ba pre celé ľudstvo však zostáva
iba jedna cesta, ktorá ponúka pokoj, dobro, lásku,
krásu, život v plnosti. Je to cesta viery. Sám pán
Ježiš sa predstavuje: Ja som Cesta, Pravda, Život. Svätý Augustín skúsil aj život bez Boha, aby
napokon zneli jeho slová dejinami, ako poučenie:
Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v
Bohu. Dovoľme Bohu spočinúť v našom srdci a
zakúsime predsieň večnosti... Nebojme sa Boha,
On nás nechce „okradnúť“ ale splniť si svoju
vôľu: „Chcem, aby mali život a aby ho mali v plnosti.“ To sa deje cez vieru v Boha. Cez tento dar
v pozemskom živote ideme k daru večnej slávy.
Uctime si našich otcov vo viere tým, že vo
svojom živote budeme žiť vo viere, ktorá sa prejavuje skutkami lásky k Bohu i blížnemu.

Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane!

Mgr. Peter Mlynka ,

miestny kňaz

stva a pomodliť sa: Pane, ktorý prostredníctvom
svojich svätých konáš obdivuhodné činy, posilni
našu vieru vo večný život a daj, aby sme raz mohli
byť účastní večnej slávy tých, ktorých ostatky
teraz ctíme.
Text a foto: Mgr. Mária Dúbravská

15. máj 2013 bol výnimočným
dňom v živote našej farnosti i celej
obce. V Kostole sv. Ladislava boli
vystavené ostatky sv. Cyrila, ktorý
dokonal svoj život v Ríme 14. februára 869. Jeho telo bolo slávnostne
uložené v Bazilike sv. Klementa,
tretieho rímskeho pápeža, ktorý zomrel mučeníckou smrťou okolo roku
100 v Chersone na Kryme a ktorého
ostatky priniesol Konštantín spolu
s Metodom do Ríma v roku 867.
Časť relikvií sv. Cyrila bola
darovaná aj katedrále v Nitre. Pri
príležitosti 1150. výročia príchodu
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu sme mali možnosť pokľaknúť
pred najväčším misionárom kresťan-

Viete, čo majú
Slováci spoločné
s Rímom?
Keď mala ísť moja mama pred pár rokmi do
Ríma na poznávací zájazd, ako zanietená dejepisárka mala už čo-to naštudované a vytipovala si
miesta, ktoré treba vidieť. Bazilika sv. Klementa
tam jednoznačne patrila. V jej podzemných
priestoroch sa totiž nachádza freska pravdepodobne z 9. storočia, odzrkadľujúca Cyrila a Metoda, ako prinášajú z Východu vzácne ostatky sv.
Klementa (v poradí tretí rímsky pápež) k vtedajšiemu pápežovi Hadriánovi II. Okrem relikvií sv.
Klementa prinášajú aj Sväté písmo preložené do
staroslovenčiny, ktorú v tom čase pápež uznal za
jazyk rovnoprávny s inými liturgickými jazykmi
(gréčtina, hebrejčina, latinčina). Freska je zaujímavá tým, že sú na nej dve veľké škvrny - prvá
škvrna pri ruke sv. Cyrila a druhá v lone pápeža
Hadriána. Tam boli s najväčšou pravdepodobnosťou namaľované bohoslužobné knihy, ktoré
preložil Konštantín pre potreby Slovenov. Po

tom, ako nasledovník Hadriána - pápež Štefan V.
zakázal používať staroslovenský jazyk v liturgii,
bohoslužobné knihy boli z fresky odstránené,
čím svedectvo o štvrtom liturgickom jazyku
-staroslovenčine, bolo zlikvidované.
V tomto kostole bol taktiež pochovaný sv.
Cyril. Dôkazom toho je aj text z knihy Život
Konštantína Cyrila: “… nech leží v chráme
svätého Klementa, s ktorým sem aj prišiel.”
Takže pre Slováka ísť do Ríma a nevstúpiť do
kostola sv. Klementa je ako prísť do Paríža a
obísť Eifelovku. Smutné bolo to, že sprievodca
slovenských účastníkov zájazdu do spomínaného kostola síce zobral, ale nielenže nenavštívili
podzemné katakomby, v ktorých sa vzácna freska nachádza, ale nedostali ani patričný výklad,
ktoré si toto, pre všetkých Slovanov tak dôležité
miesto, zaslúži.
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu
solúnskych bratov, sme žiaľ často svedkami
popierania a bagatelizovania významnosti ich
misie a v niektorých médiách, na internete, či
v novinách, sa dávajú do otázky ich prínosy (...
že o akej misii hovoríme, keď ich pôsobenie nemalo žiadnu kontinuitu a netrvalo viac ako dve
generácie, že kresťanstvo by sa na našom území
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ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME

Zdravotné stredisko „ožilo“

Občania si určite všimli, že ambulancie
nášho zdravotného strediska sú už vo svojich
pôvodných, ale vynovených priestoroch.
šírilo aj bez ich pričinenia, atď...). Iste, ľudia vedia nájsť veľa argumentov, ktorými spochybnia,
čo chcú. A možno práve z dôvodu vplyvu „mienkotvorných“ médií, alebo aj z nevedomosti, či
ignorancie vlastnej histórie, sprievodca zájazdu
nevenoval ani len 5 minút pozornosti tomuto
posvätnému miestu v Ríme.
Preto, keď som sa chystala s manželom do
Ríma ja, mama mi kládla na srdce, aby som určite nevynechala tento kostolík. Keďže sme cestovali na vlastnú päsť a bez komfortu sprievodcu,
sústredili sme sa hlavne na to, aby sme nevynechali nič dôležité, ako Baziliku sv. Petra, Koloseum, Vatikánske múzeá, Forum Romanum, či
Lateránsku baziliku…. Tak sa stalo, že kostol sv.
Klementa akosi zmizol z nášho itinerára. Mama
mi ho telefonicky pripomenula až v posledný deň
nášho výletu v Ríme. Kde sa však nachádza, sme
nevedeli, a jediný popis, čo som mala od mamy
bol, že je to veľmi “nenápadný kostolík”, navyše
v ten deň štrajkovali talianski vodiči (metro ani
autobusy nepremávali), nuž zmierili sme sa s
faktom, že návšteva kostola sv. Klementa nebude
dopriata ani nám.
Ale keďže zázraky sa dejú, pri našich potulkách mestom sme zablúdili do bočnej uličky
neďaleko Kolosea a tu sme zbadali malú tabuľku
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s názvom Basilica Inferiore di S.Clemente. V ten
deň sme prešli okolo 18 km na vlastných, ale boli
sme nadšení z toho, čo sme “náhodne” objavili.
Oáza ticha a výjavov na stenách s freskami v
podzemí kostolíka nám nielenže vylepšila náladu, dokonca sme boli vďační za štrajk dopravcov.
Boli sme svedkami svedectva o nesmiernej úcte
Ríma k našim vierozvestom. V kaplnke sv. Cyrila a Metoda, ktorá je súčasťou baziliky, sa nachádza v oltári relikviár s ostatkami sv. Cyrila, ktoré
sem slávnostne uložil pápež Pavol VI. 17. novembra 1963. Časť vzácnych relikvií bola darovaná aj katedrále v Nitre. A práve pri príležitosti
výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú
Moravu putuje relikviár s ostatkami sv. Cyrila,
prvého učiteľa starých Slovenov, po slovenských
mestách a dedinách, aby sme mali možnosť priblížiť sa k najvzácnejším dejinám v živote nášho
národa. Máme tak možnosť poznávať svoje korene. A poznávať ich znamená prehlbovať si úctu
k histórii a súčasne k sebe samým.
... a keď sa náhodou chystáte do Ríma tiež,
Kostolík sv. Klementa si nenechajte ujsť. Určite
vám to neuberie z hrdosti…
Text a foto: Regína

Kostolná

Spýtali sme sa starostu obce Imricha Kováča, ako vníma túto zmenu. Čo sa podarilo vyriešiť projektom v rámci pilotnej výzvy Slovenskej
inovačnej energetickej agentúry na podporu
znižovania energetickej náročnosti vo verejných
budovách.
V prípade nášho zdravotného strediska sa
nám podarilo hlavne odstrániť havarijný stav
budovy, znížiť energetickú náročnosť tohto
zariadenia, skvalitniť pracovné prostredie lekárov, skultúrniť priestory na čakanie pacientov,
zabezpečiť bezbariérový prístup,... Časť sa
nám podarilo vyriešiť vďaka už spomínanej

grantovej výzve, hlavne čo sa týka úspor energií
a časť (modernizácia interiérov) bola vyriešená
z rozpočtu obce).

Okrem toho sme využili pomerne veľké
podkrovné priestory a zo Štátneho fondu rozvoja
bývania sme tam zrealizovali 4 byty.
Pri tomto projekte bolo pekne vidieť kombinovanie a dopĺňanie finančných zdrojov.
Na záver by som rád zaželal všetkým, aby
táto budova dlho slúžila občanom aj lekárom.
Zároveň chcem požiadať používateľov zdravotného strediska, aby na parkovanie využívali parkovacie miesta vyhradené v areáli zdravotného
strediska a za kostolom a neparkovali na pešej
zóne a trávnikoch.
Pýtala sa

Daniela Kozáková
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POZNÁVAME NAŠICH SUSEDOV

Za
tradíciami
Slovákov
žijúcich v
zahraničí

POZNÁVAME NAŠICH SUSEDOV
vom sme pozorovali najmä zapojenie všetkých
obyvateľov - vrátane detí - do výzdoby procesie
a oceňovali sme ich tvorivosť. Cvakanie našich
fotoaparátov znamenalo, že sa chceme o túto
nádheru podeliť aj s našimi blízkymi.
Ďalej naša cesta viedla do Kostola sv. Jozefa
v Budapešti, kde sa každú prvú nedeľu v mesiaci
koná slovenská bohoslužba pre slovenskú menšinu. Činnosť farnosti sv. Jozefa v Budapešti je
orientovaná hlavne na charitatívne akcie v duchu
učenia a pôsobenia Matky Terezy. Aj počas našej prítomnosti sa pred kostolom disciplinovane
zhromaždil dav bezdomovcov čakajúcich na
prídel jedla.
Hoci naše srdcia a oči boli nasýtené, naše
žalúdky vyhladli a tak sme sa po omši a krátkej

Občianske združenie Mojmírovské kroky, v spolupráci s
Obecným úradom Mojmírovce
a OZ INŠPIRÁCIA, zorganizovalo v rámci projektu Poznávame našich susedov jednodňový
zájazd do maďarskej partnerskej obce Čemer.
Akcia sa uskutočnila v nedeľu 2.6.2013 pod názvom Za
tradíciami Slovákov žijúcich v
zahraničí a zúčastnilo sa jej 52
občanov. Hlavným cieľom nášho
putovania bola tentoraz ukážka
dodržiavania cirkevnej tradície
Turíc (po našom „búdičky“) v
obci Čemer, kde žije aj slovenská
komunita. V kresťanskom ponímaní sa tento sviatok pripomína
ako Zoslanie Ducha Svätého,
ktorým sa končí Veľkonočné
obdobie. Duch Svätý svojím príchodom zbavil apoštolov hriechov a posvätil krst ako zásadnú
zmenu v ľudských srdciach. V
pôvodnej pohanskej symbolike
používanie zelených ratolestí a
kvetov malo za úlohu priťahovať
dobré sily a chrániť pred zlými.
Občania obce Čemer povýšili
túto tradíciu na úžasný zážitok
z približne 2 km ukážky nádherného kvetinového koberca
plného obrazcov znázorňujúcich
kresťanské symboly. S obdi-
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prehliadke Budapešti sprevádzanej zaujímavým
výkladom PaedDr. Helenky Eliášovej, vrátili
späť do Čemeru, kde nás čakal chutný obed v
reštaurácii Zelený strom. Posilnení a oddýchnutí sme sa vydali na spiatočnú cestu. Čakala nás
ešte prehliadka skanzenu ľudovej architektúry v
Szentendre. Tradičný drevený vláčik nás povozil
po 60 ha ploche, kde boli sústredené stavebné
historické objekty z obcí zo všetkých regiónov v
Maďarsku. Mnohým, skôr narodeným, to pripomenulo naše zabudnuté tradície či náradia. Naša
posledná zastávka bola v historickom centre mesta Szentendre. Jeho úzke a kľukaté uličky v nás
vyvolávali pocit ako v mestách na Chorvátskom
pobreží, len Jadranské more tu zastupoval široký
Dunaj.
Vrátili sme sa síce unavení, ale spokojní.
Vyšlo nám dokonca aj počasie, hoci sme niekedy
na oblohu pozerali s obavami. Vďaka samozrejme patrí obetavej vedúcej zájazdu Mgr. Danke

Kozákovej za prípravu zájazdu, starostovi obce
Imrichovi Kováčovi, okrem iného za jeho starostlivosť o našu všeobecnú spokojnosť a tiež Ing.
Timei Molnárovej za príležitostné tlmočenie.
Na záver chcem poďakovať aj pánovi Ľudovítovi Kvasňovskému, ktorý nás, ako vždy, milo
prekvapil - tentokrát to boli výborné pagáče, ktoré nám na cestu upiekli pracovníčky Nákupného
strediska COOP Jednota.
Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí našim občanom svojím prispením 2 % z daní
umožnili zúčastniť sa na peknom poznávacom
výlete a hlavne rozšíriť si svoje poznatky.
Za Radu ObZ Mojmírovské kroky

Ing. Alena Bohunčáková
Foto:

Mgr. Daniela Kozáková
Ing. Tímea Molnárová
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Opäť sme sa
zabávali
Pengagi

Poslednú májovú sobotu obec Mojmírovce
pripravila pre občanov v kultúrnom dome ta-

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
nečnú zábavu - Majáles. Tentoraz do tanca hrala
country skupina Pengagi. Piesne tejto známej
skupiny nenechali nikoho dlho sedieť. O to, aby
sa každý naučil tancovať tance v tomto štýle, sa
postarala tanečná skupina Atikus z Nitry. Výborná zábava trvala do neskorých nočných hodín.

babový klub Mojmírovce, OZ Cedron klub,
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko
v Mojmírovciach, Klub cyklistov, Komunita
Rozpohybujme sa, DHZ Mojmírovce, MS SČK
v Mojmírovciach ako i n.o. Šťastný život, ktoré
si pripravili jednotlivé súťaže pre deti, ako aj bez

Atikus

Deň detí

v Mojmírovciach
Alena Filová
Foto: Juraj Švarc

Obec Mojmírovce pripravila aj v tomto
roku pre najmladšiu generáciu Deň detí v sobotu 15. 6. 2013.

balíček sladkostí.
Toto podujatie by sa nemohlo uskutočniť
bez spolupráce so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v našej obci ako je ZO JDS
Mojmírovce, OZ INŠPIRÁCIA, TIK CESYS,
Mojmírovská kapela, ZUŠ Mojmírovce, FK
Mojmírovce, OZ Mojmírovské kroky, Hokej-

V programe sa predstavilo družstvo z Dobrovoľného hasičského zboru v Mojmírovciach
zásahom na horiace osobné auto, vyslobodzovanie osoby z havarovaného auta, požiarnym
útokom ženského družstva, ale aj
prehliadkou hasičskej techniky
a ukážkou hasenia vodou, ale i
penou, do ktorej deti veľmi radi
naskákali. Potom nasledovalo vystúpenie Spoločnosti na ochranu
dravých vtákov Zayferus z Českej
republiky. Deťom predstavili 22
vzácnych dravcov a predviedli
ukážky týchto dravcov pri lete
i pri love. Do ukážok i súťaží taktiež zapojili deti, ale i rodičov.
Samozrejme nechýbali ani
súťažné disciplíny na 15 stanoviskách, ktoré museli deti absolvovať,
aby na záver dostali za odmenu
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ďalších dobrovoľníkov.
Podujatie obohatila pani Erniholdová so
svojim zverincom a tiež Eržika Szabová s rodinou, ktorí z Čemeru priviezli drevený kolotoč,
slimákov, chodúle a rôzne iné hry, čím rozdávali
radosť najmenším deťom až do večerných hodín.
Týmto všetkým sa chceme za ich vynaloženú námahu, ochotu a čas srdečne poďakovať. Taktiež
sa chceme poďakovať i sponzorom, ktorými boli

Dozorný výbor COOP Jednota v Mojmírovciach,
Intersnack Slovensko, Tauris Nitria, Hana Pappová. V neposlednom rade poďakovanie patrí
i n.o. Šťastný život za prekrásne červené srdiečka, ktoré dostali deti spolu s balíčkami, ZUŠ
Mojmírovce za poskytnutie svojich vnútorných
priestorov a za záverečný kultúrny program so
skupinou Slide, ako aj ZŠ Mojmírovce za poskyt-
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zo ZŠ Mojmírovce:

Deti zo ZŠ Mojmírovce
v škole v prírode

Z MŠ Mojmírovce:

Materská škola
má talent!

„Slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak
sa nemrač...“ 10-teho júna sme sa hrali na superstar a hľadali sme v mojmírovskej materskej škole
talent.
Krásny slnečný deň nám prišla spestriť Simona Hégerová zo súťaže Hlas Česko Slovenska,
ktorá jednu pieseň zaspievala spolu s našou kamarátkou Laurou Ráczovou. Všetky deti tancovali,
skákali, presne tak ako na koncertoch hviezd.
Niektoré naše hviezdy spievali spolu so speváčkou a potom jej trošku upravili svojimi požiadavkami pripravený repertoár piesní. No dvomi
slovami „fantastická atmosféra“. Touto cestou
chceme veľmi pekne poďakovať pánovi Ráczovi
za tento deň, ktorý celý zorganizoval a zasponzoroval. Deťom zabezpečil občerstvenie a kopu
sladkostí. Za všetky deti jedno veľké ďakujem.
Mgr. Anna Velebná
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Rozprávkový
zámoček

13.6. sme sa vybrali spolu s rodičmi do Bojníc
na poschodovom autobuse od spoločnosti Turancar. Začali sme s prehliadkou zoologickej záhrady
a keď sme boli trošku unavení, oddychovali sme
v zónach s rôznymi detskými atrakciami, nafukovacími hradmi, vodnými kolesami a inými
super zábavami. Po prehliadke ZOO sme sa všetci
stretli pred Bojnickým zámkom s očakávaním,
aký rozprávkový svet nás čaká. V zámku nás
privítali s rozprávkou O Červenej čiapočke. Ďalej
nasledovala Šípová Ruženka, Sedem kozliatok a
Tri prasiatka nás sprevádzali do miestnosti, kde
nás čakal čarodejník dúfajúc, že deti rozprávky
nepoznajú. No veru sa mýlil, ale princezná ho
utešila tým, že pokiaľ deti budú čítať a počúvať
rozprávky, všetky rozprávkové postavy budú
existovať aj naďalej.
Ešte by som sa chcela poďakovať pánovi Homolovi za osadenú vtáčiu búdku pred materskou
školou, kde naše deťúrence nosia vtáčikom všelijaké dobroty.
Mgr. Anna Velebná

22. až 26. apríla 2013 absolvovali 44 žiaci pod
ochrannými krídlami 4 pani učiteliek 5. – 9. ročníka Školu v prírode v Bystrej. Prvým príjemným
prekvapením bol pre nás hotel Biela Medvedica
obkolesený prekrásnou prírodou s príjemným
a ochotným personálom. Po vybalení sme sa
vrhli na objavovanie tajov okolia. Program celého
týždňa bol bohatý. Snažili sme sa deťom vyplniť
čas zmysluplne, nielen učením, ale aj turistikou
a spoznávaním krás okolitej prírody, športovými aktivitami a hrami. Okrem tvorivého
učenia, ktoré bolo zamerané na blízke okolie
ako napr. zhotovovanie prírodného múzea,
výroba a púšťanie pltiek, kreslenie mapy
okolia , sme každý deň absolvovali zaujímavý výlet. Prvý deň sme navštívili hvezdáreň
v Žiari nad Hronom a Ajax farmu, v utorok
sme sa vybrali do Bystrianskej jaskyne, tretí
deň sme zdolali lanovú dráhu Tarzániu, vo
štvrtok sme nabrali nové sily vo wellness.
Večer sme zakončili diskotékou, karnevalom, opekačkou alebo súťažami. V piatok
po vyhodnotení celého týždňa plný nových
zážitkov sme odchádzali domov s tým, že
o rok sa určite vrátime.
Pobyt nám spríjemnili sponzori: Ing. Jana
Guzmická, Ing. Ivo Podberský, TAURIS NITRIA
s.r.o., Mojmírovce.
Mgr. D. Valíčková

Jazykový športovo
– relaxačný pobyt II.
Koniec mája bol pre 40 žiakov 8. a 9. ročníka
ZŠ Mojmírovce mimoriadne bohatý na zážitky
a skúsenosti. Spolu s tromi pedagógmi prežívali
5 dní neštandardného vyučovania v horskom
prostredí Rematy, neďaleko Prievidze. Návšteva
Hornonitrianskeho skanzenu v Cígli, Olympíjske
trojdnie s množstvom športových a vedomostných súťaží, prehliadka Múzea neandertálcov
v Bojniciach, účasť lektorov z Írska a Rakúska
a komunikácia v angličtine, nakrúcanie remixu,
golf a relax v areáli Vodného sveta v Sebedraží...

Mnoho rôznych aktivít, ktoré však majú niečo
spoločné: radosť, smiech a dobrú náladu. Nezabudnuteľné okamihy, ktoré rezonujú v našich
spomienkach, sa stali dôkazom toho, že aj dnes
sa mladým ľuďom oplatí venovať svoj čas a ener-
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giu. Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili, vďaka
rodičom, ktorí súhlasili, vďaka sponzorom,
ktorí pomohli: Tauris Nitria, PD Mojmírovce
- bitúnok, Diskont VMD, Ing. Z. Szombath. V
neposlednom rade veľké ĎAKUJEME v mene
všetkých zúčastnených PhDr. Ľ. Törökovi, PhD,
prodekanovi UKF v Nitre za výbornú spoluprácu.
Veríme, že podobným akciám dáme zelenú aj v
budúcnosti! ☺
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž,
Mgr. Z. Szombathová

To ta Heľpa ☺
Pri znení tejto známej slovenskej ľudovej
piesne si asi všetci zúčastnení žiaci prvého stupňa
spomenú na tohtoročnú školu v prírode. Počas

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom
a pani učiteľkám - J. Gulášová, M. Ďuricová a N.
Poláková za nezabudnuteľné chvíle plné pozitívnych zážitkov, ktoré boli znásobené aj vďaka
sponzorom pri opekačke - Tauris a cenami do
tomboly - COOP Jednota Mojmírovce a obchodný dom Tesco.

Z majstrovstiev okresu
žiakov v atletike
Dňa 22. 5. 2013 sa žiaci našej základnej školy
zúčastnili majstrovstiev okresu žiakov v atletike, ktoré sa uskutočnili na atletickom štadióne
v Nitre. Z celkového počtu 13 zúčastnených škôl
sa naša škola umiestnila na peknom 4. mieste.
Úspechy dosiahli žiaci v týchto
disciplínach:
3. miesto - Simon Čačik - beh
na 300 m
2. miesto - Filip Arpáš - vrh
guľou
2. miesto - Lukáš Homola - beh
na 1000 m
1. miesto - Samuel Sýkora
- beh na 1000 m
Našu školu reprezentovali:
Samuel Sýkora, Filip Arpáš,

piatych májových dní, ktoré sme
prežili v prostredí krásnej dedinky
Heľpa, ležiacej na úpätí Nízkych
Tatier, sa táto pieseň stala našou
„hymnou“ a ešte dlho bude príjemne
rezonovať v našich spomienkach.
V rámci pobytu v penzióne
Majk plavci aj neplavci každodenne
zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti počas plaveckého kurzu pod
vedením animátorov CK Bombovo
- ktorí si získali sympatie všetkých
detí.
Turisti si prišli tiež na svoje.
Návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne a poznávacie túry v rámci okolia
boli veľkým prínosom pre regionálne spoznanie tejto oblasti.
Vznikli tu aj nové priateľstvá so žiakmi ZŠ
Pohranice, ktorí boli našimi spoločníkmi počas
celého pobytu a aj na všetkých cestách, ktoré sme
absolvovali.
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Lukáš Homola, Simon Čačik, Michal Tóth,
Martin Baláž, Filip Kuruc, Timotej Guzmický, Martin Krátky, Adrián Klimaj.
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Jediným postupujúcim do
majstrovstiev
kraja v atletike, ktoré sa uskutočnili 5. 6. 2013
v Nových Zámkoch sa stal Samuel Sýkora v behu na 1000 m. Z celkového počtu 18 pretekárov
v tejto disciplíne skončil v silnej konkurencii na
8. mieste s časom 3:07 a s 15 sekundovou stratou
na prvé miesto. Oceneným žiakom gratulujeme
a všetkým ostatným ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej základnej školy.
Mgr. Peter Slíž

Zážitkové vyučovanie
literatúry

šej slovenskej literatúre a dnešnom pohľade na
Turecko ako na obľúbenú turistickú destináciu.
V závere prezentácií boli otázky do diskusie.
Cieľom „vedeckej konferencie“ bolo spoznávanie
kultúry iného národa, vychovávanie žiakov k tolerancii a znášanlivosti.
V priebehu projektu boli využité medzipredmetové vzťahy s dejepisom, geografiou,
hudobnou a výtvarnou výchovou, informatikou
a prierezové témy regionálnej a multikultúrnej
výchovy. Žiaci sa presvedčili, že poznatky získané na jednotlivých predmetoch navzájom súvisia
a predstavujú mnohotvárnosť nášho života.
PaedDr. Ľubica Semáneková,
učiteľka SJL v 6.A

Plavecký
výcvik

ZŠ v Mojmírovciach sa usiluje o napĺňanie myšlienok Modernej školy budúcnosti. Na
hodinách literatúry spoznávali žiaci 6.A život,
charaktery a vzťahy ľudí v baladách. Popri literárnych textoch, ktoré ponúka učebnica literatúry, pracovali formou projektového vyučovania
a tvorivej dramatiky s regionálnou ľudovou baladou Nitriansky pernikár. Metódou „tu a teraz“
vstupovali do rolí jednotlivých postáv balady,
vžívali sa do ich osudov. Pri stvárňovaní postáv
sme využili rekvizity folklórneho súboru Zbojník
(zásterky, klobúky, šatky a pod.). Pomocou zážitkového učenia sme si sprítomnili dobu tureckých
vpádov na Slovensko a s tým súvisiaci emotívny
príbeh nitrianskeho pernikára a jeho dcéry. Zistili
sme, že ľudové balady vznikali aj na území nášho
regiónu a približujú nám minulosť nášho rodného kraja. Svoje dojmy žiaci spracovali literárne,
výtvarne, formou fotodokumentácie a elektronických prezentácií.
Vyvrcholením projektu bola „vedecká konferencia“ žiakov na tému Turecko v minulosti
a dnes. Žiaci – dobrovoľníci pripravili PowerPointové prezentácie o tureckej tematike v star-

V dňoch 10. – 14. júna sa naši žiaci
1. – 5. ročníka zúčastnili plaveckého
výcviku na plavárni v Kaštieli v Mojmírovciach. Všetci sme sa veľmi tešili
na bláznenie v bazénoch. Minulý rok
sme sa už čo - to podučili, preto nám
šlo učenie ľahšie. Prvý deň sme sa
učili vydychovať do vody, ponárať sa
a splývať.

Druhý deň sme plávali pomocou plaveckej
dosky a ďalšie dni sme sa učili rôzne spôsoby
plávania napr. prsia, kraul dopredu aj dozadu,
skákali sme do hlbokej vody panáčika, niektorí
skúšali aj šípky. Cez prestávky sme zažili veľa
zábavy. Špliechali sme sa, skákali a ponárali sa
do vody. Posledný deň výcviku sme súťažili o diplomy, v ktorých sme mali uvedené svoje najlepšie
plavecké výkony. V bazéne sa nám veľmi páčilo
a už teraz sa tešíme na budúci rok.
Podľa vyjadrení detí zapísala
Mgr. Jana Gulášová
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Zo ZUŠ Mojmírovce:

Flautový súbor na súťaži
Zahrajže nám píšťalôčka
Už po druhýkrát sa dievčatá z Flautového
súboru - Kristína Subiová, Helena Páleníková,
Lucia Velebná a Jarmila Šimková - zúčastnili
VII. celoštátnej súťaže v hre na zobcové flauty
s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka v Nových Zámkoch.
Je to jediná súťaž svojho druhu na Slovensku, pretože iba tu je zobcová flauta hlavným
a jediným nástrojom, ktorý však prirodzeným
vývojom ustupuje priečnej flaute. Dievčatá
súťažili v kategórii Komorná hra E a v silnej
konkurencii získali krásne Strieborné pásmo.
Z Nových Zámkov si odniesli nielen ocenenie,
ale aj dobrý pocit, že spoločná hra v komornom
zoskupení má svoje čaro a svoj zmysel.
Mgr. Klaudia Arpášová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

Návšteva divadelného
predstavenia
25. marca 2013 navštívili žiaci našej umeleckej školy muzikál v Divadle Andreja Bagara
v Nitre Sladká Charity. Slávny muzikál ovenčený mnohými cenami od 60. rokov po súčasnosť.
Sladká Charity je jedným z najúspešnejších
amerických muzikálov, uvádzaný nepretržite
päťdesiat rokov na divadelných scénach po
celom svete. Predstavenie plné hudby, tanca a
emócií si žiaci užili v atmosfére večerného predstavenia, čo bolo pre niektorých aj po prvýkrát.
Všetkých zaujala téma hľadania lásky a jej zaujímavé spracovanie, skvelé herecké a tanečné
výkony.
Mgr. Klaudia Arpášová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

Výchovný koncert
žiakov ZUŠ Mojmírovce

Celoslovenská
interpretačná súťaž

Nitrianska lutna
Dňa 17. 5. 2013 sa zúčastnil Anton Klbik,
žiak 3. ročníka ZUŠ Mojmírovce so svojou pedagogičkou Eli Mimakiovou na celoslovenskej
interpretačnej súťaži Nitrianska lutna, ktorá
bola v roku 2010 začlenená do zoznamu prestížnych súťaží EMCY - European Union of Music
Competitions for Youth.
V roku 2013 bola súťaž zameraná na sólovú
hru na gitare a sláčikových nástrojov. Porotcami
súťaže v hre na gitare boli významní koncertní
hráči a zároveň pedagógovia konzervatórií a
vysokých škôl a to Mgr. Art. Ján Labant ArtD.,
Mgr. Art. Martin Krajčo zo Slovenska a prof.
Stanislav Juřica z Česka.
Anton Klbik súťažil v III. kategórii do 13 rokov, kde získal krásne 2. miesto. Srdečne všetci
gratulujeme.
Eli Mimakiová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce
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a patrí im za to naša pochvala! Bolo vidieť, že
všetkým deťom sa predstavenia páčili a tešia sa
na ďalší výchovný koncert!
Mgr. Art. Ivana Beňušíková,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

Piano v modernom
rytme
Na záver pripájame niekoľko postrehov od
našich malých divákov.
Nicolas Klučka, 5.A
Najviac sa mi ľúbila elektrická gitara. Hrali aj
na iné hudobné nástroje. Napríklad: klarinet,
bubny, saxafón... atď. Bolo to veľmi pekné.
Alexandra Konečná, 5.A
Na koncerte vystupovali deti zo ZUŠ s hudobnými nástrojmi a krátkymi etudami. Boli tu aj deti
z Cabaja, ktoré mali divadielko o kamarátstve
a mobiloch. Jedno dievča spievalo pesničku od
Kristíny V sieti ťa mám. Veľmi sa i to páčilo.
Najviac sa mi však páčila elektrická gitara a
klarinet na ktorom hral pán učiteľ.
V skratke: naše deti v ZUŠ sú šikovné!!!
Terézia Lacinová, 5.A
Na výchovnom koncerte boli hudobné nástroje
ako napr. gitara, flauta, spev,.... Deti zo ZUŠ-ky (napr. Lucka Velebná, Veronika Holková)
nám na nich hrali. Bolo to veľmi pekné. Všetci
sa snažili.

Dňa 20. 5. 2013 v Kultúrnom dome v Mojmírovciach sa žiaci našej školy rozhodli spríjemniť aj tak dosť ťažké pondelňajšie predpoludnie
svojim kamarátom a spolužiakom zo ZŠ a MŠ
Mojmírovce.
Staršie aj mladšie deti predviedli svoje
umenie v jednotlivých vystúpeniach. Diváci si
mali možnosť vypočuť hru na gitare, zobcovej
a priečnej flaute, saxofóne, klarinete, trubke, na
klavíri a keyboarde. Koncert ukončili starší žiaci hrou na elektrickej gitare a bicích nástrojoch.
Okrem hudobných nástrojov sa deťom predstavila aj naša začínajúca speváčka a samozrejme
nemohli chýbať ani žiaci literárno – dramatického odboru.

31. mája 2013 sa dve mladé klaviristky
Paulína Meždejová a Alexandra Brunaiová
zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže Piano
v modernom rytme v Bojniciach. Hoci mladých
talentov bolo v ich kategórii veľa, obe získali
veľmi pekné umiestnenia. Paulína Meždejová
- bronzové pásmo, Alexandra Brunaiová – zlaté
pásmo. Účasť na súťaži bola pre dievčatá nielen
príjemná, ale aj užitočná, pretože tu získali
mnoho nových skúseností a zážitkov, mohli
porovnať svoj výkon s výkonmi iných detí, a tak
dostali nový impulz do ďalšej práce.

Simon Ďuran, 5.A
Vypočuli sme si rôzne hudobné nástroje. Najkrajšie znel klarinet, ale ani zobcová flauta
nebola najhoršia, dokonca krásne znel aj klavír.
Žiaci z cabajskej školy hrali divadlo. Pointou
divadla bolo, že kamaráti sú cennejší ako nejaký
mobil.
Kristína Janošťáková, 5.A
Všetci predviedli skvelý výkon. Niektorí hrali
na hudobné nástroje, niektorí spievali, iní zase
spracovali básničky a spravili z nich krátke divadielko... Tí menší žiaci, ktorí vystupovali po
prvýkrát boli trochu nesmelí, no predsa boli
skvelí. Všetci vystupujúci si dali veľmi záležať

Mgr. Elena Janajeva,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce
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Závereč ný
koncert ZUŠ

Na nádvorí zámku

Lucia Velebná 7. ročník,
I. stupeň - Hra na keyboarde
Trieda Jána Pastora
Martina Holecová 7. ročník,
I. stupeň - Hra na gitare
David Kubáň 7. ročník, I. stupeň - Hra na gitare
Anton Karas 4. ročník, II. stupeň - Hra v tanečnej a džezovej skupine
Opäť máme za sebou jeden školský rok, ubehol ako voda. Všetko okolo nás sa deje rýchlo
a aj preto si veľmi vážime, že si pre nás nájdete
čas a chodíte na naše koncerty. Nebolo tomu inak
ani na tohtoročnom Záverečnom koncerte, kde si
prítomní rodičia, starí rodičia, priatelia aj známi
mali možnosť vypočuť a pozrieť starostlivo pripravené vystúpenia žiakov hudobného, tanečného a literárno - dramatického odboru.
Absolventi ZUŠ Mojmírovce
v školskom roku 2012/2013
Hudobný odbor:
Trieda Bc. Rudolfa Arpáša
Timotej Paluga 7. ročník,
I. stupeň - Hra na klavíri
Trieda Mgr. Klaudie Arpášovej
Veronika Trenková 7. ročník,
I. stupeň - Hra na zobcovej flaute
Trieda Mgr. Eleny Janajevy
Juraj Toman 7. ročník,
I. stupeň - Hra na klavíri

Literárno - dramatický odbor:
Trieda Mgr. art. Ivany Beňušíkovej, Bábkarské
oddelenie, I. stupeň, 6. ročník
Veronika Haršániová, Samuel Jašík, Michaela
Kovárová, Michaela Lelovská, Tatiana Vráblová, Filip Žiak
Veronika Plešivková - 4. ročník, II. stupeň - Bábkarské oddelenie
Naši najstarší žiaci, absolventi, nás
opúšťajú, a na ich miesto prídu noví
malí prváčikovia plní elánu a chuti učiť
sa všetko nové. My sa na nich tešíme
už teraz. Zatiaľ však prajeme všetkým
krásne prázdniny plné veselých zážitkov a aby hlavne deti načerpali silu do
ďalšieho školského roka, v ktorom sa,
dúfame všetci opäť, spolu stretneme.
Dovidenia v školskom roku 2013/2014.
Kolektív učiteľov
Základnej umeleckej školy
Mojmírovce

Z OUI Mojmírovce:

Školský výlet
Pri príležitosti MDD pripravilo Odborné
učilište internátne v Mojmírovciach školský
výlet. Uskutočnil sa najmä vďaka finančnej pomoci sponzorov: Mojmírovské kroky, Miroslav
Černek, Iskara s.r.o., NR TRANS s.r.o. Organizátorom bol Mgr. Ľuboš Jančovič, hlavný majster
odborného výcviku.
Navštívili sme nádherný moravský kraj,
známe a vyhľadávané turistické miesta – Lednice, Valtice. Prehliadky zámkov boli pre žiakov
nezabudnuteľným zážitkom. Nemenej ich zaujala
aj zimná záhrada i rozsiahly a krásne udržiavaný
park s fontánou a sochami v Ledniciach.
Zámok v Ledniciach je súčasťou Lednicko-valtického areálu a má rozlohu skoro 300 km2.
Najmä v 18. a 19. storočí ho vybudovali Lichtenštajnovci. Taktiež patrí do zoznamu UNESCO.
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Areál tvorí zrúcanina Jánov hrad, klasicistická
horáreň Lovecký zámoček, Apollónov chrám s
dórským stĺporadím, Rybničný zámoček, Hraničný zámoček, Belvedér, Akvadukt, Obelisk, a Minaret. Práve ten je najpozoruhodnejšou stavbou,
o ktorej koluje veľa legiend, pretože nie je jasný
jej vznik. Z architektonického hľadiska je Minaret postavený v maorskom stavebnom štýle.
Žiaci spolu s pedagógmi školy prežili 23.
mája výnimočný deň, s možnosťou poznať nové
kultúrnohistorické prostredie. Žiačky najviac
upútali umelecké diela, najmä obrazy, pozornosť
chlapcov pritiahlo brnenie rytierov. V hudobnej
sále lednického zámku nás privítala ukážka dobovej skladby, ktorá napomohla autenticite esteticko-emocionálneho vnemu.
Na spiatočnej ceste sme sa ešte potešili návštevou nákupných centier v Bratislave.

PaedDr. Iveta Štefanovičová

Foto: archív školy
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Milé naše deti,
rodičia a starí
rodičia.
V dnešnej dobe vlády peňazí, si často
neuvedomujeme, že sú aj dôležitejšie veci ako
peniaze – naše deti, ich šťastie, zdravie a bezpečnosť alebo dobrá povesť nás dospelých.
Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť ani zaplatiť
a práve preto mi nedalo nenapísať tento článok. Pokladám za svoju povinnosť (dôležité)
povedať, že v našej obci máme ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí a ktorí, keď treba, sú
ochotní (napriek často komplikovanej finančnej situácii) nezištne pomôcť.
Hoci v posledných rokoch sa v obci spravilo
veľa. My, rodičia detí hrajúcich sa na cestách, po
ktorých neustále chodia autá, sme pociťovali veľkú rezervu práve v tejto oblasti. Preto sme sa ako
rodičia rozhodli obnoviť detské ihrisko na Pažiti.
Oslovili sme veľa firiem ako aj jednotlivcov.
Prakticky jediná firma, ktorá promtpne zareagovala na našu žiadosť o pomoc, bolo Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce. Za všetko stačí
citovať jej predsedu Ing. Petra Schultza: „Sám
mám deti a uvedomujem si význam zdravého
a bezpečného pohybu našich detí na čerstvom
vzduchu. Na takútu aktivitu spolu s našimi zamestnancami radi prispejeme finančne ako aj
vlastnou prácou“.
Družstevníci okolo p. Hlinku nám tak rýchlo
a profesionálne osádzali ako aj vyrábali súčasti
lavičiek stolíka a oplotenia, vyrobili bránku ako
aj osadili nové herné prvky, ktoré s nádychom
mojmírovskej histórie vytvoril PhDr. Róbert
Žilík.
Zároveň sme my rodičia zbierali finančné
prostriedky prostredníctvom 2% z dane. Som
veľmi rada, že vďaka „obehávaniu“ domácností
v našej obci, sme natrafili na dvoch skvelých
ľudí – Mgr. Martina Palku a Ing. Andreu Bakošovú. Prostredníctvom Občianskeho združenia
INŠPIRÁCIA nám nezištne poskytli prostriedky
na nákup nových hojdačiek a materiálu na rekonštrukciu a výrobu herných prvkov. Zároveň
plne podporili naše aktivity a prostredníctvom
INŠPIRÁCIE sme získali aj grant Tatra banky
na obnovu ihriska. Časť prostriedkov z 2%
z daní sa nám podarilo získať aj prostredníctvom
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občianskeho združenia Mojmírovské kroky,
ktoré poskytlo svoj účet na príspevky 2% aj pre
detské ihrisko.

Oplotenie a kry nám sponzorsky venovala
firma Green space, záhradná architektúra.
Celý proces obnovy dozoroval a neraz aj priložil ruku k dielu Ing. František Visolajský.
A nesmieme tiež zabudnúť, že ani naši občania nezostali vlažní a pridali ruku k dielu. Oteckovia z ulice Ku krížu napriek práve prebiehajúcemu hokejovému zápasu „našich“ povyrovnávali prvky, pokládli dlažbu, vykopali pieskovisko,
navozili piesok a domontovali prvky.
Chceli by sme, aby ihrisko pretrvalo čo najdlhšie, preto je oplotené a zabezpečené zámkom
s číselným kódom. Číselný kód všetkým rodičom
malých detí poskytne obec. Prosíme rodičov, aby
pri odchode ihrisko vždy uzamkli.
Možno sme my, občania Mojmíroviec zvyknutí, že firma ako PD Mojmírovce je tu niekoľko
desaťročí a je akoby samozrejmosť, že keď sa
vytvára nejaká hodnota v rámci obce, sú pri tom.
Ale to nie je samozrejmosť! V skutočnosti ich
prístupom k našim najmenším – našej budúcnosti môžu byť príkladom ostatným, mladším
a možno aj prosperúcejším firmám. Teda dostávam sa na začiatok môjho poďakovania – dobrá
povesť sa ťažko získa, ľahko stratí ale v každom
prípade sa nedá kúpiť.
Ak chcete aj v budúcnosti podporiť naše
aktivity pre deti, môžete tak okrem iného urobiť
tak, že venujete svoje 2 % z dane Občianskemu
združeniu Inšpirácia.
Nech je detský smiech z Pažite tou najlepšou
reklamou pre tých, čo pomohli!
Všetkým ďakujeme!

MUDr. Kristína Visolajská

Leto v našich
záhradách
Júl a august sú typické letné mesiace, v ktorých sa často v dôsledku vysokých teplôt prejaví
nedostatok vlahy v pôde, ktorú treba pravidelne
dopĺňať. Práve ona je jedným zo základných
predpokladov dobrých úrod záhradných plodín.
Povrchové zavlažovanie zelenine, ale najmä
ovocným stromom málo prospieva, preto hneď
na jar po vysiatí semien a vysadení priesad na
zeleninovú časť záhrady umiestnim hadice
kvapkovej závlahy, ktorú využívam už približne
20 rokov a vhodnejší systém zavlažovania v prídomových záhradách ani nepoznám.
Aj v našej záhrade rastu buriny zabraňujem
predovšetkým plečkovaním a mechanickým
okopávaním. Na burinu vôbec nepoužívam
chemikálie. Zo školy si dobre pamätám na slová
nášho starého profesora, ktorý učil základy agrotechniky a nám študentom zdôrazňoval, že najlepším prostriedkom proti burine v záhradkách
je motyka (samozrejme aj šinták J). Zeleninové
záhony kyprím po každom výdatnejšom daždi,
aby som prerušil pôdny prísušok a uchoval vlahu.
Naviac praktizujem aj nastielanie pokosenou trávou všade tam, kde je to možné (napr. aj jahody,
priesady zeleniny a iné). Okrem zeleninovej časti
nastielam pôdu aj okolo stromčekov kríkov, ktoré
som vysadil v tomto, prípadne v predchádzajúcom roku. V prvých rokoch po výsadbe ponechávam na ovocných stromkoch len niekoľko
ukážkových plodov. V minulom roku sa nám na
jednej jabloni objavila vlnačka krvavá, žiaľ žiadna ochrana nebola účinná. Aj likvidácia molíc na

kapustovinách je veľmi problematická. V tomto
roku sa nám v záhrade rozmnožili aj mravce, ale
tie neničím, pretože patria do prírody.
Sporadicky uplatňujem listovú výživu, ale
jednoznačne dávam prednosť prirodzeným hnojivám (kompost, zelené hnojenie), pred priemyselnými. Kvapalné hnojivá vo forme postreku sú totiž veľmi účinné. Listovú výživu aplikujem spravidla po daždi, ráno alebo podvečer. Postrek na
list spravidla kombinujem s chemickou ochranou.
Dozrievajúce ovocie, na ktorom mi veľmi záleží,
aby bolo nepoškodené, chránim proti osám sieťkami z rôznych materiálov. Uvedomujem si, že
každý tvor má v prírode svoju úlohu, i keď sa nám
zdá zbytočný, alebo dokonca škodlivý. Za takýto
hmyz sa považujú aj osy, ktoré by sme v záhradách radšej nevideli. V lete a v jeseni poškodia
mnoho plodov, prenášajú moníliovú nákazu a iné
druhy hniloby. Sú dotieravé a vcelku agresívne.
Užitočnosť ôs sa prejavuje len v tom, že napádajú
aj škodlivý hmyz. Keď sa osy premnožia, je nutné
sa proti nim chrániť. Vhodnou návnadou je pivo
v plastovej nádobe, do ktorej vyrežeme viac otvorov. Viem, že niektorí záhradkári ochraňujú prvé
dozrievajúce strapce stolového hrozna aj priesvitnými plastovými vreckami. V našej záhrade
chránime hrozno proti vtákom, najmä škorcom
umelohmotnými sieťami.
Plot (pletivo) v záhrade často využívam na
pestovanie popínavej fazule a ozdobných tekvičiek. Každoročne začiatkom augusta vysadím
staré zemiaky, ktoré potom zberáme v neskorej
jeseni. Dobrá druhá úroda je však závislá od
dostatku vlahy. Všetko zdravé ovocie a zeleninu,
ktoré sa nám urodia na záhrade máme snahu zužitkovať.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: archív obce
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V júli oslavujú:

80 – te narodeniny
Stanislav Žilík
75 – te narodeniny
Terézia Palaťková,
Anna Töröková
70 – te narodeniny
Ľudmila Konečná
65 – te narodeniny
Karol Cintula,
Anna Zemanová,
Ružena Kacírová
60 – te narodeniny
Ľubomír Striha,
Helena Gálová
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V auguste oslavujú:
90 – te narodeniny
Jozef Lámi,
Anton Pintér
85 – te narodeniny
Ľudovít Oríško
80 – te narodeniny
Mária Oríšková
75 – te narodeniny
Štefan Palaťka
70 – te narodeniny
Viktor Kozár,
Mária Kitková,
Anton Slaténi
60 – te narodeniny
Pavol Molnár,
Jaroslav Tóth,
Helena Andrisová,
Milan Guláš

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Emma Pazúriková,
David Kudri,
Martin Uhrin

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Žiacky kolektív FK Mojmírovce

Predstavujeme salón K.L.K
Vždy je potešujúce, keď v našej obci pribudne nová prevádzka, pretože to svedčí o aktivite
našich občanov. Je dobrým zvykom predstaviť
v našom časopise tých nových podnikateľov,
ktorí o túto možnosť prejavia záujem. Dali sme
príležitosť na predstavenie aj Kataríne Repovej.

Chcem vám predstaviť kozmetický salón K.
L. K, ktorý je v nových priestoroch. Už niekoľko
rokov sa profesionálne venujem kozmetike. Ponúkam odbornú kozmetickú starostlivosť o pleť.
Súčasťou tejto starostlivosti je kozmetika
ALCINA. Ďalej prístrojové ošetrenie pleti s prístrojom Dermabrazia, ktorého účinky sú:
- omladenie pleti (stimuluje nový rast buniek)
- zvýšenie hydratácie
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- vyhladenie vrások (zvýšenie tonusu a elasticity
pleti)
- ošetrenie upchatých pórov
- zosvetlenie pigmentových škvŕn
- ošetrenie problematickej pokožky
Taktiež ponúkam prístrojové ošetrenie so
Skin Scrubberom (čistič pokožky), ultrazvukovú terapiu – aktivuje metabolizmus v bunkách,
stimuluje kožné tkanivo a pri tvorbe kolagénu
dochádza k redukcii vrások.
K ďalším službám patrí aj čistenie pleti, masáže tváre, krku a dekoltu, depilácia celého tela,
farbenie a formovanie obočia. 3D lepenie rias, líčenie na každú príležitosť, darčekové poukážky
v ľubovoľnej hodnote.

Teším sa na vašu návštevu!
Katarína Repová – kozmetička
Salón K. L. K
Štvrtý rad 1818/5
Mojmírovce
Tel.: 0905 287 234, 0915 974 969

Vyhodnotenie
súťažného ročníka
2012/2013
Žiaci
Naši najmladší futbalisti začali sezónu po
riadnej omladzovacej kúre, keď mužstvo opustilo
až 7 hráčov z dôvodu prechodu do vyššej vekovej
kategórie. A keďže záujem o futbal je medzi deťmi veľký, v spolupráci so základnou školou sme
sa rozhodli založiť aj futbalovú prípravku, ktorú
rovnako ako žiakov trénuje Peter Slíž. Niektorých
malých futbalistov (vekom aj výškou) nám súperi
závideli, lebo výkonmi nezaostávali ani za staršími a vyššími spoluhráčmi i protihráčmi. Ich
výkon môže rásť aj vďaka zapojeniu sa do projektu „Futbal to je hra“. Sumou 1316,- € podporila
nákup dresov, lôpt a tréningových pomôcok pre
mládežnícke mužstvá Nadácia Slovenskej sporiteľne. Po ukončení súťažného ročníka končia
v tejto vekovej kategórii svoju činnosť Simon Čačik, Karol Filo, Dominik Habáň, Jaroslav Jašík,
Roman Karas, Dominik Kováč, Filip Slaténi. Výsledky v tejto kategórii nie sú až tak dôležité, pek-

né kombinačné akcie a zlepšujúca sa hra mužstva
však môžu byť prísľubom pre urmínsky futbal.
Jesenná časť súťaže žiakov:
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 4 : 2 (2 : 2)
góly: S. Čačik – 3x, D. Kováč
Tešedíkovo – Mojmírovce 4 : 2 (2 : 1)
góly: A. Lauko, S. Čačik
Mojmírovce – Horná Kráľová 4 : 6 (3 : 2)
góly: D. Kováč – 3x, A. Oláh
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 3 : 3 (2 : 1)
góly: D. Kováč – 2x, S. Čačik
Kráľová n/Váh. – Mojmírovce 3 : 1 (1 : 1)
gól: A. Oláh
Diakovce – Mojmírovce 4 : 1 (3 : 1)
góly: S. Čačik
Mojmírovce – Neded 0 : 9 (0 : 3)
Vlčany – Mojmírovce 6 : 1 (2 : 1)
gól: S. Čačik
Mojmírovce – Selice 9 : 4 (6 : 1)
góly: A. Oláh – 3x, S. Čačik – 2x, S. Henyig, D.
Kováč, A. Lauko, D. Habáň
Jarná časť súťaže žiakov:
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 3 : 2 (2 : 1)
góly: S. Čačik – 2x
Mojmírovce – Tešedíkovo 7 : 3 (2 : 2)
góly: S. Čačik – 3x, S. Henyig – 3x, R. Karas
Horná Kráľová – Mojmírovce 8 : 1 (3 : 0)
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gól: D. Habáň
Cabaj-Čápor – Mojmírovce 4 : 1 (1 : 0)
gól: S. Čačik
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 8 : 3 (3 : 1)
góly: S. Čačik – 4x, R. Karas – 2x, A. Lauko,
M. Stojka
Selice – Mojmírovce 2 : 8 (6 : 1)
góly: D. Kováč - 3x, S. Čačik – 3x, S. Henyig, M.
Stojka, R. Karas
Mojmírovce – Diakovce 7 : 3 (5 : 1)
góly: K. Žeby – 5x, S. Čačik, J. Kudry
Neded – Mojmírovce 7 : 1 (5 : 0)
gól: R. Karas

ŠPORT - FUTBAL
Mojmírovce – Vlčany 0 : 5 (0 : 4)
V súťaži nastúpili:
Erik Benčík, Patrik Berka, Tomáš Cintula, Simon
Čacik, Karol Filo, Patrik Fejfár, Dominik Habáň,
Sebastián Henyig, Jozef Hrivňák, Jaroslav Jašík,
Roman Karas, Dominik Kováč, Jaroslav Kudry,
Filip Kuruc, Adam Lauko, Kristián Lámi, Maroš
Mendel, Adrián Oláh, Dominik Oláh, Michal
Rác, Filip Slaténi, Peter Slaténi, Manuel Stojka,
Ľuboš Šimko, Lukáš Vereš, Richard Žeby tréner:
Peter Slíž.

Dorastenci v zápale s Jarkom

Dorast
Trénerom dorasteneckého mužstva bol
v skončenom ročníku Pavol Majerčík (bývalý
hráč Mojmíroviec), ktorý má trénerské skúsenosti s mládežou ČFK Nitra a Veľkého Cetína.
Ako každoročne v úvode sezóny sa mužstvo
iba zohrávalo a hľadalo svoju tvár. Možno konštatovať, že sme mali najmladšie dorastenecké
mužstvo v súťaži, veď väčšina hráčov je ročník
1996 a 1997 a iba Michal Bandry, Dávid Lupták
a Marek Kóša (1995) a Dominik Habáň (1998) sú
výnimkou. Oproti minulým sezónam sa zmenilo
to, že mužstvo nastúpilo na všetky stretnutia,
dokonca vždy v počte minimálne 11 hráčov. Naopak dochádzka niektorých hráčov na zápasy sa
nezmenila. Prišli vtedy, keď sa im chcelo, alebo
keď nemali „iné povinnosti“. Postupne sa však
stabilizoval 8-9 členný základný káder a tým sa
aj hra dorastu zlepšovala. Napriek nelichotivým
výsledkom v jarnej časti bol herný prejav určite
lepší ako výsledky.
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Jesenná časť súťaže dorastu:
Selice - Mojmírovce 3 : 2 (2 : 0)
góly: Mich. Bandry – 2x
Cabaj-Čápor – Mojmírovce 1 : 0 (0 : 0)
Mojmírovce – Vinodol 0 : 4 (0 : 1)
Nové Sady – Mojmírovce 5 : 1 (2 : 0)
gól: Mich. Bandry
Mojmírovce – Jarok 1 : 1 (0 : 1)
gól: P. Kozma
Výčapy - Opatovce – Mojmírovce 4 : 1 (2 : 0)
gól: L. Gubó
Rumanová – Mojmírovce 4 : 2 (2 : 1)
góly: P. Kozma, A. Repta
Horná Kráľová – Mojmírovce 7 : 0 (3 : 0)
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 3 : 2 (1 : 1)
góly: Mich. Bandry – 2x, L. Gubó
Kráľová n/Váh. – Mojmírovce 4 : 2 (2 : 2)
góly: Mich. Bandry – 2x
Mojmírovce – N. Hrnčiarovce 1 : 4 (0 : 2)
gól: L. Gubó

gól: S. Slaténi
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 1 : 6 (0 : 2)
gól: P. Kozma
Jarok – Mojmírovce 3 : 4 (3 : 1)
gól: P. Kozma – 3x, M. Turba
Mojmírovce – Selice 3 : 0 kont.
hostia nepricestovali
Mojmírovce – Výčapy - Opatovce 1 : 4 (0 : 2)
gól: K. Oláh
Mojmírovce – Horná Kráľová 1 : 2 (1 : 1)
gól: A. Repta
N. Hrnčiarovce – Mojmírovce 7 : 1 (2 : 0)
gól: Mich. Bandry
Mojmírovce – Rumanová 1 : 2 (2 : 0)
gól: S. Slaténi

Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 3 : 1 (1 : 1)
gól: L. Gubó
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 1 : 5 (1 : 4)
gól: L. Gubó
V súťaži nastúpili:
Miroslav Bandry, Michal Bandry, Ján Bartakovič, Dávid Cunev, Tomáš Dúbravský, Lukáš
Gubó, Timotej Guzmický, Dominik Habáň,
Radoslav Kelec, Filip Konde, Tomáš Kónya, Marek Kóša, Patrik Kozma, Štefan Kudry, Tomáš
Kuruc, Dávid Lupták, Kristián Oláh, Andrej
Repta, Samuel Slaténi, Stanislav Smutný, Dávid
Šarkozi, Marko Turba.
Tréner: Pavol Majerčík.

Jarná časť súťaže dorastu:
Vinodol – Mojmírovce 6 : 0 (2 : 0)
Mojmírovce – Nové Sady 1 : 1 (0 : 0)
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V zápale hry

Radosť mužov po góle v sieti Nových Sadov

Dospelí
Pred začiatkom sezóny 2012/2013 sa stal
trénerom mužstva Zoran Bernáth. Na jeseň naši
futbalisti uchmatli body v Seliciach a dokázali
zvíťaziť v Svätoplukove, čo sa nepodarilo žiadnemu inému mužstvu v súťaži. Na druhej strane
prehrali doma s Hájskym a remizovali s vonku
nevýrazným Trnovcom. Diváci sa v našich
zápasoch určite nenudili. Infarktovú situáciu
pripravili hráči divákom, keď v zápase s posledným Jarkom prehrávali na vlastnom ihrisku
už 1:3, aby za posledných 12 minút dali 4 góly
a nakoniec vyhrali 5:3. Podobne v Diakovciach
prehrávali už 2:0 a mohli aj viac. V závere nielenže dokázali vyrovnať, ale mohli aj vyhrať. To
by však Križan sám pred brankárom musel trafiť
bránu. Na jeseň sme skončili na 8. mieste, mali
sme tretí najlepší útok a 10 najslabšiu obranu.
Jesenné výsledky A - mužstvo:
Selice - Mojmírovce 1 : 1 (0 : 0)
gól: I. Križan (11m)
Mojmírovce – Hájske 1 : 2 (0 : 0)
gól: M. Švelan (11m)
Cabaj-Čápor – Mojmírovce 2 : 0 (0 : 0)
Mojmírovce – Čakajovce 6 : 0 (4 : 0)
góly: O. Blunár – 2x, J. Lajda, M. Tulipán, I.
Križan, A. Bernáth
Nové Sady – Mojmírovce – 3 : 0 (1 : 0)
Mojmírovce – Jarok 5 : 3 (1 : 1)
góly: O. Blunár – 2x, S. Gubó, J. Krajčír, I. Križan
Výčapy - Opatovce – Mojmírovce 4 : 1 (2 : 0)
gól: O. Blunár
Diakovce – Mojmírovce 2 : 2 (1 . 0)
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góly: O. Blunár, I. Križan
Mojmírovce – Rišňovce 3 : 1 (1 : 1)
góly: I. Križan – 2x, O. Blunár
Rumanová – Mojmírovce 5 : 2 (4 : 1)
góly: O. Blunár, I. Križan
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 4 : 4 (2 : 1)
góly: M. Švelan - 2x (oba z 11m), O. Blunár, I.
Križan
Svätoplukovo – Mojmírovce 2 : 3 (1 : 1)
góly: I. Križan, J. Dilhoff, O. Blunár
Mojmírovce – Lužianky 5 : 2 (3 : 2)
góly: I. Križan – 2x ( 1 z 11m), L. Palka, M. Tulipán, M. Švelan (11m),
Tohtoročná jar bola veľmi špecifická. Prvé
tri jarné zápasy boli pre nespôsobilé terény odložené, zato potom nasledovali „anglické týždne“
s dohrávkami v strede týždňa. Úvod bol zo
strany nášho mužstva vynikajúci. Tri víťazstvá
v rade, dokonca nad dovtedy prvými Novými
Sadmi boli prekvapením. Minimálne rovnako
prekvapujúce boli aj nasledujúce tri prehry, z toho dve po sebe doma. Záver bol výsledkovo zase
vynikajúci. Séria 4 výhier, v poslednom kole, aj
na ihrisku postupujúcich Lužianok, znamenala
nakoniec celkové štvrté miesto v II.A triede so
ziskom 43 bodov. Naši hráči strelili najviac gólov
v súťaži 71, ale inkasovali až 57 (7.-8.miesto)

Jarok - Mojmírovce 3 : 0 (1 : 0)
Mojmírovce - Selice 2 : 3 (0 : 2)
góly: L. Martiška, A. Civáň
Mojmírovce – Výčapy - Opatovce 0 : 6 (0 : 2)
Hájske – Mojmírovce 1 : 1 (0 : 0) gól: O. Blunár
Mojmírovce – Diakovce 11 : 1 (1 : 0) góly: I.
Križan - 5x, O. Blunár - 3x, L. Palka - 2x, A.
Žitňanský
Rišňovce – Mojmírovce 4 : 2 (2 : 1)
góly: I. Križan, S. Gubó
Mojmírovce – Rumanová 5 : 2 (2 : 0)
góly: O. Blunár - 3x, I. Križan - 2x
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 3 : 5 (0 : 1)
góly: I. Križan - 3x, A. Civáň - 2x
Mojmírovce – Svätoplukovo 2 : 1 (1 : 0)

góly: I. Križan - 2x
Lužianky – Mojmírovce 1 : 3 (0 : 0)
góly: J. Dillhoff, A. Žitňanský, A. Civáň
V súťaži nastúpili: Juraj Arpáš, Adam Bernáth,
Ondrej Blunár, Kristián Bus, Andrej Civáň, Ján
Dilhoff, Vladimír Gál, Stanislav Gubó, Peter
Hlinka, Richard Holka, Ivan Križan, Jaroslav
Krajčír, Ján Lajda, Filip Maga, Lukáš Martiška,
Vladimír Martiška (v deň zápasu s Trnovcom
nad Váhom - 2.6.2013 dosiahol vek 49 rokov,
4 mesiace a 20 dní), Michal Palatický, Lukáš
Palka, Ivan Pilný, Michal Švelan, Roman Tomiš,
Miroslav Tulipán, Anton Žitňanský, Jaroslav Žitný. Tréner: Zoran Bernáth

Jarné výsledky A - mužstvo:
Čakajovce – Mojmírovce 0 : 1 (0 : 0)
gól: R. Tomiš
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 2 : 0 (0 : 0)
I. Križan - 2x
Mojmírovce – Nové Sady 4 : 1 (0 : 0)
góly: I. Križan - 2x, F. Maga, O. Blunár
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Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

Najlepšie
ceny
v okolí !

Vynovená!
ýerpacia stanica

LPG

Otváracie hodiny:

PO - PIA:
7.00 - 19.00 hod
NedeĐa:
8.00 - 12.00 hod
Nájdete nás:

UhoĐné sklady
Chotárna 35
949 01 Nitra

