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Nikdy nevysvetľujte. Priatelia
to nepotrebujú a nepritelia vám
aj tak neuveria.
Leonardo Da Vinci

Mojou obcou sú
Mojmírovce

Vážení spoluobčania,
skončilo nám leto a jeseň je už
v plnom prúde. Začína obdobie
plné farieb. Dlhé horúce letné dni
sa skrátia a zostanú chladné. Zo
zelených listov na strome sa stanú
farebné machule pod ním.
Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia,
alebo im stačí len pohľad na lietajúceho šarkana, ktorý
letí k nedohľadným výšinám. Veľmi vzácna a čarovná je
aj jeseň života. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby
sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie prichádza
pomaly, nenápadne. Presne tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí,
objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. Človek
sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do
minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o
to stoja. V našej obci tiež každoročne prejavujeme úctu
k starším generáciám.
Vážení seniori, prijmite preto moje pozvanie do
kultúrneho domu, aby sme Vám spolu s deťmi vzdali
úctu a vďaku k Vašim šedinám, a tak spoločne prežívali
radosť zo vzájomného stretnutia v sobotu 13. októbra o
16:30 hodine. Je pre mňa veľkým potešením, že v tomto
roku, v rámci programu Mesiaca úcty k starším, uvedie
ľudový spevácky súbor SENIOR druhý CD nosič pod
názvom Piesne pre radosť.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

Modlitba za starkú
Matička Božia,
Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz
rozpoviem.
Nechaj nám starkú.
Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času,
koľko chcem.
Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým
nedelí.

Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem
nedelí.
Matička Božia,
Ty, ktorú nepoznáme,
no vieme o Tebe,
ozvi sa na môj hlas.
Nechaj nám starkú.
My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá
okrem nás.
Milan Rúfus
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* Materské centrum Urmínček Vás pozýva na hudobno-animačný kurz s názvom MALÍ MUZIKANTI, ktorý sa uskutoční v
mesiaci október každú stredu od 16.00 do 16.45 hod. Cena kurzu je 20€/4 stretnutia. Prvá hodina sa uskutoční dňa 3.10.2018.
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0911 288 896.
* ZO JDS v Mojmírovciach pozýva svojich členov na športové
popoludnie v petangu, ktoré sa uskutoční v utorok 9. októbra
2018 o 15.00 hod. pri KD Mojmírovce. Tešíme sa na Vašu účasť.
* Materské centrum Urmínček Vás pozýva na kurz pletenia
košíkov z pedigu, ktorý sa uskutoční dňa 12. 10. 2018 o 16.00
hod. Na kurz sa môžete nahlásiť u lektorky Zuzky na tel. č. 0903
646 352. Cena kurzu je 6€, v cene je zahrnutý výklad lektorky a
materiál na výrobu. Vyrobený košík si beriete so sebou domov.
Počet prihlásených je obmedzený.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov na kultúrny program venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v sobotu
13. 10. 2018 o 16.30 hod. do kultúrneho domu. V programe sa
predstavia deti z materskej školy, žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy. Do tanca a na počúvanie zahrá hudobná skupina Cedronka. Súčasťou programu bude uvedenie druhého CD
nosiča Ľudového speváckeho súboru SENIOR s názvom Piesne
pre radosť.
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Z rokovania

obecného

zastupiteľstva
Obec Mojmírovce koncom roka 2015 určitými stavebnými úpravami v základnej škole rozšírila kapacity materskej školy. I napriek tomuto
rozšíreniu v roku 2018 sa znovu vynorila potreba
rozšírenia kapacity materskej školy. Z uvedeného
dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o získanie nenávratných finančných
prostriedkov na zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v Mojmírovciach kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 na 126 detí formou
prístavby k budove základnej školy.
Na svojom 50. zasadnutí obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu nového
riaditeľa Vodárenskej správcovskej spoločnosti
Mojmírovce, s.r.o. Ing. Dalibora Filipa o stave a
činnosti tejto spoločnosti k 31. 08. 2018. Vodárenská správcovská spoločnosť (predtým CEDRON
– Mikroregión, s.r.o) už niekoľko rokov stagno-

vala a jej výsledky neboli pre obec uspokojivé.
Dlhodobé zanedbanie niektorých povinností a
úloh, nejasne postavených zmlúv medzi obcami navzájom a medzi nejasne formulovanými
vzťahmi medzi obcami a spoločnosťou, vysoký
nárast neplatičov spôsobilo problémy, ktoré sa
budú musieť v najbližších mesiacoch, či rokoch
čo najskôr odstrániť.
Obec vykonáva postupnú rekonštrukciu
miestnych komunikácií. Na základe výsledkov
verejného obstarávania obecné zastupiteľstvo
schválilo uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce medzi Obcou Mojmírovce a Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce k zákazke s
názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií
v obci Mojmírovce“ v celkovej zmluvnej cene
vrátane DPH 35.364,23 €. Ide o rekonštrukciu
troch miestnych komunikácii. Po ukončení tejto
rekonštrukcie je obec pripravená pokračovať aj
na ďalších miestnych komunikáciách v ďalších
rokoch.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 50. zasadnutí schválilo zámer komplexnej rekonštrukcie
prečerpávacej stanice v Mojmírovciach na Ul.
A. Hlinku.

Utvorenie volebných okrskov
a určenie volebných miestností
V súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v Obci Mojmírovce pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.
novembra 2018 3 volebné okrsky:
Volebný okrsok č. l - Volebná miestnosť č.1
- Základná škola Mojmírovce, Školská ulica
897/8
V tomto okrsku budú hlasovať občania z ulíc:
Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne,
Šalgovská ulica, Štvrtý rad, Tretí rad, Ulica za
parkom, Za tabuľami.
Volebný okrsok č.2 - Volebná miestnosť č.2
- Základná škola Mojmírovce, Školská ulica
897/8
V tomto okrsku budú hlasovať občania z ulíc:
Občania prihlásení na obec, Búdy, Gábrišová
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ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica, Ivanská
ulica, Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na
vŕšku, Námestie. sv. Ladislava, Pod vinohradmi,
Sedliacka ulica, Slamkova ulica.
Volebný okrsok č.3 - Volebná miestnosť č.3
- Základná škola Mojmírovce, Školská ulica
897/8
V tomto okrsku budú hlasovať občania z ulíc:
Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši,
Poľná ulica, Poľnokesovská ulica, Prenosilova
ulica, Školská ulica, Štefánikova ulica, Štúrova
ulica, Taráňska ulica, Ulica Andreja Hlinku,
Ulica pri kolese.
Sídlo miestnej volebnej komisie bude zriadené v budove obecného úradu v zasadacej
miestnosti na adrese Námestie sv. Ladislava
931/7, 951 15 Mojmírovce.

Stretnutie kultúr
a generácií
V uplynulých dňoch uskutočnil
turné po Slovensku významný vokálny súbor L‘Ensemble Vocal et les
Petits Chanteurs de Guewenheim z
Alsaska vo Francúzsku.
Ich nádherný vokálny prejav zaznel v kostoloch v Banskej Bystrici,
Žiline, Kežmarku. Tento medzinárodne uznávaný zmiešaný zbor mládeže a dospelých ponúka veľmi široký repertoár
sakrálnej, sekulárnej ako aj populárnej hudby z
Francúzska a celého sveta. Pre túto príležitosť sa
rozhodli interpretovať aj dve slovenské piesne:
„Teče, voda, teče“ a tradičnú pieseň „Boleráz,
Boleráz“. Speváci z Guewenheimu tvoria krásnu
a súdržnú rodinu, ktorá prostredníctvom spevu
šíri posolstvo mieru a lásky. Ich združenie „Les
Voix du coeur“ (v preklade Hlasy srdca) okrem
hudby a spevu podporuje tých najchudobnejších
vo svete, ale aj miestne humanitárne združenia
v Alsasku, vo Francúzsku. Práve vďaka týmto
kultúrnym podujatiam prinášajú obyčajným
ľuďom duchovné povznesenie. Bolo pre nás
veľkou cťou, že sme ich mohli privítať i v našom
farskom kostole. Ich účinkovanie v Mojmírovciach malo svoj dôvod. Iniciátorom umeleckého
turné po Slovensku je Michel Palatický, ktorého
slovenské korene sa spájajú práve s našou obcou.
Tu sa narodil jeho starý otec a náš vzácny strýc

Štefan Palatický, ktorý sa začiatkom 20. storočia
odsťahoval za prácou do Francúzska. Iste mi
dajú všetci zúčastnení za pravdu, že koncert mal
veľký duchovný, umelecký i emocionálny náboj.
Výber repertoáru i skvelé umelecké podanie nám
ponúklo výnimočný umelecký zážitok. Nádherné bolo i prepojenie hudby a modlitby počas slávenia sv. omše, kde účinkoval i náš farský spevokol, ktorého členovia patria tiež k potomkom
rodiny Palatických. Bolo krásne počuť spievať
Michela i jeho dcéru Lauriane v kostole, kde sa
predtým modlili naši predkovia.
V mene našej rodiny chcem vysloviť úprimné poďakovanie miestnemu kňazovi Petrovi
Mlynkovi a starostovi obce Martinovi Palkovi
za pomoc, srdečné prijatie i dary, ktoré venovali
tomuto vokálnemu súboru. Ďakujeme i všetkým
zúčastneným, ktorí nám pomohli vytvoriť krásne spoločenstvo počas koncertu.
Mária Eliašová
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Dni obce
Mojmírovské
vinobranie
Družstevný deň
2018
Neoddeliteľnou súčasťou jedného zo septembrových víkendov sú už tradičné oslavy
pod názvom Dni obce Mojmírovce - Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň.
V tomto roku sa tieto oslavy niesli aj v duchu výročí, ktoré si naša obec pripomína. Ide o
výročia spolupráce s našimi družobnými obcami Čemer (15. výročie), Wartberg nad Kremsom
(15. výročie) a Šardice (5. výročie). Práve táto
partnerská spolupráca predstavuje hodnoty ako
sú priateľstvo a spolupráca na medzinárodnej
úrovni. To umožňuje efektívnejšie hľadanie
odpovedí na rôzne otázky a výmenu názorov
na riešenie problémov v oblastiach spoločných
záujmov partnerských obcí. Musíme mať na
pamäti, že partnerská spolupráca bez zapojenia
občanov obce nemá perspektívu.

Začiatok osláv sa uskutočnil v Regionálnom múzeu Mojmírovce, kde sme v piatkový
podvečer privítali našich hostí z družobnej obce
Čemer, čím sme si pripomenuli toto výročie spolupráce. Začiatok patril spomienkam a poďakovaniu všetkým tým, ktorí túto spoluprácu začali
a ďalej ju rozvíjali. Pozvaní hostia vo svojich
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príhovoroch pripomenuli návštevníkom večera,
aké boli počiatky tejto spolupráce, a aké dôležité
je naďalej ju udržiavať a rozvíjať. Keďže viničový list s dvoma strapcami hrozna sa už v histórii
stal symbolom našej obce, súčasní aj bývalí starostovia obcí Mojmírovce a Čemer sa rozhodli
vysadiť viničné štepy pred pivnicou múzea ako
symbol spolupráce a priateľstva oboch obcí. Po
zasadení viniča prišlo k otvoreniu spoločnej
vernisáže mojmírovských a čemerských umelcov. Neoddeliteľnou súčasťou piatkového večera
bola ochutnávka tradičných špecialít od našich
hostí z Čemeru. Kultúrny piatkový program bol
venovaný prevažne domácim súborom. Návštevníkom svoje umenie predviedli Ľudový spevácky
súbor SENIOR, Ľudová hudba Urmín a tanečná
country skupina. Záver piatkového programu
patril skladbám z obdobia baroka a klasicizmu
v podaní hudobného telesa Collegium kvartet.

Hlavná časť osláv prišla na rad v sobotu. Od
14. hodiny sa v programe predstavili hudobná
skupina Žochári, spevácka skupina STUDNIČKA z Veličnej a Moštenskí pajtáši z Horného
Moštenca. Po tejto časti programu prišlo k
slávnostnému otvoreniu, kde všetkých návštevníkov privítali hlavní organizátori týchto osláv
- starosta obce Mojmírovce Mgr. Martin Palka a
predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz. Slovo dostal aj významný hosť podujatia, primátor
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mesta Nitra, podpredseda Združenia miest a obcí
Slovenska, doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. V úvodnej časti otváracieho ceremoniálu návštevníkov
pozdravili zástupcovia družobných obcí, ktorí
slávnostne odhalili novú vstupnú tabuľu do našej
obce zo smeru od Ivanky pri Nitre, na ktorej je
stvárnený svätý Urban, patrón vinohradníkov,
držiaci obecný znak. Tabuľa bude návštevníkom
pripomínať, že kresťanstvo a vinohradníctvo
boli a sú neoddeliteľnou súčasťou našej obce. Po
otvorení vystúpili zoskupenia z družobných obcí
MS MUŽÁCI a súbor VONIČKA zo Šardíc a FS
FURMIČKA z Čemeru.

Večernou časťou programu sprevádzala
návštevníkov šarmantná Bibiana Odrejková.
Na pódiu sa vystriedali výborný Ľubo Virág,
úžasná Sisa Sklovská a skvelý Petr Kotvald.
Úplný záver sobotňajšej akcie patril v Urmíne
už veľmi dobre známej hudobnej skupine EXIL.
Niet divu, že pri takom hviezdnom obsadení sa
tohtoročné oslavy tešili rekordne vysokej návštevnosti. Sprievodnou akciou bola výstava veteránov a deti potešilo vozenie na koči. Slávnosti
boli zavŕšené nedeľňajšou slávnostnou svätou
omšou v Kostole sv. Ladislava.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore
partnerov: Nitriansky samosprávny kraj, Dozorný výbor COOP Jednota v Mojmírovciach,
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s., penzión
BRUDER, s.r.o., TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Hlavnými organizátormi podujatia boli obec
Mojmírovce a PD Mojmírovce.

Tomáš Poledník
Foto: Ing. Jaroslav Horváth
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31. ročník Výstavy
ovocia, zeleniny
a kvetov

V rámci Dní obce Mojmírovce organizovali
mojmírovskí záhradkári v spolupráci s obcou
31. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.
Rok 2018 nebol pre ovocie a zeleninu najpriaznivejší. Poznamenal ho mohutný výskyt vošiek,
zrážkový deficit aj krupobitie. Aj napriek tomu
sa naši záhradkári prezentovali veľmi hodnotnými a krásnymi produktmi. Výstava sa konala v
dôstojnej kongresovej sále Kaštieľa Mojmírovce
v dňoch 8. - 10. 9. 2018. Na odbere, triedení,
označení produktov a samotnej expozícii sa podieľali hlavne členovia výboru a tradične Silvo
Kellner, Karol Košťál a Ľubo Striha. Podieľam
sa na príprave tejto nádhernej akcie už mnoho rokov. Ale až teraz sa podarilo, a to podčiarkujem
červenou, aby sa na príprave výstavy podieľali aj
členky našej základne. Dievčatá Emília Szlateniová, Alžbeta Kelešiová, Blažena Klobučníková
významne pomohli pri príprave stolov, odbere
produktov, aj pri likvidácii výstavy. Patrí im veľké a hlasné - ďakujeme. Samozrejme nemôžeme
zabudnúť na pomoc Justy Tulipánovej.
V deň odberu produktov sa výstavné stoly
začali zapĺňať ovocím a zeleninou. Sálu zaplavila
omamná vôňa a žiarila všetkými farbami. Strohé
stĺpy rozkvitli zeleňou a pestrými stuhami vďaka
šikovným rukám Lucky Franclovej. Významne v
administratívnych veciach pomohla ZŠ Mojmírovce prostredníctvom Karin a Žanetky Benčíkových. Návštevníci obdivovali rozsiahle kolekcie
ovocia a zeleniny Františka Visolajského, Júliusa
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Foto: Ing. Jaroslav Horváth

Kelešiho i Štefana Kvasňovského. Tradične oslnili jablká a hrušky Angeliky Pavlovej a Karola
Košťála. Pozornosť pútala tekvica Goliáš Karola
Čurgaliho aj exotické ovocie PAW-PAW Milky
Macákovej. Veľký obdiv zožala kolekcia kaktusov a sukulentov Gabriely Ligačovej. Mnohé
oči obdivovali vždy bohatú kolekciu hrozna
a vín PD Mojmírovce. Tradične nádherné
výstavné kútiky zaranžovali Milka Brathová a šikovné ruky žiakov OUI Mojmírovce.
Veľmi efektívne pôsobil gazdovský kútik,
ktorý naaranžovala Eva Tomanová. Vkusne
pripravený bol kútik včelára Štefana Hrivňáka a kútik výživových doplnkov Daniely
Grófovej. Návštevníkov vítala naša kofa
Mariška, ktorú vtipne zostrojila Lucia Franclová. V rámci osláv naši záhradkári asistovali pri symbolickej výsadbe viničných
štepov družby pri Regionálnom múzeu. Na
výstave sa prezentovalo 39 vystavovateľov, ktorí priniesli celkom 301 produktov.
Bolo naaranžovaných 5 stolov a kútikov.
Výstavu si pozrelo 546 návštevníkov z obce,
blízkeho okolia, z Čiech, Maďarska i Rakúska,
taktiež 450 žiakov a učiteľov ZŠ, MŠ a OUI
Mojmírovce. Po ukončení výstavy boli ovocie a
zelenina so súhlasom vystavovateľov odovzdané
do kuchynských zariadení ZŠ, MŠ, OUI a do
zariadenia Cedron senior. Poďakovanie za prípravu a priebeh výstavy patrí výboru ZO SZZ
Mojmírovce, vystavovateľom, vedeniu obce,
Kaštieľu Mojmírovce, ZŠ Mojmírovce a vyššie
spomenutým osobám.
Ing. Ján Košina

Agrokomplex 2018

ZO SZZ Mojmírovce prijala výzvu OV SZZ
Nitra na celoslovenskú prezentáciu ovocia a zeleniny v rámci Agrokomplexu. Na výstavu dodali
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produkty Angelika Pavlová, Zlatica Porhajašová,
František Visolajský, Karol Košťál, Ján Košina.
Výstavný stôl veľmi vkusne naaranžovali Zlatica Porhajašová a Mária Ondrušková. V tejto
celoslovenskej súťaži získala kolekcia paradajok
Františka Visolajského 2. miesto. Naša organizácia prijala tiež výzvu na celoslovenskú súťaž v
aranžovaní kvetov v Nitre. Za nás sa tejto úlohy
ujala Lucia Franclová a vytvorila nádhernú kyticu, ktorá zožala veľký obdiv divákov. Tento jej
nádherný výtvor obsadil 9. miesto spomedzi 23
súťažiacich.
Ing. Ján Košina

Festival cesnaku
V súlade s Plánom činnosti na rok 2018
zorganizoval výbor ZO SZZ Mojmírovce pre
svojich členov i verejnosť obce tematický zájazd
na XVII. ročník Festivalu cesnaku v moravských
Buchloviciach.
Aj napriek počiatočným obavám bol záujem obrovský a prinútil organizátorov objednať
kapacitne najväčší autobus. Na zájazd sa totiž
prihlásilo 56 osôb. 27. júl bol deň, ako mnohé iné
pred ním i po ňom – horúci, bez náznaku vánku.
O to príjemnejšie bolo cestovanie klimatizovaným autobusom.
Festival cesnaku má v Buchloviciach dlhoročnú tradíciu. Má svoj rituál. Otvára sa
vztyčovaním vlajky cesnaku, spevom hymny
cesnaku a cesnakovým prípitkom. Na festivale
môžu vystavovať a predávať cesnak iba držitelia
certifikátu a zásadne iba registrované české a
slovenské odrody.
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Po vstupe do areálu podzámčia nás ovanula
všadeprítomná vôňa cesnaku. Stánky ponúkali
paličiaky i nepaličiaky, cesnakové dobroty, kávu
i zmrzlinu s príchuťou cesnaku. Už tradične
prebiehala súťaž v pľuvaní cesnaku na diaľku.
Platný rekord, necelých 13 metrov, nebol ani teraz prekonaný. Všetko toto dianie podfarbovala
hudba dychovky, cimbalových kapiel, či country
muzika. Nechýbali tanečné a spevácke súbory,
historické odevy a klobúky, dámska promenáda
v plavkách. Nádherne upravená zámocká záhrada ponúkala priestor na chvíle oddychu. Mnohí
si tu prezreli priestory buchlovického zámku.
Ochutnali sme cesnakové dobroty, nakúpili
sadbový cesnak a iné veci užitočné pre záhradkára. Darina Foltínová kúpila motyku a jej ostrie
hneď zakalila vlastnou krvou. Mnohé dievčatá
nakúpili prírodné mydlá s cesnakovou arómou.
Vraj omladzujú. Mňa uštipla moravská osa, bolo
to nepríjemné. V závere nás trocha prekvapil
intenzívny dážď. Ale neublížil a dobrú náladu
nenarušil.
Cesta domov prebiehala rovnako príjemne
ako cesta tam. Vracali sme sa obohatení o niečo
nové, čo stálo za to vidieť a prežiť.
V závere chcem v mene všetkých účastníkov
poďakovať obci Mojmírovce za dotáciu, ktorou
čiastočne pokryla náklady na zájazd, Dozornému výboru COOP Jednoty, ktorý sa na nákladoch finančne podieľal a Jednote dôchodcov,
ktorá pomohla organizačne.
Naše poďakovanie patrí i Eve Kozárovej za
zabezpečenie dopravy, Márii Kukanovej a Milene Kapsovej za mravčiu prácu pri zbere potrebných údajov prihlásených účastníkov.
Ing. Ján Košina

ZAZNAMENALI SME

Na Znojemskom
historickom vinobraní
ZO SZZ Mojmírovce zorganizovala v spolupráci s obcou a Jednotou dôchodcov tematický
zájazd na Znojemské historické vinobranie. Na
cestovnom sa podieľala obec dotáciou pre záhradkárov aj uvedené spoločenské organizácie.
Zájazd sa realizoval dňa 14. 9. 2018 a zúčastnilo sa ho 30 našich spoluobčanov. Celou cestou
nás sprevádzala zachmúrená obloha, ktorá nás
na hraničnom prechode vítala plačom. Znojemské vinobranie sa viaže na reálnu historickú
udalosť zo septembra roku 1327. Vtedy
prichádza do Znojma Ján Luxemburský s
manželkou a dvoranmi, aby zapil úspešné
štátnické rokovanie. Mesto im pripravilo
kráľovské privítanie a program, ktorého
fragmenty sa v tejto novodobej veľkolepej
akcii prezentujú. Znojmo nás privítalo v
atraktívnom oblečení. Obrovské kolotoče,
stánky s tovarom všetkého druhu, muzikou
rôznych žánrov. Námestia plné ľudí, veľa
stánkov s burčiakom aj so zrelými vínami.
Šírila sa nimi vôňa pečeného mäsa, klobás i
langošov. Samozrejme nechýbala dobrá nálada, ktorú nenarušil ani hodinový, intenzívny
dážď. Vinobranie otvoril primátor mesta v
prítomnosti konšelov a strážnikov v dobových
oblekoch. Mestom pochodoval zbor bubeníkov
s veľmi efektívnym zvukovým prejavom. Ja už
nepatrím k najmladším, videl som už mnohé, ale
niečo také prvýkrát. Videli sme ukážky starých
remesiel, rytierske turnaje, vrátane turnajov
na koňoch, historické muzicírovanie ponúkalo
ušiam lahodiace melódie. Očarili nás pôvabné
orientálne tanečnice,
cigánske veštice, kvetinárky,
košikárky.
Divákom bola ponúknutá konšelská kontrola mázhauzy (dobový
názov predajne vína).
Konšeli
preverovali,
ako krčmár vyrába
víno, či nedolieva
vodu, za koľko predáva, chutnali kvalitu.
Zvláštnou a krásnou
bola výstava ovocia a
zeleniny.
Zvláštnosť

spočívala v tom, že produkty boli vystavené v
Kostole sv. Mikuláša. Čas rýchlo plynul a blížila sa doba dohodnutého odjazdu. A tu nastal
problém. Časť výletníkov, mňa nevynímajúc,
zblúdila v znojemských uličkách. Celé Znojmo
čakalo na zlatý klinec programu – príchod Jána
Luxemburského a jeho sprievodu do mesta. Mojmírovskí výletníci očakávali príchod vedúceho
zájazdu, Jána Košinu a jeho sedemčlennej skupiny k autobusu. Neplánovane sme zdržali odchod
o 40 minút. Je to, samozrejme, moje organizačné
pochybenie a opäť sa účastníkom ospravedlňujem. Ale nežialili, ani otvorene nenadávali.

Celou cestou domov spievali naše veselé
piesne. Do Mojmíroviec sme dorazili pred polnocou. Autobus zostal prázdny a zvuky krokov
výletníkov zanikali v tme. Určite však nezaniknú
spomienky na túto zaujímavú akciu. Poďakovanie patrí Evke Kozárovej za zabezpečenie autobusu a šoférovi Jozefovi Palkovi za bezpečnú a
príjemnú prepravu.
Ing. Ján Košina
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Záhradkári
na bicykloch
Dňa 18.8.2018 organizovali záhradkári
cyklistiku rodičov, starých rodičov s deťmi a
vnúčatami. Trať viedla z
Mojmíroviec k sochám
vierozvestcov a späť. Akcia
bola spojená s kvízom o
prírode a s opekačkou. Trať
bezproblémovo absolvovalo
5 juniorov a 14 dospelých.
Sprievodnú a zdravotnícku
službu zabezpečoval organizátor, technickú službu
Janči Nemeš. Juniori v kvíze
o prírode dokázali, že mobil
a počítač nie sú ich jedinou
doménou. Ich vedomosti
boli veľmi slušné. V nižšej

Cyklopotulky okolo
Oravskej priehrady
Napriek pracovným a rodinným povinnostiam si mojmírovskí cyklisti našli čas na cykloturistiku aj v roku 2018. V dňoch 22. - 26. 8.
2018 Ján Nemeš, Michal Palatický, Roman Sabo,
Imrich Kováč, Alžbeta Kováčová a Juraj Staško
z Poľného Kesova spoznávali okolie Oravskej
priehrady.
Na miesto pobytu nás bezpečne dopravil Michal Palatický, ktorý okrem bicyklovania
musel zvládnuť i funkciu vodiča. Po ubytovaní v prístave v apartmáne rekreačného zariadenia Kotva posádka degustovala
všetky prinesené zásoby a robila plány na
ďalšie dni. Podvečer sme pešo prešli okolie a posedeli si na brehu priehrady.
Na druhý deň bol cieľ prejsť okolo
priehrady po ľavej strane od nášho ubytovania, čiže smer Trstená. Z hlavnej cesty
sme odbočili ku Kaplnke Panny Márie,
ktorá sa nachádzala v blízkosti brehu
Oravskej priehrady, v časti zatopenej obce
Hámre. Po krátkom odpočinku a pri rozhovore s človekom, ktorý poznal históriu
a osudy ľudí, ktorí žili v dedinke Hámre,
sme pokračovali smerom na Trstenú.
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vekovej kategórii získala prvenstvo Alexandra
Kinclová, v kategórii vyššej Timea Patáková. Po
opekačke sme na námestí odmenili medailami a
diplomami súťažiacich a ukončili vydarenú akciu pivnou a zmrzlinovou bodkou.
Ing. Ján Košina

Tam nás značky naviedli na cyklotrasu,
ktorá viedla krásnou prírodou nad dedinkami
a väčšou obcou Liesek až do Poľska, mestečka
Chocholow, odkiaľ pochádza i námet Kukučínovej poviedky Keď báčik z Chocholova umrie. V
Poľskom Chocholowie sme ochutnali poľskú kuchyňu a navštívili sme Kostol sv. Jacka, ktorý bol
postavený z pieskovcových kvádrov v gotickom
slohu a vyčnieval spomedzi milých drevených
domov. Okolo 16. hodiny sme sa vracali späť, a
nakoľko cesta bola príjemnejšia tým, že terén
klesal, vychutnávali sme si jazdu a krásnu scenériu poľských a slovenských končiarov Tatier.

ZAZNAMENALI SME
Tretí deň nám opäť prialo počasie, bolo krásne slniečko a teplo. Naša trasa v tento deň viedla
cez Slanickú Osadu do Námestova, do obcí Klin,
Zubrohlava, Bobrov, Rabča a Oravská Polhora. V
obci Klin sme vyšli na vrch Grapa (686 m n. m.),
kde stojí socha Ježiša Krista s rozprestretými rukami, ktoré symbolizujú ochranu nad oravskou
krajinou. Sochu zhotovil miestny ľudový rezbár
Peter Ganobjak, je 9,5 m vysoká a váži 23 ton.
Celé toto miesto pokoja a pokory dopĺňa Kaplnka Božieho milosrdenstva spolu s krížovou cestou a kameňom s desiatimi božími prikázaniami.
Na tomto mieste sme do knihy návštev zapísali
našu účasť a poďakovali za toto krásne miesto.
Ďalej sme pokračovali cez obec Zubrohlava, kde
sme objavili miestnu pekáreň, z ktorej sa šírila

vôňa chlebíka a rôznych pekárenských výrobkov. Nabudení týmito vôňami sme v obci Bobrov
navštívili Jedáleň u Jančiho, kde sme sa posilnili
obedom. V ponuke bola paradajková polievka,
dukátové buchtičky a poľský rezeň so zemiakmi.
Po krátkom oddychu pri obede sme pokračovali
cez Zubrohlavu a Rabču do Oravskej Polhory,
najsevernejšej obce Slovenska, ktorá je obklopená pohorím Oravské Beskydy (sú tretie najvyššie
pohorie na Slovensku) s najvyšším vrchom Babia
hora (1725 m n. m.). Z dediny Oravská Polhora
sme pokračovali k prameňu Slanej vody, ktorý je
známy už od roku 1550 z rukopisných máp minerálnych prameňov. Z prameňa vyviera alkalická
slaná jódovo-brómová voda. V minulosti tu boli
kúpele, kde na základe rozborov zo 4. 2. 1866
lekárske konzílium rozhodlo, ktoré
choroby sa budú liečiť. Aj my sme sa
pri prameni osviežili. Tieto kúpele
navštevoval aj P. O. Hviezdoslav. Nakoľko veľmi miloval oravskú prírodu,
na svojich potulkách často navštevoval
Hájovňu pod Babou horou. Tá mu učarovala natoľko, že bola námetom pre
jeho dielo Hájnikova žena. My sme si
tiež pozreli celú expozíciu hájovne i s
výkladom. V ten deň sme boli poslední
návštevníci. Cestou späť sme sa zastavili v pekárni v Zubrohlave, aby sme
si doplnili zásoby. V tento deň sme
sa vrátili unavení, ale plní krásnych
zážitkov.
Na štvrtý deň od rána husto pršalo,
takže nám nič iné nezostávalo, ako oddychovať pri pive, káve v blízkych reštauráciách. Posledný deň nášho pobytu
bol tiež daždivý, a tak sme sa pobalili
a pobrali domov. Cestou sme sa zastavili v Korytnici. Nabrali sme si vodu
z prameňa „Jozef“ a neodradil nás ani
silný lejak. Na naše prekvapenie to tam
začína trochu „ožívať“.
A čo dodať na záver? Sme radi, že
sme objavili pekné miesta Oravy. Tým,
že nosíme cyklistické dresy s názvom
našej obce Mojmírovce, jej znakom a
logom sponzorov, veľa ľudí, ktorých
stretávame, sa pýtajú na našu obec.
Mnohokrát sme našli aj spoločných
známych.
Ing. Alžbeta Kováčová
Foto: Roman Sabo
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Babie
leto

Agroolympiáda
v Portugalsku
V dňoch 31. augusta až 1. septembra sme
sa zúčastnili Agroolympiády v portugalskom Porte. Tím Slovenska reprezentovali
štyria žiaci, z toho jeden zo strednej odbornej školy z Rakovíc a traja žiaci zo Strednej
odbornej školy veterinárnej v Nitre. Okrem
žiakov sme boli aj dvaja učitelia z každej
školy po jednom. Okrem nás sa súťaže zúčastnili tieto krajiny: Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Nemecko,
Maďarsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká
Británia.
Vo štvrtok 30. augusta sme leteli zo Schwechatu do Ženevy, kde sme mali niekoľkohodinovú prestávku. Zo Ženevy sme leteli do Porta,
odkiaľ nás organizátori zaviezli na miesto konania súťaže. Večer bolo oficiálne privítanie a
otvorenie súťaže. Po otváracom ceremoniáli nás
odviezli na miesto ubytovania.
V piatok 31. augusta sa začalo súťaženie
podľa rozpisu. V prvý deň sme absolvovali 9
disciplín, ktoré pozostávali z výmeny nožov
na závesnej kosačke, montáže zavlažovacieho
potrubia, odšťavovania pomarančov, pílenia a
rúbania dreva, výmeny kolies na traktore, hádzania balíkov slamy, stohovania balíkov slamy,
cúvania s traktorovou vlečkou a montáže oplôtku. Po prvom dni sme skončili na priebežnom
dvanástom mieste. V poobedňajších hodinách

Tím Slovenska pred slávnostným otvorením

sme mali časový priestor, ktorý sme využili na
prechádzku po pláži, kde sme si oddýchli a omočili nohy v Atlantickom oceáne.
V sobotu 1. septembra sme súťažili vo zvyšných disciplínach, ktoré sme absolvovali v tomto
poradí: odhadovanie živej hmotnosti zvierat, riadenie traktora po vyznačenej trase, výpočet výsevu, montáž aquaponického systému, hádanie
osiva, plnenie a korkovanie fliaš, ručné dojenie,
výmena škrabky na rotačnej bráne a stohovanie
veľkých balíkov. Po skončení všetkých disciplín
nasledovalo vyhodnotenie súťaže, odovzdanie
cien a slávnostná večera s kultúrnym programom.
V nedeľu 2. septembra v skorých ranných
hodinách nás organizátori odviezli na letisko v
Porte, odkiaľ sme leteli do Ženevy a potom do
Schwechatu.
Tím Slovenska obsadil v silnej konkurencii
15. miesto. Na prvom mieste bol tím
Portugalska, na druhom mieste tím Srbska a na treťom mieste tím Švajčiarska.
Cenu Fair Play získal tím z Rakúska. Na
súťaži tohto typu sme boli po prvýkrát,
zistili sme svoje slabšie stránky a rezervy. Budúci rok sa Agroolympiáda koná
v Poľsku, takže už teraz sa máme na čo
tešiť a svedomito pripravovať. Veľkým
pozitívom bolo, že sme nadviazali nové
priateľstvá a otestovali sme si svoje jazykové zručnosti. Ako rodák z Mojmíroviec
som hrdý na to, že som mohol našu krajinu reprezentovať v zahraničí a pokúsim
sa našich žiakov pripraviť a umiestniť na
vyšších priečkach.
Pílenie dreva - jedna zo súťažných disciplín
Ing. Marcel Polička, PhD.
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Obdobie ustáleného počasia na konci septembra a v októbri, keď v záhradách lietajú pavučiny, sa u nás nazýva babie leto. V Nemecku mu
hovoria leto svätého Michala, vo Francúzsku leto
sv. Mórica, v Amerike ho pomenovali indiánske
leto. Je to obdobie, počas ktorého si v minulých
storočiach Indiáni chystali zimné zásoby.
September a október sú na Slovensku mesiacmi vinobrania. V tomto roku skoré odrody
hrozna dozreli už v druhej polovici júla. Na
začiatku jesene je už vzduch chladnejší, častejšie
sa vyskytuje hmla, ktorá však môže potešiť vinárov, lebo spravidla nasleduje priaznivý deň na
zber úrody, prípadne tiež na dozretie neskorších
muštových odrôd hrozna.
Pre záhradkára jeseň znamená začiatok
nasledujúcej sezóny. Skúsení pestovatelia vedia
čo treba na jeseň urobiť, aby sa v budúcom roku
mohli tešiť z dobrej úrody (sadenie, kosenie,
strihanie, zber úrody, kompostovanie...). Pred
prvými mrazmi ukončíme zber plodovej zeleniny, mrkvy, červenej repy. Aj aktinídie (kivi)
pozbierame do prvých mrazov. Na chránených
miestach (južná strana domu, chatky, skleníka)
necháme dozrievajúce plody na rastlinách do
neskorej jesene. Môžeme ich skladovať viac
týždňov.
Tak ako musíme chrániť ovocné stromy proti
chorobám a škodcom, máme povinnosť odstrániť zo záhrady nerodiace a chorobami napadnuté
stromy, na čo je jeseň najvhodnejším obdobím.
Drevo vykopaných stromov vrátane koreňov
zlikvidujeme (napr. spálime v krbe).

Jadrové ovocie
po celý rok
Najčastejším ovocím v našich záhradách sú
jablká. Na Slovensku sa pestuje okolo 100 odrôd
jabloní, ale len niektoré z nich sa rozšírili vo
väčšom rozsahu. Jablká sú prírodným liekom a
mali by sme ich jesť po celý rok. Ich pravidelná
konzumácia tlmí bolesti hlavy, pomáha pri ťaž-

kostiach s kĺbmi, má priaznivý vplyv na naše trávenie. Jablká pôsobia tiež proti obezite, čo je aj u
nás vážny zdravotný problém. Rovnako hrušky
sú výborným, ale v posledných rokoch značne
nedoceneným ovocím. V tomto roku sme v našej
záhrade mali nielen bohatú úrodu jabĺk, ale tiež
zimných odrôd hrušiek (na obrázku).

Začiatkom jesene sa príroda postupne začne
skrášľovať pestrými farbami. Prvé mrazy aj v
našich záhradách sfarbia listy stromov a krov.
Listy stromov majú nezastupiteľnú funkciu pri
čistení ovzdušia. V listoch je zároveň ukrytá najväčšia prírodná lekáreň. Ešte stále nepoznáme
všetky fakty o liečivých účinkoch listov niektorých stromov. Viaceré výskumy preukázali, že
napríklad listy z brezy sú veľkou zásobárňou vitamínu C, stimulujú rast vlasov, používajú sa pri
príprave čajov na liečbu reumatizmu, močových
a obličkových ťažkostí. Čajový odvar z orechových listov sa osvedčil ako výborný prostriedok
proti poruchám trávenia. Kúpeľ v extrakte z
listov orecha pomáha liečiť zápaly a vyrážky.
Obľúbený je aj čaj z listov čiernej ríbezle, ktoré
sa zberajú po obratí plodov.
Želám našim záhradkárom a čitateľom Mojmírovčana peknú jeseň a spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Týmto príspevkom uzatváram
rubriku Naše záhrady.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská

15

REGIONÁLNE MÚZEUM

Slová zabudnuté v čase:

Z listov grófky
do Sudánu

často navštevovali prieskumníci a výskumníci,
ale aj šľachtici z Európy, aby tam mohli poľovať
na exotickú zver. Poďme sa však konečne začítať
do listov grófovej manželky:

„Práve dnes som dostala list spolu s plánom
parníka od pána Hilla. Píše, že to s Vami už
dojednal a rezervoval pre nás „Gordon Pashu“
s 8 kabínami, 2 salónmi za 20 libier na deň.
Milý barón Slatin, je to pre mňa
hrozné znovu Vás s tým zdržovať,
ale najviac, čo tento rok môžeme
za loď zaplatiť, je 16 - 17 libier
a prosíme Vás, aby ste nás čo
možno najskôr informovali, či je
to ešte možné. Keby ešte nejaká
menšia, ešte lacnejšia loď bola
voľná s 3 - 4 kabínami, bolo by
to tak najlepšie, lebo s obrovským Gordon Paschom by sme
sa určite v tomto ročnom období
nemohli plaviť po vedľajších
Grófka Mária Margaréta
prítokoch a tie sú predsa cieľom
Huňadyová
našej cesty, lebo zostať na Níle je
pre nás už príliš všedné. László
tu, žiaľ, nie je. Úbohý je už týždne
vo Viedni, kde je jeho ťažko chorá
matka, a keďže Cardeza poľuje v
Sedmohradsku, musím Vám túto
nepríjemnú správu poslať ja.“

Písomné pramene sú jedným
z pomyselných okien do minulosti. Sú o to vzácnejšie, ak sú
súkromného charakteru, pretože
ich predmetom nie je priamo spoločenské a politické dianie, ale
dovoľujú nahliadnuť do „všednej každodennosti“. Regionálne
múzeum Mojmírovce vykonáva
okrem iných odborných aktivít
aj výskumnú činnosť, v rámci
ktorej sa pracovníkom múzea
podarilo získať kópie listov, ktoré
v súvislosti s Ladislavom Huňadym adresovali viacerí pisatelia
Rudolfovi Slatinovi, známemu
ako Slatin paša. Rozsiahly archív
oficiálnej aj súkromnej korešpondencie, ktorý po sebe Slatin zanechal ako vysoký úradník činný
v správe sudánskych území, v
Vieme tak, že Afriku okrem
súčasnosti spravuje Univerzita v
grófa navštívila aj samotná grófDurhame na severovýchode Angka (z listov vyplýva, že viackrát),
licka. Vedeli sme, že grófovou
a že dokonca zabezpečovala
vášňou bol lov, a že chodil často
komunikáciu so Sudánom a
na poľovačky aj do Afriky, ale čo
dojednávala technické detaily
viac o tejto skutočnosti? Niektorí
pobytu na Níle. Z listu sa dozveSlatin paša
obyvatelia našej obce ešte spomídáme, že ich zaujímala plavba po
najú na to, ako na povale kaštieľa
prítokoch rieky a aj to, ako sa
videli trofeje – tých už dnes však
niet... O to bolo väčšie naše prekvapenie a radosť, vtedy pohybovali ceny za prenájom luxusných
keď sme sa takmer po sto rokoch mohli začítať plavidiel. Grófka v liste spomína aj jednu nedo dávno zabudnutých slov grófky Márie Marga- všednú osobnosť, ktorá v prvej polovici 20. storéty Huňadyovej (rod. Seherr-Thoss), ktorej listy ročia často navštevovala vtedajšie Uhorsko, a to
tvoria významnú časť získanej korešpondencie. amerického milionára, podnikateľa a cestovateľa
Tento objav nám dovolil nahliadnuť do súkromia Thomasa Cardezu. Cardeza, jeden z preživších
šľachtickej rodiny Huňadyovcov na začiatku 20. pasažierov Titaniku, bol rovnako ako Ladislav
storočia. Z listov sa dozvedáme predovšetkým o vášnivým poľovníkom. Absolvovali spolu niečasti ich života, ktorá bola nerozlučne spätá s Af- koľko poľovačiek, vrátane dvoch expedícií do
rikou a s cestami do Sudánu a aj o tragickej uda- Afriky – aj toho sú svedectvom zachované listy.
losti, ktorá v roku 1927 pripravila grófa o život. Bola to práve vášeň pre lov, ktorá Cardezu zaSudán pod vtedajšou anglo-egyptskou správou viedla do Kovariec neďaleko Oponíc, kde si od
grófa Apponyiho prenajímal kaštieľ. Vo svojich
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listoch ho grófka nazýva „Tom“ a často spomína aj jeho manželku Mary, čo svedčí o tom,
že Huňadyovci boli s Cardezovcami v blízkom
priateľskom vzťahu. Mária Margaréta dokonca v
roku 1914 cestovala na expedíciu do Afriky spolu
s Cardezovcami. Na základe jej listu z februára
toho roku vieme, že sa plavili z Terstu a cestovali
cez Káhiru:
„Dúfam, že nedostanem znovu jeden deň
pred odchodom osýpky. Každopádne, keď všetko
zostane ako teraz, odchádzame Cardezovci a ja
20-teho z Terstu. Verím, že 1. alebo 3. marca
už budeme v Chartúme. Tak veľmi sa na to teším. Deti sú, vďakabohu, zdravé. Dúfam, že aj
ostanú. László asi teraz už prenasleduje svoju
antilopu, dúfam, že jazda na ťave mu nespôsobí
morskú chorobu. Závidím mu cestu železnicou
do El Obeid, ktorá musí byť veľmi zaujímavá,
aj slnko, ktoré na neho teraz praží. Tiež sa tu
však zatiaľ nemôžeme sťažovať, pretože je tu
nádherne slnečno. Zatiaľ som o Cardezovcoch
vôbec nič nepočula, Tom mal 28. prísť z Ameri-

Všetci milujeme
fotografiu
Spoločné heslo „všetci milujeme fotografiu“ spojilo v rámci podujatia Dni obce
Mojmírovce slovenských a maďarských
fotografov.
Pri tejto príležitosti sme 7. 9. 2018 v Regionálnom múzeu slávnostne otvorili umelecky
pestrú výstavu s rovnomenným názvom. Tento
rok naša obec oslavuje už 15. výročie spolupráce a priateľstva s obcou Čemer, a tak sa hlavnou témou vystavených fotografií stali snímky
z prostredia oboch obcí, fotené na výmenných
pobytoch v Mojmírovciach a v Čemeri. Okrem
toho sa umelci prezentovali aj svojou typickou
tvorbou. Súčasťou spoločnej výstavy sa stala
aj výstava maďarskej etnografickej fotografie,
ktorá mapuje život na dedine v prvej polovici
20. storočia. Autormi fotografií sú už nežijúci
fotografi: Kankovszky Ervin, Szölösy Kálmán
a Vadas Ernö. Túto časť expozície autorsky
pripravil Sipos Tamás. Hoci hlavným podujatím slávnostného večera bola práve vernisáž,
celkovú atmosféru spoločne dotvorili sprievodné

ky, sem by chceli prísť 8., dúfam, že tak urobia.
Moje listy pre Lászla som všetky poslala na Vaše
meno, možno keby ste boli taký milý a poslali ich
tam, kde ich dostane, lebo miesta, kadiaľ sa teraz
túla, sú mi, žiaľ, neznáme. Takže, milý barón Slatin, dúfam v šťastné zvítanie a 1. marca budem
ešte telegrafovať z Káhiry.“
Z listu vyplýva, že Slatin bol často grófkinou
spojkou s manželom v čase, keď nemala bližšie
alebo žiadne správy z jeho pobytu v Sudáne.
Grófka vo svojich riadkoch spomína aj jav, ktorý znepríjemňuje cesty mnohým cestovateľom
– kinetózu, ľudovo morskú chorobu, ktorú môže
človek zažiť dokonca aj počas jazdy na ťave. Na
tomto mieste sa so správami od grófky rozlúčime. Nová časť expozície, ktorú v súčasnosti pripravujeme, bude otvorená v blízkej budúcnosti.
Pri tejto príležitosti bude predstavená aj ďalšia
vzácna korešpondencia.
Tatiana Ivanová
Foto: archív grófa Ladislava Erdődyho
vystúpenia speváckych a tanečných súborov a v
neposlednom rade záverečný koncert klasickej

Autori fotografií: Magyar Nóra,
Derzsi Nándor
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hudby. Obec Čemer sa prezentovala aj
vo svojom vlastnom stánku, v ktorom
krojované Čemeranky hosťom srdečne
ponúkali rázovité koláčiky a nápoje svojej
obce. Za obec Čemer sa svojimi prácami
zúčastnili: Klacsán Péter, Hartmann József, Magyar Nóra, Himics András, Samu
András, Samu-Tóth Nikolett, Moldován
Patrik, Derzsi Nándor, Beke Gyöngyi,
Firtkó Endre, Gárdonyi Bálintné, Hermányos Mária, Tar Ildikó, Kulich Júlia,
Kozma Zsófi, Nyergés Andrea, Szantó
János, Tömböly Cecília, Galina Agnes,
Kuzmann Mária, Mándics Mariann, Horkai Pál, Papp Ábris, Szabó Jánosné Klárika, Patyi László, Fazekas Erika, Gupta
Vedant Bence, Fehér Andrea, Mandúr
László, Szénási B. Viktória, Bujdosó B.
Krisztina, Horváth Sándor. Za náš región
vystavovali: Anna Kolářová, František
Kolář, Oľga Sklenková, Miloš Gašaj.
Ďakujeme všetkým zúčastneným vystavovateľom, účinkujúcim, organizátorom a návštevníkom podujatia. Špeciálne
poďakovanie pri tejto príležitosti výročia
patrí Szabó Erzsébet za dlhoročnú organizáciu a nadšenie pre spoločnú spoluprácu za obec Čemer.
Tatiana Ivanová

Mojmírovčan
dvojnásobným
majstrom Slovenska
V dňoch 7. 9. - 9. 9. 2018 sa konali v Príbelciach majstrovstvá Slovenskej republiky v
streľbe z guľových zbraní. Za neúčasti troch
reprezentantov v pištoľových disciplínach (Pavol
Kopp, Juraj Tužinský, Peter Baláž) sa naskytla
príležitosť ďalším vynikajúcim strelcom, ktorí
sa svojimi výsledkami na kvalifikačných pretekoch nominovali na majstrovstvá SR získať
tento titul.
Tieto majstrovstvá boli preto náročné nielen
na tréning či fyzickú kondíciu, ale najmä po psychickej stránke. Vynikajúcu pripravenosť preukázal člen ŠSK Mojmírovce Tomáš Obložinský,
ktorý bol kvalifikovaný v dvoch z celkovo troch
pištoľových disciplín. V disciplínach ĽPi (ľubovoľná pištoľ) 60 muži (13 súťažiacich) a SpPi
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plné futbalu

Foto: Anna Kolářová
(športová pištoľ) 30+30 muži (9 súťažiacich)
získal titul majstra SR.
Snaha v tréningoch, účasť na
pretekoch a tiež pochopenie a podpora
jeho rodiny sa mu
zúročili v podobe
dvoch medailí a
dvoch
diplomov.
Tomášovi želáme aj
v budúcnosti veľa
úspechov, a aby za
jeho menom na výsledkových listinách
boli Mojmírovce.
Dvojnásobný
majster SR
Tomáš Obložinský

Jozef Košťál
Foto: Tomáš Obložinský

Tohtoročné obecné slávnosti boli o hudbe,
speve, tanci, burčiaku, jedle od výmyslu sveta
a futbale. Už vo štvrtok stihli benjamínkovia
(U13) poraziť svojich rovesníkov z Branču 9:4.
V sobotu od rána sa na futbalovom ihrisku uskutočnil turnaj hráčov (schválne nepíšem chlapcov,
lebo v každom mužstve sa našli aj nejaké slečny)
kategórie U9 a U11. Na trávniku sa stretli deti z
Mojmíroviec, Ivanky pri Nitre, Branču, Chrenovej, Cabaja-Čápora, Janíkoviec vo veku 4 až 8
rokov (U9) a 9 až 11 rokov (U11). Približne stovka najmenších futbalistov v sprievode rodičov,
starých rodičov, mladších i starších súrodencov
chcela všetkým ukázať, čo sa už stihli naučiť z
futbalovej abecedy. Na dvoch ihriskách sa stále
niečo dialo, takže často vznikol problém, kam sa
pozerať skôr. Výsledky nespomenieme schválne,
nie sú dôležité. Viac ako štyri hodiny trvajúce
boje (17 zápasov) boli plné pohybu, radosti,
občas aj smútku, ale ten zase rýchlo vystriedal
úsmev.
Po deťoch v sobotu popoludní šokovali fanúšikov muži, ktorí rozdrvili súpera z Kyneku 16:1.
Dosiahli najvyššie víťazstvo našich mužov minimálne za posledné štvrťstoročie. O nedeľné dozvuky sa postarali starší žiaci s Večou a vyhrali
24:0. Muži aj žiaci sa po víkende prebojovali na
čelo tabuľky. Niektorí ľudia považujú futbal za
najčudnejšiu hru na svete. Podľa nich 22 polobláznov beží za loptou, aby ten najrýchlejší do nej
kopol a zase za ňou mohli všetci utekať. Vraj, aký
to má zmysel? Odpoveď je jednoduchá. „Keď je
trávnik plný šarvancov od 4 do 14 rokov, ktorí sa
niekoľkokrát do týždňa nahrnú na ihrisko, aby
„s otvorenými ústami hltali“ každú radu, každé
slovo trénera, šarvancov ktorí nesedia, neležia,
ale pobehujú, poskakujú, kopú do toho guľatého
čuda, keď ich vidíte spotených, ale šťastných
ako sa tešia z každej dobrej prihrávky, peknej
akcie, keď vidíte radosť po každom strelenom
góle, tak viete, že to zmysel má.“ Veľmi veľký.
Tí, čo prechádzali vo štvrtok 13.9.2018 okolo ihriska, alebo sa tam možno aj náhodou zastavili,
neverili vlastným očiam. Na jednej strane benjamínkovia pod dirigentskou taktovkou Šimona
Špánika súperili s rovesníkmi z Nitrianskych

Hrnčiaroviec, na druhej strane tréner Peter Slíž
nedal vydýchnuť starším žiakom. Priestor sa našiel aj pre tých úplne najmenších, ktorých zaúčal
do tajov najkrajšej hry Samo Slaténi. „Takmer 50
malých futbalistov na ihrisku, to by nám mohli
závidieť vo viacerých obciach,“ povedal jeden z
prítomných, ktorý si dvakrát do týždňa prichádza rozhýbať telo aj vo vyššom veku. Aby toho
nebolo málo, za bránou sa pripravovala takmer
dvadsiatka budúcich atlétov. Veľmi sa z nich tešíme. Takže to zopakujeme. Áno, má to zmysel.
Venovať sa športu, deťom, mládeži, investovať
do nich čas, energiu aj financie je zmysluplné.
Ing. Jozef Filo
Foto: Karol Korpáš
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Foto: Dominika KlaĀanová

Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
Foto: www.enjoyzazitky.sk

Jazdíme Bezpečne!

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

