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Zhodnocovanie drevenného odpadu
Drevený odpad zo záhrad, ktorý občania vyvezú na skládku pri čističke odpadových vôd sa neskôr ďalej zhodnocuje.

Drvenie záhradného odpadu
Nápad vyčleniť miesto na ukladanie záhradného odpadu sa osvedčil.
Popri panelovej ceste vedúcej k ČOV sa každoročne vytvárajú obrovské
kopy tohto druhu odpadu, ktorý občania poctivo vyvážajú namiesto
spaľovania v záhradách. Uložený záhradný odpad sa ďalej zhodnocuje.
Jeden až dvakrát ročne nám to firma zadarmo nadrví a odváža do okolitých kotolní a elektrární, ktoré spaľujú biomasu.
Pre efektívnejšie zhodnocovanie tohto druhu odpadu žiadame
občanov, aby drevný odpad – stromy, konáre, náletové dreviny, vinič
atď. - ukladali na ľavú stranu cesty a nedrevný záhradný odpad – trávu,
lístie, seno, kvetiny, kukuričné kôrovie a šúpolie atď. – ukladali na pravú stranu cesty. Taktiež žiadame občanov, aby neukladali komunálny
a stavebný odpad na tomto mieste.

POZVÁNKY A OZNAMY
Uzávierka dvojčísla júl - august
bude 18. júna 2014.
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* Obec Mojmírovce pozýva občanov v piatok 20. 6. a v sobotu 21.
6. 2014 na kultúrny program pod názvom Hodové slávnosti 2014,
ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome. V piatok 20.6. od 18,00 hod.
sa predstavia spevácke regionálne súbory (vstup voľný). V sobotu
21.6. od 18,00 do 22,30 hod. do tanca i na počúvanie zahrá hudobná skupina Progres známa z TV Šláger a nebude chýbať ani Salco
a Miriam (vstupné: 5,- €). Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade
Mojmírovce počas úradných hodín. Organizátori odporúčajú občanom Mojmíroviec zabezpečiť si vstupenky na sobotňajší program
do 5.6.2014 nakoľko po tomto termíne budú postúpené na predaj do
okolitých obcí.

Stavanie mája
Posledný aprílový deň sa v Mojmírovciach pri kultúrnom dome začal
od 18:00 hodiny pri horiacom ohni
zdobiť máj.

Následne po jeho vyzdobení sa
chytili iniciatívy členovia DHZ Mojmírovce, ktorí niekoľkometrový máj
postavili na prvýkrát počas piesní
v podaní speváckeho súboru Nádej
z Cabaja - Čápora. Skvelú atmosféru
svojím štvorhodinovým účinkovaním
vytvárala hudobná skupina ORIONS,
známa z TV Šláger.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
si našli čas a prišli svojou účasťou
oceniť snahu organizátorov vytvárať
kultúrno - spoločenské aktivity v našej obci.
Text: Mgr. Martin PALKA,
predseda komisie kultúry
Foto: Ing. Jozef Filo st.,
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ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME
Za 20 rokov sme vydali 177 čísiel a 132 400
výtlačkov. Časopis v súčasnosti vychádza v náklade 650 kusov v počte 10 čísel ročne. Okrem
domácností, ktoré si hradia len doručovanie
a dostávajú časopis 1. víkend v mesiaci, posielame ho do všetkých povinných inštitúcií, všetkým
partnerom obce, na Slovensku i v zahraničí. Mnohokrát slúži ako propagačný materiál nielen pre
obec, ale aj pre spoločenské, športové, vzdelávacie organizácie aj miestnych podnikateľov.

20 rokov tvoríme časopis
obce Mojmírovce
Kto si neváži minulosť,
nemá budúcnosť
Aj takto by sme mohli začať spomínanie
na založenie obecného časopisu Mojmírovčan.
V citáte je ukrytá filozofia, ktorá nás viedla
k založeniu obecného časopisu, ktorý bude
svedkom minulosti pre budúce generácie.
Mojmírovčan sa „narodil“ 1. mája 1995. Jeho
zakladateľmi boli Imrich Kováč, Alena Bohunčáková, Štefan Dubček, Mária Dúbravská, Daniela
Kozáková, Lýdia Pšenková a Ivan Mojmír Zoborský. Zakladatelia boli zároveň aj prvými členmi
redakčnej rady. Predsedníčkou redakčnej rady
bola Alena Bohunčáková do roku 1997. Imrich
Kováč, ako starosta je od začiatku za časopis
zodpovedný.

Časopis prešiel zaujímavým vývojom. Na
začiatku to boli, jednoducho písané texty, ktoré kompletizovala na obecnom úrade Gabriela
Hlinková a ilustrovala Janka Zoborská – Satková.
Stávalo sa, že texty prepisovali doma členovia redakčnej rady, alebo ich rodinní príslušníci. Takto
nám v začiatkoch pomáhala aj Antónia Zoborská.
Niekedy sme vystrihovali a lepili vhodné ilustrácie a fotografie k textom (dnes už veľmi úsmevný
spôsob). Pripravený materiál sme nosili do Krajského osvetového strediska v Nitre, kde urobili
potrebný počet fotokópií. Kancelárskou zošívačkou sme čiernobiele listy formátu A4 pospájali
a distribuovali do domácností. Prvé roky roznášali noviny do domácností deti členov redakčnej
rady a zamestnancov obecného úradu a niekedy
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aj samotní členovia redakčnej rady. Neskôr to boli
poslanci obecného zastupiteľstva. Bola to vždy
dobrovoľnícka práca. Nakoniec vykonáva túto
prácu ochotný občan z obce v zmysle dohody.

V roku 1995 sme vydali 7 čísel, každé v náklade 900 kusov.
Od roku 1997 bol inovovaný vzhľad novín.
Stále to boli jednoduché čiernobiele noviny len
s farebnou prednou a zadnou stranou formátu A4.
Grafickú úpravu aj tlač sme dávali spracovať do
grafického štúdia v Šali. Do roku 1998 bol šéfredaktorom Milan Aľakša zo Šale.
V roku 1999 sa stal predsedom redakčnej
rady Vladimír Hičák a na tejto pozícii bol do roku
2003. Postupne sme spolupracovali s Nitrianskym
týždenníkom, Topmediou, Kresťanským centrom
nepočujúcich Slovenska a štúdiom EFFETA. Forma nášho periodika sa postupne menila, ale stále
to boli čiernobiele noviny formátu A4.
Od marca roku 2003 je predsedníčkou redakčnej rady Daniela Kozáková. Z čiernobielych
novín vznikol celofarebný časopis formátu A5
(rok 2005). Od roku 2005 spolupracujeme s vydavateľstvom Patriot Nitra, ktoré zabezpečuje
grafickú úpravu aj tlač.

V redakčnej rade postupne pôsobili Jozef
Filo, Peter Vanek, Katarína Horváthová – Casimassima, Rudolf Mladý, Milena Kapsová, Viera
Lázniková. V súčasnosti okrem zakladajúcich
členov (Imrich Kováč, Daniela Kozáková a Ivan
Mojmír Zoborský) pôsobia v redakčnej rade Mária Debrecéniová, Eva Ďučanská, Alena Filová
a Ladislav Köblös.

Časopis Mojmírovčan je „spoločným dieťaťom“ zakladateľov, členov redakčnej rady,
pracovníkov obecného úradu, všetkých prispievateľov, grafikov, vydavateľov,.... Snažili sme sa
uviesť ho do života čo najlepšie a dať mu všetko,
aby sa mohol vyrovnať konkurencii v okolí. Presne tak, ako sa rodina snaží pripraviť do života
svoje dieťa. Dá sa povedať, že sa nám to podarilo.
V 2. ročníku celoslovenskej súťaže obecných,
mestských, regionálnych a kultúrno – informačných novín a časopisov Miestne noviny
2007 sme získali Čestné uznanie za kvalitnú
prezentáciu miestnej histórie, kultúrnych, športových podujatí a práce s deťmi a mládežou.
V 3. ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrnoinformačných a kultúrnoturistických novín
a časopisov Miestne noviny 2011 sme získali pre
nás vzácne, 2. miesto.

Takže náš časopis je už „dospelý“ a verím,
že bude čoraz kvalitnejší a bude si plniť svoje
základné funkcie - informačnú, vzdelávaciu aj
propagačnú, čo najlepšie.
Keďže je toto všetko výsledok náročnej tímovej práce, pozvali sme všetkých tých, ktorí
s nami počas 20 rokov spolupracovali a pomáhali
nám skvalitňovať časopis, na malé spomienkové
stretnutie 21. mája 2014, aby sme sa poďakovali
za dobrú spoluprácu. Pozvali sme všetkých bývalých aj súčasných členov RR, zástupcov všetkých
vydavateľstiev, riaditeľov škôl, miestneho kňaza,
predstaviteľov väčších firiem, predsedu Komisie
kultúry, dlhoročných dopisovateľov... Všetkým
starosta obce odovzdal Pamätný list. Prostredníctvom časopisu ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí nám pomáhajú tvoriť každé jedno
vydanie.
Do ďalších (minimálne) 20 rokov veľa
aktívnych prispievateľov a kreatívnych tvorcov,
časopis Mojmírovčan!

Daniela Kozáková ,

predsedníčka redakčnej rady
Foto: Archív obce
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„..mojmírovskí
vinári, dosiahli
ste svetový
úspech!“
Ľubomír Jahnátek,
minister MPaRV SR

V máji 2014 sa stal historický Kaštieľ Mojmírovce miestom 11. ročníka prezentácie vín
Poľnohospodárskeho družstva (PD) Mojmírovce
z produkcie 2013. Toto podujatie PD organizuje
pravidelne pre svojich obchodných partnerov,
významné spoločnosti, konzumentov a dôležitých hostí. Na dojmy sme sa spýtali predsedu PD
Mojmírovce Ing. Petra Schultza.
Pán predseda, ako ste vnímali návštevu ministra pôdohospodárstva Prof. Ing. Ľubomíra
Jahnátka, CSc.
Pre mňa osobne, aj celý náš podnik, bolo veľkou
cťou, že napriek svojmu náročnému programu
(spoločné rokovanie vlád Slovenskej a Českej
republiky v Skalici) si pán minister našiel čas
a prijal pozvanie na našu prezentáciu. Vážim si
jeho prítomnosť a teší ma, že ocenil a vyzdvihol
úspechy PD Mojmírovce pri výrobe vysokokvalitných vín.
Čo vás najviac teší, keď sa zamyslíte nad vývojom výroby vína vo vašom podniku?
Mám skutočne úprimnú radosť, že náš podnik vytvára a stále zlepšuje podmienky pokračovania
tradície výroby kvalitných vín v tomto regióne.
V minulosti sme dosiahli množstvo úspechov národných i medzinárodných. Vrcholom ocenenia
našej práce bola úspešná účasť – zlatá medaila
na 20. ročníku Concours Mondail de Bruxelles
v roku 2013, ktorá nás „usadila“ na vinársku
mapu sveta. Toto ma veľmi teší a chápem to ako
ocenenie kvalitnej práce našich zamestnancov,
tak ako to povedal aj pán minister.
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pivnice. Oceňujem tvorivý prístup mojich kolegov, ktorým riešili existujúcu situáciu.
Aká je vaša filozofia?
Vzhľadom na to, že sme nikdy surovinu na výrobu vína nenakupovali, chceme takto pokračovať
aj ďalej. To znamená, že chceme stále vyrábať
a predávať len víno, ktoré bude z produkcie
našich vinohradov. Chceme dosiahnuť to, že
na trh budeme dodávať vína, v ktorých sa bude
„zrkadliť“ typická chuť a vôňa svahov nášho
regiónu v zmysle sloganu:
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Po spomínaných úspechoch, ktoré sú vysoko
motivujúce, ale aj zaväzujúce sme začiatkom
tohto roka pripravili investičný zámer rozširovania výrobnej kapacity našej pivnice. Máme
spracovaný investičný plán rekonštrukcie a modernizácie existujúcej pivnice. Tento projekt má
ambíciu zvýšiť – zdvojnásobiť existujúce kapacity pivnice. Projekt spracovali Ing. Ivan Janiš,
podpredseda PD, Ing. Miroslav Belan, vedúci
špeciálnej rastlinnej výroby a Ing. Juraj Majšík,
hlavný technológ. Teší ma inovatívny prístup,
ktorý spočíva v inštalovaní nerezových tankov,
ktoré budú vyrobené podľa oblúku existujúcej

Lahodná chuť skvelého vína
Na záver by som rád, aj prostredníctvom
nášho časopisu s príznačným názvom Mojmírovčan, poďakoval všetkým pracovníkom
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce za
vykonanú prácu a zaželal im pevné zdravie a pohodu do ďalšieho náročného obdobia.
Ďakujem pekne za rozhovor a želám, aby sa
všetky plány splnili, čo bude na prospech obce
aj regiónu.

Daniela Kozáková

Foto: Archív PD Mojmírovce

Svetový deň Červeného
kríža a Červeného
polmesiaca pre ľudí
s veľkým srdcom
Slovenský Červený kríž si každý rok 8.
mája pripomína Svetový deň Červeného kríža
a Červeného polmesiaca.
Slovenský Červený kríž pri príležitosti
týchto osláv, spolu s ďalšími 188 národnými
spoločnosťami Červeného kríža a Červeného
polmesiaca vo svete, chce upriamiť pozornosť
na širokú škálu činností, ktorým sa venuje propagácia bezpríspevkového darcovstva krvi,
výchova a oceňovanie darcov krvi, osveta a
výučba prvej pomoci, práca s mládežou, či
poskytovanie rôznych sociálnych služieb. Po-

skytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi,
či inej zložitej situácii.
Pre svoje fungovanie však potrebuje tiež
podporu zo strany verejnosti, preto aj tento rok
organizuje verejnú zbierku, ktorej cieľom je
vyzbierať finančné prostriedky na rozvoj činnosti SČK, predovšetkým na sociálnu pomoc a
prvú pomoc či zdravotnú výchovu. V mesiaci
jún 2014 bude Územný spolok SČK v Nitre
organizovať verejné zbierky aj v pôsobnosti
svojich Miestnych spolkov.

Výbor Ms SČK Mojmírovce
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Medzinárodná
konferencia
Chov koní na
Slovensku
v Mojmírovciach

Dňa 25. apríla 2014 sa v obci Mojmírovce
konala oslava Dňa Zeme. Občianske združenie
DROPiK v spolupráci s obcou Mojmírovce,
Kaštieľom Mojmírovce, s.r.o, občianskym
združením Mojmírovské kroky, PD Mojmírovce, Katedrou kulturológie a Katedrou ekológie
a environmentalistiky FF UKF v Nitre a mnohými dobrovoľníkmi pripravili plnohodnotné
podujatie. Organizátori sa zamerali hlavne na
školopovinnú mládež (základná škola, materská
škola a odborné učilište).

Námestie sv. Ladislava ožilo už v skorých
ranných hodinách. Podujatie sa nieslo v duchu
inšpirácie a potreby zdieľať, informovať a edukovať. Mládež, ale aj prítomná verejnosť boli
zaujatí množstvom aktivít: maľovanie, kreslenie
v plenéri, počúvanie i vytváranie prirodzenej
hudby, jarmok ekoproduktov (s množstvom
praktických rád), sadenie stromov, prezentácia tradičných remesiel typických pre lokalitu
Mikroregiónu CEDRON – napr. košikárstvo,
rezbárstvo, ale aj domáce pestovanie kvetín,
ekohry, kreatívna tvorba mandál z prírodných
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materiálov, hrnčiarstvo, vzdelávanie a inšpirácia
prostredníctvom ekofilmov, prezentácia a predaj
výrobkov z tvorby žiakov miestneho Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach, či
zaujímavé fyzikálne eko-pokusy. Návštevníkov
tiež zaujalo využitie kartónových škatúľ ako
odpadkových košov, popíjanie vody z miestnej
artézskej studničky či zakladenie bylinkového
záhonu s prúteným výpletom pre Kaštieľ Mojmírovce. Prišli aj dobrovoľníci – zahraniční študenti
z projektu Erasmus z SPU a UKF v Nitre, ktorí
pomáhali sadiť stromy na námestí. V parku hrali
študenti Katedry ekológie a environmentalistiky
nevšedné eko-divadlo pre piatakov zo základnej školy. Deti sa mohli dozvedieť aj o ochrane
a živote netopierov od študentov – špecialistov,
ktorí sa tejto problematike venujú. Pre starších
zas mohol byť podnetným stánok zameraný na
ekologickú domácnosť a pestovanie i využitie
tekvice hokaido.
Popritom sa všade ozývala prirodzená hudba
gájd, bubnov a sláčikových nástrojov, ktorá nepotrebovala ozvučenie.
Pri pohľade na ,,mravenisko“ zaujatých (ale
aj aktívnych) návštevníkov sme nadobudli presvedčenie, že podujatie takéhoto charakteru má
význam nielen pre obec Mojmírovce ale aj pre
celý Mikroregión CEDRON.
Nech teda žije Deň Zeme 2015!
Text: Eva Schmidtová a Katarína Zimová
študentky Katedry kulturológie FF UKF v Nitre
Foto: Archív DROPiK

Z historických prameňov je známe, že dňa
22.4.1814 sa konali na území nášho regiónu, na
panstve rodiny Huňadyovcov, prvé konské dostihy v Uhorsku. V tomto roku si pripomíname
200. výročie vzniku tradície, ktorú tu založil
gróf Jozef Huňady. Práve z úcty k tejto vzácnej
tradícii sa v Kaštieli Mojmírovce konala v dňoch
22.4. - 24.4.2014 Medzinárodná konferencia
o tradícii chovu koní s názvom Chov koní na
Slovensku, ktorú zorganizovali Nitriansky samosprávny kraj (NSK), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Kaštieľ Mojmírovce
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka a predsedu
NSK Milana Belicu. Medzi spoluorganizátormi
bola aj naša obec. Na konferencii sa zúčastnili
prednášajúci zo Slovenska, Česka a Francúzska.
Účastníkov konferencie privítal riaditeľ
kaštieľa Štefan Bugár, ktorý okrem iného uviedol:
„... tento deň je významný pre celý stredoeurópsky región“. Konferenciu otvoril pán
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a vyzdvihol Nitriansky kraj ako
historicky veľmi silné agrárne územie. Potom

nasledoval odborný program a prednášajúci sa
venovali rôznym témam. Paleta bola pestrá.
Účastníci sa mali možnosť dozvedieť informácie od chovu koní v podmienkach agrorezortnej
politiky, cez prezentáciu Národného žrebčína
Topoľčianky, ako národného klenotu chovu
koní, prezentáciu Štátneho závodisko,a.s. Bratislava, ako dostihovej autority a jeho postavenia
v stredoeurópskom regióne. Tiež zazneli informácie o súčasnej situácii v chove koní z pohľadu
Zväzu chovateľov koní na Slovensku, o chove
koní v Českej republike a
histórii dostihov na území
SR a ČR. Zaujímavé boli aj
témy o hipoturistike v regióne Champagne – Ardenne
(Francúzsko),
jazdeckej
turistike v kraji Vysočina a
hipoturistike na Slovensku
a postavenie žrebčína Kopčany z hľadiska histórie chovu
koní na Slovensku. Čo sa týka
vízie do budúcnosti nepochybne boli zaujímavé témy
o chove Norika muránskeho
a jeho uplatnení v rozvoji
vidieka na Slovensku, alebo
informácie o Trakénskom
koňovi a jeho význame v šľachtení európskych
plemien. Boli prezentované aj informácie o prínose kliniky koní UVLF v Košiciach pre chovateľov, poznatky o výskyte sarkoidov v populácii
koní na Slovensku, o nových trendoch vo výžive
koní, ale aj o vývoji populácie plemena slovenský teplokrvník.
V závere sme len mohli skonštatovať, že hipológia a hipoturistika tu má svoje miesto a preto je potrebné venovať sa tejto tradícii, zachovávať genofond koní, vzdelávať sa a informácie
odovzdávať ďalej pre ďalšie generácie.
Text: Tatiana Tóthová
Foto: Kristína Valachyová
Oznam: Pri príležitosti konania sa konferencie bol vydaný Zborník odborných príspevkov
podľa obsahu prednášaných tém. Každý kto má
záujem o tento Zborník, si ho môže zakúpiť buď
na recepcii Kaštieľa Mojmírovce alebo u pani
Mgr. Evy Kozárovej - Kántorovej v Kaštieli
Mojmírovce.
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Ladislav Pipíška
Ladislav Pipíška, Mojmírovce - jeho Baron má
10 rokov, je pokojný, ideálny do záprahu. Už otec
pána Pipíšku choval koňa a generačne sa táto
tradícia posunula aj na syna.

Štefan Eliáš

Peter Žáčik, Mojmírovce - so svojou dcérou
Hankou mi ukázali svoju kobylku Veneziu, má
Peter Žáčik s dcérou Hankou

Pokračovatelia
tradície
v chove koní

spolu, zúčastňujú sa na akciách a podujatiach
prípadne aj súťažiach, radia si, vymieňajú si svoje poznatky i skúsenosti a pomáhajú si.

4 roky a je veľmi učenlivá. Hanka aktívne jazdí
a zúčastnila sa aj na pretekoch vo Svätoplukove.

Štefan Eliáš, Mojmírovce - spolu so svojim Lucianom, má 4 roky a je to temperamentný žrebec
stvorený na záprah. Kone mal vždy rád, je to jeho
srdcová záležitosť a koníka chová aj pre vnučky.

- pohľad do obce

Kôň Ťumen pána Jána Šebestiána

Ján Šebestián, Mojmírovce - Ťumen, tak sa
volá jeho 7 ročný, veľmi učenlivý a všestranný
koník. Na koči má dokonca kilometrovník a rád
sa s ním „vetrá“. Tiež má malé hospodárstvo
a čo je pekné, od mala učí svoje vnučky starať
sa a pomáhať pri práci (dievčatá sa o zvieratká
starajú naozaj vzorne).
Miroslav Lidaj, Mojmírovce - má kobylku Zitu,
ktorá má 10 rokov. Pán Lidaj
má skúsenosti s prácou v lese, pri zvážaní dreva. Je to
náročná práca, ide tu o maximálnu súhru oboch strán,
sám hovorí :“ kôň musí veriť
tebe a ty koňovi“. Svoju Zitu
využíva na pracovné účely,
ako je oranie a zvážanie
krmiva.

Tradícia chovu koní v našej obci je
neustále živá. Presvedčila som sa o tom
na svojich potulkách. Prinesiem krátky
pohľad do života ľudí, ktorí sa koňom
venujú. Každý z nich je osobitý, má svoj
príbeh a predsa ich niečo spája - láska
ku koňom.
Starostlivosť, zodpovednosť, dôvera,
úcta i rešpekt – to je len zopár pozitívnych
hodnôt, s ktorými je spätá životná filozofia ľudí a ich rodín, ktorí tieto hodnoty pri
práci s koňmi dennodenne prežívajú a posúvajú
ich ďalej. Odmenou je pre nich radosť, ktorá sa
im zračí v očiach, no slovami len ťažko opíšete.
„Koníčkári“ sa navzájom poznajú, komunikujú
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Ján Majerčík
Ján Majerčík, Mojmírovce - rodina má kobylku
Limu, má 3 roky a postupne ju učia do záprahu,
majú malé hospodárstvo s ďalšími zvieratami
a susedia k nim radi chodia popozerať alebo
zajazdiť si.

Pokračovanie nabudúce
Text a foto:
Miroslav Lidaj

Tatiana Tóthová
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža prijal pozvanie Občianskeho združenia
INŠPIRÁCIA a Obecného úradu Mojmírovce
k spoluorganizovaniu kultúrno-spoločenského
podujatia pre deti, mládež i dospelých v turnaji

ČLOVEČE
NEHNEVAJ SA

,

ktorý sa uskutočnil 8.mája 2014 v kultúrnom
dome. Turnaj prilákal celkom 37 súťažiacich,
súťažilo sa v troch vekových kategóriách – deti
do 12 rokov (12 súťažiacich), v druhej spoločne
mládež od 12 a dospelí do 60 rokov (19 súťažiacich). A nechýbala kategória seniorov po 60-tke,
kde sme mali 6 súťažiacich.

Najmladším účastníkom súťaže bol 4-ročný
Mirko.
Podujatie sprevádzala vynikajúca nálada,
gradovaná víťazmi prvého kola, ktorí urobili zo
súťaže show, takže ani menej úspešní – predčasne vyradení účastníci neboli nahnevaní – veď
hrali -„človeče nehnevaj sa“…
Naším hlavným cieľom bolo prilákať predovšetkým malých nadšencov na takéto podujatie a
vyplniť im tak štvrtkové sviatočné popoludnie.
Vďaka tomuto projektu, ktorý sľuboval
víťazom lákavé ceny, sa nám podarilo osloviť
aj dospelých, ktorí sa na krátky okamih, pri
ktorom ide predovšetkým o vyslobodenie sa
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od pracovných a iných povinností, tak preniesli do detských čias a ponorili sa do atmosféry
hier a zabudnutej kultúry. V neposlednom rade
vzniká i priestor aj pre upevnenie vzájomných
priateľstiev a susedských vzťahov, ako súčasti
aktívneho životného štýlu obyvateľov obce.
Súťaž prebiehala v troch kolách, ocenení
boli prví traja v poradí posledného - finálového
kola v každej kategórii. Najhodnotnejšie ceny
si vysúťažili v 1. kategórii, kde víťaz získal víkendový pobyt pre štvorčlennú rodinu. Druhý a
tretí súťažiaci v poradí, získali knižné publikácie
podľa vlastného výberu. Víťaz v druhej kategórii
získal permanentku na 20 vstupov do termálneho kúpaliska Poľný Kesov, druhý v poradí získal
jednomesačnú permanentku do bazéna v Kaštieli
Mojmírovce. Aj v tejto kategórii prví traja súťažiaci boli odmenení hodnotnou knižkou. Víťaz v
kategórii seniorov si odniesol dve
vstupenky na koncert hudobnej
skupiny Kollárovci, kvalitné
akostné vínko, ktoré sa ušlo aj
druhému a tretiemu miestu v poradí seniorov. Okrem toho všetci
súťažiaci boli odmenení diplomami a všetci výhercovia získali
rôzne vitamínové, výživové doplnky a rôzne iné spomienkové
predmety.
Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí s ochotou pre dobro
našej obce prispeli k vydarenému
kultúrnemu podujatiu.
Poďakovanie patrí:
TIK
CESYS s.r.o., ThermalKesov,
s.r.o., Poľný Kesov, Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Marketing and
Business Group, s.r.o., Nitra, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.,
Krajskej pobočke Nitra, Ing. Darine Palatickej,
Mojmírovce
Chceme sa poďakovať aj šikovným mladým
členom dobrovoľného hasičského zboru v Mojmírovciach, ktorí prispeli k vydarenému priebehu súťaže ako stoloví rozhodcovia, ako i ostatným organizátorom, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu podujatia. Na záver patrí poďakovanie
i aktívnemu riaditeľovi ZUŠ Rudovi Arpášovi,
ktorý vždy ochotne pomáha pri takýchto aktivitách v obci.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Filatelia a kone

Text: tt
Foto: Miroslav Ňaršík, Jozef Gál

Pamätná
pečiatka
Páni Jozef Gál a Miroslav Ňaršík si pri príležitosti konania Medzinárodnej konferencie

Miroslav Ňaršík
To, že aj filatelia má veľmi blízko ku koňom
sa mohli presvedčiť všetci zúčastnení na Medzinárodnej konferencii Chov koní na Slovensku.
Postaral sa o to mojmírovský rodák PaedDr.
Jozef Gál, ktorý sa venuje filatelii a histórii.
Úzko spolupracuje s Miroslavom Ňaršíkom,
predsedom Zväzu slovenských filatelistov.

Chov koní na Slovensku pripravili v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. ešte jednu
„chuťovku“ - príležitostnú pamätnú pečiatku
s vyobrazením legendárneho koňa Tajára. Umelecký návrh pečiatky spracoval známy grafik
- rytec František Horniak a následne vypracoval
príležitostnú poštovú pečiatku.
Túto pečiatku mohol dostať na našej pošte
každý kto mal záujem, ale aj všetka odchádzajúca pošta. Po pár dňoch však bola odovzdaná
do depozitu Slovenskej pošty, keďže je jej majetkom.

Vďaka páni!

Dagmar Mináriková ,
predsedníčka MS SČK

Spolu pripravili veľmi peknú výstavu známok s tematikou koňa a konských dostihov.
Samozrejme medzi nimi nechýbala ani naša
pamätná poštová známka z roku 1994.

Jozef Gál

Text: Tatiana Tóthová
Foto: Kristína Valachyová

13

ŠKOLSKÉ OKIENKO

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Z materskej školy

Udržiavanie
tradícií
V jarnom období sme v Materskej škole
Mojmírovce zdobili veľkonočné vajíčka za pomoci mamičiek, babičiek, ba dokonca i niektorých oteckov. Veľké poďakovanie patrí dámam
Kukanovej, ktorá vytvárala vajíčka z kartónu
lepením servítkovou technikou, Selešiovej,
ktorá deťom ukazovala, ako sa vajíčka dajú vyzdobiť farebnými vlnami. Pani Tulipánová zase
plietla korbáče spolu s deťmi, aby na Veľkonočný pondelok mali s čím vyšibať dievčence. Pani
Farkašová lepila a vyzdobovala spolu s ďalšími
mamičkami vajíčka nálepkami za drobnohľadu
a námetov našich najmenších ratolestí. Pani Szabová zase zdobila perníkové vajíčka a zajačiky
a tak škôlkarom ukázala, že nielen tieto ozdoby
nádherne vyzerajú, ale aj výborne chutia.
Toto popoludnie, ak keď nám počasie vonku
neprialo, bolo naozaj nádherné, plné zážit-

Zo základnej školy
kov a výnimočných chvíľ, za ktoré ďakujeme
všetkým aktívnym ale aj pasívnym zúčastneným.
Mgr. Anna Velebná

Mladý tvorca

Veselé
gulášovanie

a JOB EXPO 2014

V dňoch 29. a 30. apríla 2014 sa v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre konal už 22. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom
Mladý tvorca 2014. Odborné učilište internátne
Mojmírovce sa zúčastnilo tejto výstavy ako vystavovateľ, kde prezentovalo všetky svoje učebné
odbory: záhradník, kuchár, vykladač, obuvník,
knihár a cukrár. Veľkou výhodou tejto výstavy
bolo spojenie výstav Mladý tvorca s veľtrhom
práce JOB EXPO, čo znamenalo pre končiacich
absolventov ponuku voľných pracovných miest.
Od apríla 2014 sme začali s realizáciou
druhého projektu financovaného Európskym sociálnym fondom pod názvom Šanca budúcnosti.
Realizáciou tohto projektu sa v našej škole preinvestuje celkovo 121 253,61 EUR. Cieľom je skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu žiakov
vyžadujúcich špeciálne výchovnovzdelávacie
potreby, zatraktívnenie nielen prostredia dielní,
školy ale aj celého praktického vyučovania.
Nazdávame sa, že aj touto snahou zamestnancov
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spoločne, že sa pri takejto slávnosti stretneme
určite opäť.
Poďakovanie patrí pani vychovávateľkám
Pšenkovej, Ďuricovej, Poledníkovej za zorganizovanie veselého gulášovania. Mamičkám za
napečené koláčiky, ockom za skvelú zábavu,
deťom za program. Pánovi učiteľovi Horňákovi
za ozvučenie. Mimoriadne poďakovanie
a RÁD zlatej varešky udeľujeme ochotným
členom Slovenského zväzu poľovníkov v
Mojmírovciach pánom Dušanovi Tóthovi,
Daliborovi Tóthovi a Jozefovi Pšenkovi za
zvlášť vydarený guláš. Poďakovanie patrí
každému, kto sa pričinil o vytvorenie skvelej
atmosféry májového popoludnia.

PaedDr. Katarína Kúdelová
riaditeľka ZŠ

školy prilákame väčší počet žiakov do nášho odborného učilišťa, čím zviditeľníme nielen školu,
ale i samotnú obec a región.
PaedDr. Janka Stoláriková
Foto: Archív OUI

Aj taká môže byť škola
– plná úsmevov, tanca, hier,
spokojnosti. Ako tá naša 7.5.2014 popoludní. Oslava
Dňa matiek, detí, otcov pod
hlavičkou školského klubu
detí nadchla všetkých zúčastnených. Areál školy zatváral
pán školník až večer. Dobrá
vec sa podarila, boli sme ako
jedna rodina. Zhodli sme sa
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Včelie
produkty
Chov včiel má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Počas svojej existencie sa chov včiel vyvíjal a menil. Význam včelárstva spočíva hlavne
v priamej a nepriamej produkcii. Medzi priamu
produkciu zaraďujeme včelie produkty (med,
vosk, propolis, peľ, materskú kašičku a včelí jed).
K nepriamej produkcii patrí opeľovanie, ktoré
spočíva v prenose peľu z peľnice kvetu na bliznu
toho istého alebo iného kvetu. Medu sme sa venovali v minulom čísle, preto si popíšeme ostatné
včelie produkty.

OSVETA
Propolis má široké spektrum použitia v humánnej
i veterinárnej medicíne (ošetrenie rán, vredov).
Ďalej sa používa v kozmetike pri výrobe rôznych
krémov a kondicionérov. Používa sa ako prísada
pri výrobe lakov slúžiacich na ochranu dreva.
Peľ vzniká v peľnici kvetu a pre včely je
hlavným zdrojom bielkovín. Farba peľu je rôzna
od žltej, červenej, hnedej až po zelenú. Farba,
veľkosť, tvar a počet peľových zŕn závisia od konkrétneho druhu rastlín. Peľ obsahuje od 14 – 55 %
bielkovín, čo je najkoncentrovanejšia bielkovina
v prírode (pre porovnanie kravské mlieko 3,1
– 3,5 % bielkovín alebo mäso 13 – 22 % bielkovín). Peľ sa používa hlavne v potravinárstve ako
prídavok do rôznych výrobkov, na výživu čmelích

Z ákladná umelecká škola v Mojmírovciach

oznamuje

Z Á P I S
- prijímacie talentové pohovory
na školský rok 2014-2015
dňa 18. júna 2014 /streda/ od 13:00 do 18:00 hod.
v priestoroch ZUŠ Mojmírovce
Hudobný odbor:
(klavír, keyboard, gitara, flauta, trúbka, saxofón, klarinet, bicie nástroje,
spev, cimbal, husle, akordeón)
Literárno-dramatický odbor :
(dramatická tvorba, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore,
dramatika s bábkou a slovesnosť, technika vedenia bábok)
Výtvarný odbor:
(kresba, maľba, grafika, modelovanie…)

Peľové zrná
Voskové medzistienky
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Tanečný odbor:
(tanec - tanečná príprava, klasický, moderný, ľudový, kreatívny...)
PRIHLÁŠKY:
JE POTREBNÉ PREVZIAŤ OSOBNE A VYPLNENÉ ODOVZDAŤ od 1.mája do
18.júna 2014 (07:00 - 15:00 hod.) na riaditeľstve ZUŠ – kancelária.
PRI PRIJÍMANÍ ŽIAKOV BUDE ROZHODOVAŤ OKREM SPLNENIA
POŽIADAVIEK K ŠTÚDIU NA ZUŠ AJ DÁTUM ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY.
Nových žiakov prijímame len do naplnenia voľných miest.
Ak Vám uvedený termín z časových alebo iných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte
nás prostredníctvom tel. čísla 037/7798144 alebo 0915738517, prípadne osobne na
riaditeľstve ZUŠ, kde Vám radi poskytneme ďalšie informácie
a dohodneme iný možný termín.
Ing. Marcel Polička, CSc.

kolónií alebo na výrobu pleťových masiek.
Včelí vosk vzniká činnosťou voskových žliaz,
Materská kašička je sekrét prevažne hltanoktoré má robotnica (včela) vyvinuté párovo na 3. vých žliaz včiel, ktorou kŕmia včelí plod v prvom
- 6. krúžku bruška svojho tela. Z vosku včely sta- období larválneho vývoja a larvy matky po celú
vajú včelie dielo, ktoré má tvar šesťuholníka a na- dobu vývoja. Materská kašička má bielu až nazývame ho tiež včelie plásty alebo včelie bunky. žltlú farbu smotanovo-želatínovej konzistencie.
Včelám slúži na odchovávanie nasledujúcej ge- Obsahuje všetky potrebné výživné látky (bielnerácie alebo na uskladňovanie medových alebo koviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky),
peľových zásob. Farba vosku je od bledožltej až ktoré sú potrebné pre vývoj včelieho plodu. Jej
po tmavohnedú. Význam vosku je rôzny, najčas- využitie je hlavne farmaceutické, kozmetické
tejšie sa však používa na výrobu medzistienok, alebo ako doplnok výživy.
sviečok, v modelárstve, v šperkárstve, v kozmetiVčelí jed je sekrétom jedovej žľazy robotníc.
ke (depilačné vosky, rúže, očné tiene) a v medicí- Je to bezfarebná kvapalina, ktorá na vzduch rýchlo
ne (obaľovanie kapsúl).
tuhne a vytvára šedo-biele kryštáliky.
Propolis získavajú včely
Včely ho používajú hlavne na ochranu
zo živíc a silíc, ktoré sa tvoria
včelstva. Používa sa hlavne v lekárna stromoch a kroch, ako aj na
stve pri zápalových reumatických
pukoch rôznych stromov. Proprocesoch, zápaloch kĺbov, zápalov
polisom včely uzatvárajú všetky
šliach, chronických bolestiach chrbta,
otvory menšie ako 5 mm, zuporuchách pohybového aparátu.
žujú letáče, vyhladzujú voskové
Toto bola stručná charakteristika
bunky a vytmeľujú úľ z vnútra.
včelích produktov. Denne sa s nimi
Propolis je žltohnedá, zelenostretávame a často si ani neuvedomuhnedá až čierna látka s lepivými
jeme, že sú súčasťou nášho života,
vlastnosťami, ktorá chladom tuhči už je to vo forme krémov, mydiel,
Propolis
ne. Má príjemnú živicovú arómu
zubných pást, potravín, tabliet a iných
na rámikoch
a je rozpustná v etanole (lieh).
výrobkov.

V ZUŠ je organizované prípravné štúdium pre deti od 5 rokov, základné štúdium od
6 rokov a vyššie podľa zamerania, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých v hore
uvedených odboroch.
Základná umelecká škola ponúka:
získať kvalitné umelecké vzdelanie pod odborným vedením profesionálnych pedagógov v zvolenom odbore a predmete. Absolventov našej školy pripravujeme na ďalšiu
umeleckú dráhu účinkovania v profesionálnych súboroch, na prijímacie pohovory
stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania podľa vlastného výberu.
Tešíme sa na vás
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ŠPORT
Miestny športový klub
stolného tenisu

Stolnotenisový oddiel
MŠKST Mojmírovce
dosiahol v odvete
sezóny 2013/2014
tieto výsledky a
umiestnenie:
Družstvo A - 4. liga:
Mojmírovce - Vráble C
11:7
Body: Rumanovský D. ml. 3, Paluch 2, Čanaky
1, WO 5
Žirany A - Mojmírovce A
7:11
Body: Rumanovský D. ml. 4, Čanaky 2, Bosák 3, Andris R. 2
Mojmírovce - Lehota A
13:5
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 3,5, Čanaky 2,5, Bosák 2,5
Čab B - Mojmírovce
11:7
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 1,5, Čanaky 0,5, Andris R. 0,5
Mojmírovce - Jacovce
6:12
Body: Rumanovský D. ml. 3,5, Paluch 1, Čanaky 1,5
Mojmírovce - Kynek
14:4
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 3,5, Čanaky 2,5, Bosák 3,5
ŠOG Nitra E - Mojmírovce
9:9
Body: Rumanovský D. ml. 4, Paluch 1, Čanaky
3, Bosák 1
Mojmírovce - Žirany B
8:10
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 2, Čanaky
1,5
Topoľčany B - Mojmírovce
15:3
Body: Bosák 1,5, Čanaky 1, Andris R. 0,5
Mojmírovce - Klasov A
10:8
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Čanaky 2,5, Bosák 2, Andris R. 1
Domino Nitra - Mojmírovce
6:12
Body: Rumanovský D. ml. 4,5, Paluch 2, Čanaky
4,5, Daniš R. 1
Družstvo A sa umiestnilo na 4. mieste so ziskom 60 bodov.
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Úspešnosť jednotlivcov: Rumanovský D. ml.
94,87 % - 6. miesto, Čanaky 45,24 % - 33.
miesto, Bosák 43,33 % - 36. miesto, Paluch
30,51 % - 40. miesto, Andris R. 13,33 % - 52.
miesto.

Družstvo B - 5. liga
Mojmírovce B - ŠOG Nitra F
8:10
Body: Rumanovský D. st. 3, Bosák 2, Andris R.
1, Gardian 2
Mojmírovce B - Domino Nitra B
5:13
Body: Rumanovský D. st. 1, Gardian 0,5, Šoky
0,5, WO 3
Vráble F - Mojmírovce B 7:11
Body: Rumanovský D. st. 3,5, Lesný 2,5, Andris
R. 3,5, Gardian 1,5
Kolíňany B - Mojmírovce B
1:17
Body: Lesný 4,5, Andris R. 4,5, Gardian 4,5,
Šoky 3,5
Mojmírovce B - Čab
C 15:3
Body: Lesný 3, Bosák
4,5, Andris 2,5, Gardian
3,5, Šoky 1,5
Klasov B - Mojmírovce
B 10:8
Body: Lesný 2, Gardian
2, Andris R. 1, Šoky 1
Žirany C - Mojmírovce
B 12:6
Body: Rumanovský D.
st. 2, Bosák 2, Andris
R. 2
Mojmírovce - Nitra 08 A 7:11
Body: Bosák 2, Gardian 2,5, Šoky 1,5, Andris 1
Čeľadice - Mojmírovce
5:13
Body: Rumanovský D. st. 2,5, Bosák 2, Andris
4,5, Šoky 2,5
Mojmírovce - Nitra 08 B 8:10
Body: Rumanovský D. st. 3, Gardian 2,5, Šoky
1,5, Andris 1
Mojmírovce - Vráble D
14:4
Body: Andris 4,5, Bosák 2,5, Gardian 3,5, Šoky
1,5, Rumanovský D. st. 1

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
miesto, Bosák 51,28 % - 25. miesto,
Šoky 40 % - 37. miesto, Lesný 42.
miesto, Daniš 44. miesto.

Družstvo C - 6.liga:
Výčapy B - Mojmírovce C 5:13
Body: Daniš 4,5, Chrenko 4,5, Szabo 1,5, Slaténi 2,5
Mojmírovce - Nitra 08 C 14:4
Body: Daniš 4,5, Chrenko 4,5, Lesný 3, Jankušík 1, Kopček 1
Kynek B - Mojmírovce C 13:5
Body: Chrenko 3, Szabo 1, Slaténi
0,5, Kopček 0,5
Mojmírovce - Kesov B
8:10
Body: Chrenko 3, Slaténi 3, Jankušík 2
Mojmírovce - Čab D
14:4
Body: Daniš 2,5, Chrenko 4, Kopček 2,5, Slaténi 2,5, Jankušík 2,5
Mojmírovce - Lapáš A
15:3
Body: Daniš 2,5, Chrenko 4,5, Kopček 4,5, Jankušík 3,5
Lehota B - Mojmírovce C 16:2
Body: Daniš 1, Kopček 1

Mojmírovce - Výčapy A
5:13
Body: Chrenko 2, Kopček 2, Jankušík 1
Alekšince - Mojmírovce 0:18
Body: Chrenko 4,5, Daniš 4,5, Szabo 4,5, Kopček 4,5
Mojmírovce - Vráble F
15:3
Body: Daniš 3,5, Chrenko 4,5, Kopček 2,5, Jankušík 4,5
P. Kesov A - Mojmírovce 11:7
Body: Daniš 2,5, Chrenko 3, Kopček 1,Jankušík 1
Družstvo C sa umiestnilo na 7.
mieste so ziskom 56 bodov.
Úspešnosť:
Daniš 77,55 % - 12. miesto, Chrenko 70,5 % - 23. miesto, Slaténi 53,66
% - 38. miesto, Kopček 52,63 %
- 39. Miesto, Jankušík 41,67 % - 52.
miesto, Szabo 36 % - 66. miesto.
Ďalšie umiestnenia pre malý počet
odohratých zápasov.

Ing. Stanislav Andris

INZERCIA
*Kúpim stavebný pozemok v Mojmírovciach vo výmere 7 - 8 árov.
Tel. č.: 0905 843 733
*Hľadám zodpovedného človeka na pravidelnú starostlivosť o záhradu,
ovocný sad, prace okolo domu. Rozsah prac a odmena podľa dohody.
Kontakt: 0949 116 970

V júni oslavujú:
80 - te narodeniny
Terézia Golianová,
Koloman Líška,
Emília Drdošová
75 - te narodeniny
Imrich Dobrovodský,
70 - te narodeniny
Jozefína Líšková,
Ida Kurucová,
Oľga Slaténiová
60 - te narodeniny
Mária Nemešová,
Mária Rumanovská,
Alžbeta Gulášová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Lejla Kincelová,
Juraj Tóth
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás
Július Lörincz,
Dušan Macho
Rodinám
vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Družstvo B sa umiestnilo na 5. mieste so ziskom 58 bodov.
Úspešnosť hráčov:
Rumanovský D. st. 74,63 % - 11. miesto, Andris
R. 58,33 % - 20. miesto, Gardian 54,55 % - 22.
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Autoškola PANTER
Ste automechanik, motorkár,
vyznavač vodných športov
alebo cestovateľ? Ak chcete
využívať svoje zamestnanie
či koníček naplno musíte mať vodičské
oprávnenie sk. BE - iba vtedy môžete za
sebou ťahať prívesný vozík nad 750 kg!

Novinka!

Facebook Autoškola PANTER

Akcia na sk. B

Využite uvítaciu ZĹAVU na sk. BE
a prihláste sa v našej Autoškole PANTER

UVÍTACIA

ZĹAVA

INFOLINKA: 0905 554 888
pre Vašu
obec na sk. BE Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

