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Verejné priestranstvá a zeleň v našej obci
Milí spoluobčania, denne stretávate v obci ľudí, ktorí sa starajú v rámci verejnoprospešných prác (VPP) o čistotu verejných
priestranstiev a zelene v našej obci. V súčasnosti pracuje 15 pracovníkov. Počas roka kosia trávnaté plochy na námestí, cintorínoch, Pri
kolese, športový areál, Pažiť, Na hliníku, Na vŕšku, park a ostatné
plochy v obci vo výmere asi 11 ha. Ženy stretnete pri hrabaní trávy,
úprave kvetinových záhonov, pri zametaní, zbieraní odpadu a to
aj separovaného. V zimných mesiacoch sú nápomocní pri údržbe
ciest a chodníkov. Súčasne nám pomáhajú pri prípravách spoločenských akcií, výsadbe stromov, drobných stavebných, výkopových
a natieračských prácach. Aj s ich pomocou sme opravili artézsku
studňu na Gábrišovej ulici. Vážime si ich prácu, pretože vďaka nim
je naša obec čistejšia a krajšia.
Text a foto: Ivan

Slíž, vedúci správy majetku obce

POZVÁNKY A OZNAMY
*Obec Mojmírovce pripravuje na 13. september Dni obce Mojmírovce - Vinobranie, Družstevný deň, furmanské preteky.
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Barokový deň Márie Terézie v kaštieli Mojmírovce
Spojenie ľudí s históriou má
v Kaštieli v Mojmírovciach konkrétne
podoby. Už po štvrtýkrát sa v jeho
priestoroch presunieme v čase a aspoň na jeden deň sa opäť vrátime do
čias panovania Márie Terézie.
Milí Mojmírovčania, Kaštieľ
Mojmírovce pozýva na Barokový deň
Márie Terézie spojený s mini pivným festivalom. Podujatie sa bude
konať 29. augusta – piatok, na nádvorí kaštieľa.
Súčasťou programu bude historický sprievod obcou, dobové scénky, hudba a jedlá, historický jarmok, hry pre deti i dospelých.
Areál kaštieľa sa v tento deň zmení i na malú letnú piváreň, s ponukou niekoľkých druhov alkoholických, nealkoholických, tmavých,
svetlých, ochutených a špeciálnych pív. K pivu patrí i dobré jedlo. Novinkou bude pečený býk, ktorého opekanie môžete zažiť na vlastné
oči. Pochutnať si môžete na grilovaných a pečených špecialitách pre
malých a veľkých.
Pozvite svojich priateľov, rodinu a už teraz si zaznačte do svojho letného programu termín 29. august a príďte si s dobrou náladou
do kaštieľa po ďalší letný zážitok. Tešíme sa na spoločné stretnutia
s vami.

Oznam redakčnej rady
Vážení prispievatelia, dopisovatelia,
veľmi nás teší veľký záujem o uverejňovanie príspevkov v našom časopise. Vďaka tomu je časopis bohatý, pestrý a zaujímavý.
V mnohých prípadoch sa nám ale stáva, že príspevky sú rozsiahle
a fotografií k nim je tiež veľa. Našou snahou je uverejňovať príspevky stručné, výstižné s jednou - dvomi fotografiami. Výnimku tvoria
reportáže z významných výročí, rôzne celoobecné aktivity, priestor
pre významné osobnosti, apod. Redakčná rada časopisu Mojmírovčan na svojom mimoriadnom zasadnutí zo dňa 11. júna 2014 prijala
nasledovné opatrenie:
Príspevky od dopisovateľov a prispievateľov je potrebné pripraviť
tak, aby spolu s jednou - dvomi fotografiami zaplnili priestor polovice, maximálne jednej strany. Taktiež výber fotografií je povinný urobiť prispievateľ podľa dôležitosti fotografického záberu. Je potrebné,
aby fotografie, ktoré prispievateľ poskytuje redakcii boli očíslované
podľa dôležitosti. Príklad: č. 1 - najdôležitejšia, č. 2 - menej dôležitá.
Redakčná rada pri zostavovaní časopisu podľa voľného priestoru uverejní fotografiu č. 1, prípadne aj č. 2.
Ďakujeme za pochopenie.
Vážení čitatelia,
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na májovom zasadnutí
schválilo návrh nových členiek redakčnej rady: Mária Kukanová
a Tatiana Tóthová. Verím, že budú prínosom v našej práci a bude sa
im dariť.

Mgr. Daniela Kozáková , predseda RR
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ZAZNAMENALI SME

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisníc 30. až 32. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ) vyberáme
nasledovné:
30. zasadnutie OZ dňa 13.5.2014
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo žiadosť predstaviteľov Občianskeho združenie DROPiK o poskytnutie finančného príspevku na cestovné náklady a ubytovanie
počas Dní národnostných menšín v Budapešti
v dňoch 1.-2.6.2014, organizovaných slovenskou
samosprávou. Poslanci žiadosti vyhoveli a schválili finančný príspevok vo výške 150 €.
OZ prerokovalo žiadosť Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach o
zvýšenie dotácie na rok 2014 z dôvodu zabezpečenia školenia prvej pomoci pre 34 zamestnancov
Základnej školy Mojmírovce. OZ vzalo žiadosť
na vedomie a uzniesli sa na tom, že školenie
zamestnancov ZŠ Mojmírovce a MŠ Mojmírovce
zabezpečí obec na vlastné náklady.
OZ prerokovalo žiadosť skupiny obyvateľov ulíc
Tretí rad a Štvrtý rad ohľadne vyjadrenia obecného zastupiteľstva k možnosti vybudovania novej
ulice medzi uvedenými ulicami a o dobudovanie
časti komunikácie na ulici Za tabuľami. Poslanci
odporučili starostovi obce zvolať do 30.6.2014
stretnutie obyvateľov dotknutých ulíc k riešeniu
uvedenej žiadosti v zmysle územného plánu
obce.
2. Návrh na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Mojmírovce
Na základe zverejneného zámeru obce OZ
schválilo prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Mojmírovce - administratívnej budovy na
Hlavnej ulici č. 943/12 (budova bývalých združených služieb) na základe znaleckého posudku
za cenu 82 700 € firme S.F.H., s.r.o. so sídlom
v Nových Zámkoch, ktorá ako budúci vlastník
na svoje náklady zrealizuje prestavbu uvedenej
budovy a následne odpredá celú nehnuteľnosť do
vlastníctva obce za vopred zmluvne stanovených
podmienok. OZ zároveň schválilo návrh kúpnej
zmluvy, návrh zmluvy o zriadení predkupného
práva a návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
k uvedenej nehnuteľnosti.
3. Rozdelenie finančných prostriedkov určených pre deti a mládež
OZ prerokovalo spoločný návrh na rozdelenie
finančných prostriedkov vo výške takmer 20 tisíc
eur poskytnutých obci v rámci podielových daní
na záujmové vzdelávanie detí a mládeže, ktorý
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predložili predsedovia kultúrnej komisie, komisie
pre školstvo, vzdelávanie a mládež a finančnej
komisie. Poslanci predložený návrh schválili.
4. Noví členovia redakčnej rady
Na návrh starostu obce OZ schválilo nových členov Redakčnej rady obecného časopisu Mojmírovčan a to Máriu Kukanovú a Tatianu Tóthovú.
31. neplánované zasadnutie OZ dňa 22.5.2014
1. Žiadosť neziskovej organizácie CEDRON
SENIOR Mojmírovce
OZ prerokovalo žiadosť neziskovej organizácie
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. o súhlas
s rekonštrukciou budovy na Cintorínskej ulici
(bývalá MŠ), ktorú má organizácia v dlhodobom
nájme a dostavbou k uvedenej stavbe za účelom
skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb.
OZ vyjadrilo súhlasné stanovisko k žiadosti a
zároveň schválilo zámer nakladať s majetkom
obce – prenájom predmetných parciel, na ktorých
je stavba umiestnená.
2. Žiadosť organizácie KAŠTIEĽ Mojmírovce
OZ prerokovalo žiadosť organizácie KAŠTIEĽ
Mojmírovce, s.r.o. o odkúpenie časti parcely vo
vlastníctve obce Mojmírovce o výmere 44 m2,
nachádzajúcej sa v susedstve areálu kaštieľa, za
účelom realizácie investičného zámeru „Rozšírenie Wellness a voľnočasových služieb hotela
Kaštieľ Mojmírovce“.
Aj v tomto prípade OZ vyjadrilo súhlasné stanovisko a schválilo zámer nakladania s majetkom
obce - predaj predmetnej nehnuteľnosti ako prípadu osobitného zreteľa.
32. zasadnutie OZ dňa 12.6.2014
1. Predložené správy
OZ prerokovalo a schválilo predložené správy
o hospodárení ZŠ Mojmírovce a ZUŠ Mojmírovce, ako aj Hodnotiacu správu Programového
rozpočtu obce Mojmírovce na rok 2013 a Správu
o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Mojmírovce v roku 2013.
2. Záverečný účet
Starosta obce predložil návrh Záverečného účtu
obce Mojmírovce za rok 2013. K predloženému
návrhu hlavný kontrolór obce predložil svoje odborné stanovisko. Poslanci predložené stanovisko
vzali na vedomie a schválili celoročné hospodárenie obce Mojmírovce za rok 2013 bez výhrad.
3. Prevod nehnuteľnosti
Na základe zverejneného zámeru obce OZ schvá-

lilo prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
– parcely č. 195/2 o výmere 44 m2 odčlenenej od
pôvodnej parcely č. 195 na Školskej ulici Vzdelávaciemu inštitútu COOP a.s., Mojmírovce za cenu
20 € za štvorcový meter, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa. Za dôvody hodné osobitného
zreteľa sa považuje skutočnosť, že sa jedná o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a
svojim rozmerom a polohou nie je využiteľný pre
iných záujemcov. Podmienkou prevodu za uvedenú cenu je, že náklady spojené so spracovaním
kúpnopredajnej zmluvy a vkladom do katastra

nehnuteľností bude znášať kupujúci.
4. Návrh počtu poslancov a rozsahu výkonu
funkcie starostu
V súlade so zákonom o obecnom zriadení OZ určuje na celé nasledujúce volebné obdobie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojmírovce
v počte 9 a výkon funkcie starostu obce na celé
nasledujúce funkčné obdobie v rozsahu 1,0.

Vážení občania, Ponitrianske združenie obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi,
ktorého členom je aj obec Mojmírovce, zavádza od 1.7. 2014 projekt separácie skla, papiera
plastov a biologicky - rozložiteľných odpadov v
zmysle platnej legislatívy, ktorá je pre všetkých
obyvateľov záväzná.

zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom
toku až po konečné zhodnotenie odpadu. Okrem
toho zákon ukladá každej obci povinnosť zaviesť a vykonávať triedený zber komunálnych
odpadov a to papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov!
Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou činnosťou, mali by sme
si osvojiť jeho jednoduché pravidlá, ktoré boli,
alebo budú distribuované cestou obecného
úradu. Naše združenie prichádza s projektom
separovania odpadov, ktorý nemá na Slovensku
obdobu. Zapojených je do neho 24 000 domácností troch okresov s počtom 72 000 obyvateľov.
Aj preto vás, vážení občania žiadame o trpezlivosť pri jeho zavádzaní do praxe, dodržiavania
Všeobecne záväzného nariadenia a pokynov
vedenia obce.
Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s
odpadmi nájde u občanov pozitívnu odozvu a
spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpadového hospodárstva na celom území združenia,
zbaviť sa čiernych skládok a ozdraviť životné
prostredie s ohľadom na budúce generácie.

Prečo je vlastne
nevyhnutné triediť odpad?
Dôvodov skutočne nie je málo. Správne
triedenie, teda separovanie odpadov okrem
iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie,
šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane
čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje sa
opätovné využitie odpadov recykláciou.
Existuje však aj ďalší dôvod: Skládkovanie
odpadu bude v budúcnosti stále drahšie, nakoľko
skládky enormne zaťažujú životné prostredie
a verejnosť ich výstavbu na svojom území odmieta.
Separovanie nie lacná záležitosť , bude však
lacnejšie ako skládkovanie.
Od 1. januára tohto roku pribudli obciam a
mestám viaceré povinnosti vyplývajúce z novely
zákona o odpadoch. Okrem iného budú musieť

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Predstavenstvo Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
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Buďme
všímaví
Pred rokom nastúpil na pozíciu riaditeľa
Obvodného oddelenia Policajného zboru Mojmírovce major Mgr. Pavol Haršáni, Mojmírovčan
telom i dušou. Spýtali sme sa ho na
zopár zaujímavostí.

MIESTO PRE
verejných podujatiach, kde sa vždy nájde príležitosť stretnúť sa s rôznymi ľuďmi.
Dennodenná práca riaditeľa obvodného oddelenia PZ je prácou s ľuďmi v plnej miere, na
jednej strane s podriadenými a na strane druhej
s občanmi. Vyžaduje si určité psychologické
predpoklady, individuálny prístup a profesionalitu. Našou oporou v regióne sú starostovia obcí.
Spoluprácu s nimi by som si dovolil hodnotiť
ako vysoko korektnú a užitočnú. Sú nám oporou

Prečo ste si vybrali povolanie, ktoré
je podľa názoru verejnosti dosť rizikové?
Policajtom som od roku 1991, postupne
som prešiel rôznymi funkciami v Bratislave. Do Mojmíroviec som prišiel
v roku 2004 ako radový policajt. Od
roku 2008 som tu pracoval ako zástupca riaditeľa a pred rokom som bol ustanovený do funkcie riaditeľa Obvodného
oddelenia Policajného zboru. Som ženatý a mám
dve deti.
A povolanie policajta? Ako každé dieťa aj ja som
túžil byť raz vojakom, potom šoférom,... Policajt
bola moja voľba po maturite. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania som nastúpil
k polícii s hodnosťou strážmajster. Postupne
som okrem základného policajného vzdelania
získal aj vzdelanie na dôstojníckej škole a vyštudoval som Akadémiu Policajného zboru
v Bratislave.
Čo môžete povedať o svojej práci, nám bežným čitateľom?
Ten kto sa podujme vykročiť na dráhu policajta,
musí mať na zreteli, že nejde o prácu v pravom
zmysle slova, je to poslanie, s ktorým človek žije
väčšinu života. Novoprijatí policajti v služobnej
prísahe sľubujú, že budú čestní, statoční a disciplinovaní, že budú chrániť práva občanov, ich
bezpečnosť a verejný poriadok a to aj s nasadením života. S tým sa musí stotožniť aj rodina policajta. Práca policajta sa nekončí po plánovanej
službe, bežne sa stáva, že ma občania pristavujú
cestou z práce a do práce so svojimi problémami. Často vykonávame aj rôzne bezpečnostné
opatrenia v rámci kraja na futbaloch či iných
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riešiť prípad občana, ktorý pri takejto neželanej návšteve príde často o celoživotné úspory.
V tomto nám veľmi pomáha aj osveta v médiách
a v obecnom rozhlase. Ľudia sú už opatrnejší
a prezieravejší.
V čom vidíte prínos, že dobre poznáte lokalitu, kde pôsobíte?
Som tu doma a tam to všetci najlepšie poznáme.
Každý kút tohto regiónu mám doslova „ohmataný“. S ľuďmi je to horšie, okrem tých, akoby
som to povedal „ustálených“ je tu veľký príval
nových občanov, ktorí si tu postavili domy, pracujú mimo a domov chodia, ako väčšina pracujúcich, až v podvečer. Ale sme radi, že nás vnímajú
ako oporu a cítia, že tu sme. To je podstatné.
Blíži sa dovolenkové obdobie a tak by som rád
využil túto príležitosť a prezentoval niekoľko
rád k ochrane majetku v dovolenkovom období .

a verím, že aj my pre nich.
Počas môjho pôsobenia v Mojmírovciach sme
riešili rôzne prípady, niektoré dramatickejšie
iné menej.
Je to oddelenie, ktoré zahŕňa osem obcí Mojmírovce, Branč, Cabaj - Čápor, Ivanka pri Nitre,
Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová a
Veľká Dolina. Každá obec je iná a má svoje špecifiká. Niekde je viac problémov v medziľudskom spolunažívaní, niekde je viac problémov
s krádežami. Veľa osôb migruje a žijú v našom
regióne bez prihlásenia, tá doba kedy sa občania
všetci medzi sebou navzájom poznali je už preč.
Veľkú pozornosť venujeme deťom a mládeži.
Ak to čas umožní tak absolvujeme s deťmi
základných a materských škôl v našom regióne ukážky práce polície, ktoré sú spojené aj
s krátkou prednáškou. Deťom vysvetľujeme napríklad ako je veľmi dôležité používať pri jazde
na bicykli reflexné prvky a prilbu, alebo ako byť
obozretný pri komunikácii s cudzími ľuďmi.
Ďalšia ohrozená kategória občanov sú seniori,
hlavne osamelo žijúce osoby. Sme radi ak sú všímaví k svojmu okoliu a oznámia nám podozrivé
osoby v obci. Napríklad v období kontrolovania
meračov energií nám prichádzajú takéto oznámenia dosť často. Zatiaľ vždy išlo o oprávnené
osoby, ale radšej budeme robiť prevenciu ako

Vzhľadom na to, že počas tohto obdobia dochádza aj k páchaniu rôznej trestnej činnosti,
hlavne majetkovej, ako sú krádeže vlámaním
do osobných motorových vozidiel, krádeže vecí,
ktoré majú ľudia pri sebe, krádeže vlámaním
do bytov a rodinných domov, by polícia chcela
upozorniť občanov, aby si pred odchodom na
dovolenku zabezpečili svoje príbytky a nedávali
zjavne najavo svoju neprítomnosť počas dovolenky mimo domu zastieraním okien žalúziami,
alebo nevybratou poštovou schránkou, boli na
kúpaliskách ostražití a dávali si pozor na svoje
peňaženky, doklady, mobily, mali ich stále pod
dohľadom, nenechávali na parkoviskách v odstavených vozidlách na viditeľných miestach rôzne
cennosti.
Pred odchodom na dovolenku nezabudnite na
zabezpečenie vášho majetku.
- Nevravte každému kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku
- Vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný,
napr. využite elektronické spínacie zariadenia,
ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia
svetlá, zapnú rádio,...
- Starostlivo uzamknite dvere a zavrite okná,
nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé
strešné, či pivničné okná.

- Nezaťahujte rolety, žalúzie, čím by ste signalizovali svoju neprítomnosť.
- Ochrana majetku sa zvyšuje investovaním do
vhodného zabezpečovacieho systému. K fyzickej bezpečnosti pomôžu bezpečnostné dvere
alebo alarm. V prípade ak máte namontovaný
alarm a je vyvedený na Váš mobilný telefón,
pri poplachu neváhajte a volajte na číslo 158,
neposielajte preveriť nehnuteľnosť suseda alebo
príbuzného.
- Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených
miestach /pod rohožkou, v kvetináči,.../ Sú to
prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené,
že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak
v období vašej neprítomnosti zveríte niekomu
kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to
osoba spoľahlivá a dôveryhodná.
- Neuschovávajte väčšiu finančnú hotovosť
doma, bezpečnejšia bude v banke. Cennosti,
šperky, si môžete uschovať počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti v prenajatom trezore banky,
lebo u rodinných príslušníkov.
- Nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi.
- Požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali
neporušenosť bytu.
- Mať dobré vzťahy so susedmi je jedným
z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt
či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť
okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali
pohyb neznámych podozrivých osôb.
V tejto súvislosti polícia vyzýva občanov k tomu aby boli všímaví. V neposlednom rade je
nápomocný každý všímavý občan, ktorému nie
je ľahostajný cudzí majetok. Ak si všimnete vo
vašom okolí pohyb podozrivých osôb, prípadne
motorového vozidla, ihneď to oznámte na bezplatné číslo polície 158.
Ďakujem pekne za rozhovor a želám veľa
úspechov v policajnej službe aj v osobnom
živote.
Zhovárala sa

Daniela Kozáková
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Blíži sa koniec volebného obdobia. Požiadali sme poslancov obecného zastupiteľstva
o krátku sebareflexiu v troch otázkach.
1. S akou predstavou ste prišli pred štyrmi
rokmi do obecného zastupiteľstva?
2. Čo sa vám podarilo splniť?
3. Čo sa vám nepodarilo splniť?
Ing. Andrea Bakošová - Predseda komisie pre
správu majetku obce, financie, podporu podnikateľskej činnosti a štrukturálne fondy
1. Verila som, že prinesiem nový pohľad na
manažment obce, inovatívne nápady a podnikateľský pohľad na správu financií a majetku obce.
Aj dnes si myslím, že obec je povinná starať sa
o svoj majetok a nakladať s peniazmi tak, aby
majetok rástol a peniaze prinášali profit. V tomto
smere som svoj názor nezmenila.
Zároveň som chcela aktívne zapájať občanov do
diania v obci, motivovať ich k aktivite a vytvoriť
im podmienky pre činnosť. Jednalo sa najmä
o neformálne skupiny občanov, ktoré sú zdrojom
obrovského potenciálu pre rozvoj celého mikroregiónu.
Ako lokalpatriot som dúfala, že spravím niečo
aj pre propagáciu našej histórie, kultúrnych pamiatok a zaujímavostí. Sú zdrojom našej hrdosti
a hybnou silou našej budúcnosti. Rovnako i naša
mládež, ktorá potrebuje podporu voľnočasových
aktivít.
2. Som rada, že sa schválilo množstvo mojich
návrhov. Za najúspešnejšie považujem založenie
obecného múzea, riešenie problémov s domovom
pre seniorov Barlička (za čo patrí veľká vďaka
manželom Borikovým), riešenie nájomného bývania v budove združených služieb, schválenie
projektu komunitného centra, vďaka ktorému
bude zrekonštruovaná malá telocvičňa v škole,
otvorenie otázky opatrovateľskej služby, terénna
sociálna práca v obci a mnoho iných.
Najväčšmi ma teší, že sa nám podarilo aktivizovať občanov a zapájať ich do spoločenského
diania. Či už sú to mamičky, ktoré svojou vytrvalosťou dokázali obhájiť svoje požiadavky na
vybudovanie detského ihriska na Pažiti, alebo
seniori, ktorí sami aktívne organizovali rôzne
podujatia. Takto si ja predstavujem spoluprácu
občana s obcou a som rada, že sa táto spolupráca
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po dlhých rokoch obnovila.
Veľmi som hrdá na prácu kolegov v TIK CESYS
a Občianskom združení INŠPIRÁCIA, ktorí
bez nároku na odmenu usporiadali obrovské
množstvo podujatí, výletov a stretnutí. Zároveň
sa chcem poďakovať dobrovoľníkom, ktorí nám
pomáhali p. Haršániová, Dúbravská, Líšková,
Rudko Arpáš, Rudo Eifel Mladý, učitelia zo ZŠ,
MŠ a ZUŠ, pani Lázniková, Filová, Slaténiová
s manželom, Árvayová, pán Keresteš, Vince,
Bugár a celý tím pracovníkov Kaštieľa, môj
manžel a i vlastne celá rodina, množstvo kamarátov a sponzorov.
3. Za veľký neúspech považujem prácu s vodárenskou spoločnosťou, kde sa mi napriek mimoriadnemu úsiliu nepodarilo usporiadať zmluvné
vzťahy. Viem, že nie som povinná riešiť problematiku vodárenskej spoločnosti ako poslankyňa
takto do hĺbky. Je to asi moja profesionálny
deformácia, že chcem mať doklady na poriadku.
Žiaľ vo vodárenskej spoločnosti sa podarilo dosiahnuť len finančnú konsolidáciu a eliminovať
stratu vody. Napriek môjmu maximálnemu úsiliu do dnešného dňa (a to napriek upozorneniu
Najvyššieho kontrolného úradu) nemáme platné
zmluvy s obcami, čo ja osobne považujem za
najväčšiu prehru.
Zároveň som dúfala, že nájdeme riešenia pre
realizáciu cyklotrás cez urmínske chotáre, vybudujeme parkovacie miesta pri škole, dokončíme
kanalizačnú sieť v obci, opravíme cesty a zlepšíme výsledky základnej školy. Žiaľ moje sily už
na tieto problémy nestačili a úprimne ma to mrzí.
Tieto problémy nie sú len o peniazoch, ale ako
som zistila najmä o ľuďoch.
Tiež ma mrzí, že činnosť finančnej komisie bola
len formálna a to nie chybou jej členov. Mám pocit, že odporúčania finančnej komisie boli brané
na ľahkú váhu, preto som v poslednom roku ani
raz finančnú komisiu nezvolala. Je dôležité, aby
občania vedeli ako fungujú komisie zriadené pri
obecnom zastupiteľstve. Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom za spoluprácu a ochotu
pomáhať obci. Ďakujem im za snahu hľadať
racionálne riešenia, hoci nie vždy boli aplikované v praxi. Verím, že voľby budú indikátorom
spokojnosti alebo nespokojnosti občanov so
stavom obce a pomôžu vyriešiť aj tie problémy,
ktoré sme v tomto volebnom období vyriešiť
nedokázali.

OČAMI POSLANCA OZ
PharmDr. Marian Keleši (na snímke) - Predseda komisie zdravotnej starostlivosti, sociálnej
pomoci a rozvoja bývania. Člen komisie na
ochranu verejného záujmu.

1. V novom funkčnom období obecného zastupiteľstva som sa usiloval nadviazať na prácu započatú v predchádzajúcich volebných obdobiach
a víziou úzkej spolupráce pri ďalšom plnení plánu rozvoja obce, ktorý je pre verejnosť dostupný
na webovej stránke obce. Naplnenie tohto plánu
si vyžaduje realizáciu zodpovednej investičnej
politiky a kooperáciu poslancov s vedením obce.
Viacročné skúsenosti z komunálnej politiky ma
utvrdzujú v konštatovaní, že iba kontinuálne
smerovanie vytvára predpoklady pre trvalo
udržateľný rozvoj obce pre všetkých jej občanov.
Dôležitým prvkom optimálneho fungovania
riadenia obce je spoločenská zodpovednosť
všetkých občanov vybrať si cieľavedomého,
činného a skúseného starostu a volených zástupcov z radov poslancov. Skúsení poslanci, ktorí
prešli viacerými volebnými obdobiami zo sebou
prinášajú rozvážnosť pri rozhodovaní obecného
zastupiteľstva, novozvolení zasa elán a nové
podnety a pohľady na riešenie problematiky
správy verejného majetku. Mojou predstavou
a presvedčením je, že poslaním obce je zabezpečenie spoločného blaha pre nás všetkých, v rámci
súčasných možností.
2. Pred štyrmi rokmi v rozhovore pre časopis
Mojmírovčan sa spomínal zámer vybudovania
ďalších nájomných bytov v obci. Dnes je tento
plán úspešne realizovaný. Obec dala do užívania
svojim občanom štyri bytové jednotky nad zrekonštruovaným zdravotným strediskom a podpísala zmluvu na výstavbu dvanástich nájomných
bytov v budove bývalých združených služieb,
ktoré by mali byť odovzdané na jar budúceho
roku. Možnosti individuálnej výstavby domov sa
rozšírili schválením zmien a doplnkov k územnému plánu obce.

3. Túto otázku by som preformuloval nasledovne. Kadiaľ by malo pokračovať snaženie poslancov? Obec vyčlenila budovu bývalej materskej
škôlky za účelom vybudovania domu dôchodcov
a opatrovateľských služieb n.o. Barlička Močenok. Uvedená n.o. neplnila zmluvné podmienky,
ktoré garantovala a svoje pôsobenie ukončila.
Vedenie obce v snahe zachovať myšlienku projektu zariadenie prenajala n.o. CEDRON – SENIOR. Dúfam, že pri patričnej podpore zo strany
obce a obetavej práci zainteresovaných sa podarí
stabilizovať a rozšíriť toto zariadenie pre seniorov tak, aby prosperovalo a slúžilo svojmu účelu.
Ako ďalší bod by som spomenul vypracovanie
projektu výstavby dvanástich nájomných bytov
nižšieho štandardu na ulici Kurie. Zastupiteľstvo
schválilo zámer usporiadať a odkúpiť pozemky
v uvedenej lokalite, aby sa legislatívne umožnila
realizácia tohto projektu. Ten si však vyžaduje
určitý čas a v neposlednom rade aj financie.
Mgr. Martin Palka - Predseda komisie pre kultúru, ochranu historických pamiatok, cestovný
ruch, integráciu a cezhraničnú spoluprácu.
1. Nielen predstava, ale aj moje hlboké presvedčenie, s ktorým som išiel do komunálnej politiky, bola spolupráca poslancov bez ohľadu na
ich politickú príslušnosť. Hlavným cieľom mojej
práce bola služba občanovi, ktorý je vlastne mojím spoluobčanom. Som veľmi hrdý na to, že som
Mojmírovčan. Ako predseda komisie kultúry
(KK) som sa zameral na kultúrne aktivity v obci,
pritom som chcel do tejto oblasti vniesť kultúru
srdca dostupnú všetkým občanom, lebo som presvedčený, že kultúra patrí všetkým.
2. Členovia KK sa snažili uspokojiť všetky
vekové kategórie. Začnem od našich seniorov,
ktorí svojimi nápadmi a prístupom sú skutočným príkladom pre všetkých. Úspechy našich
seniorov sú známe ďaleko za hranicami našej
obce. Naša spolupráca s nimi ma každým dňom
presviedčala o tom, že ich nápady, kreativita,
obetavosť spolu s našimi skúsenosťami zo získavania financií z grantov, pomohla zachovať
dedičstvo pre budúce generácie (CD spevokolu
SENIOR, vernisáže historických a svadobných
fotografií a pod.). Som nesmierne rád, že seniori
reprezentovali našu obec nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Tanečné popoludnia, ktoré
organizujeme, sa stali postupne žiadanými
nielen pre starších občanov, ale aj pre strednú
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generáciu a mládež. Fašiangové slávnosti, Hodové slávnosti, Obecné slávnosti, ale i mnohé
ďalšie podujatia sa stávajú veľmi zaujímavými
aj pre širšie okolie, nakoľko máloktorá obec sa
môže pochváliť toľkými pozvanými známymi
osobnosťami kultúrneho a spoločenského života
v tak krátkom časovom horizonte. Spoluprácou
so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
v obci vznikali veľmi zaujímavé aktivity a
projekty. Svedčí o tom nielen zvýšený záujem
o Deň detí v Mojmírovciach, projekt OBJAVUJ
a CHRÁŇ, ale i Turnaj v človeče nehnevaj sa pre
všetky vekové kategórie. Iniciovali sme nákup
detskej literatúry do obecnej knižnice. Naše
volebné obdobie by sme chceli zakončiť Letnými
tvorivými dielňami detí, aby sme tak aspoň čias-

točne vyriešili problém rodičov, ako zmysluplne
zamestnať deti v čase letných prázdnin. V oblasti cezhraničnej spolupráce nás nesmierne teší,
že sa nám podarilo zaradiť medzi družobné obce
Mojmíroviec moravskú obec Šardice.
Na záver chcem všetkým spolupracovníkom
– členom kultúrnej komisie, členom organizácií
pôsobiacich v obci, ale i ostatným občanom vysloviť hlbokú vďaku, že sa nám SPOLU podarilo
hlavné ciele naplniť a naša obec sa postupne za
niekoľko rokov stala v tejto oblasti lídrom v mikroregióne CEDRON.
Otázky pripravila Mgr. Daniela Kozáková.
V ďalších vydaniach budú mať postupne priestor
všetci poslanci, ktorí ponuku využijú.

Slávnostné otvorenie medzinárodného odborného seminára

V Mojmírovciach poľovníctvo
opäť medzinárodne
V zmysle myšlienky Spolupráca poľovníkov
a poľnohospodárov – nová šanca pre malú
zver, začala v roku 2013 realizácia dlhodobého
projektu v spolupráci Poľnohospodárskeho
družstva (PD) Mojmírovce, Poľovníckej spoločnosti (PS) Breza Poľný Kesov a Poľovníckej
spoločnosti (PS) Bažant Mojmírovce.
V minulom roku sa uskutočnil prvý medzinárodný odborný seminár v Kaštieli Mojmírovce, ktorého ťažiskovou témou bol bažant – jeho
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odchov a zazverovanie v prírode. V úvodnom
referáte predseda PD naznačil koncepciu odchovu a zazverovania malej zveri v našom regióne.
V nadväznosti na predznačenú koncepciu sa
v historických priestoroch Kaštieľa Mojmírovce
v tomto roku konal už druhý medzinárodný
seminár, 30. mája 2014, Zachovanie jarabice
na Slovensku pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Prof. Ing. Ľubomíra
Jahnátka, CSc. Spoluorganizátormi podujatia
boli Slovenská poľovnícka komora, NPPC – Vý-

ZAZNAMENALI SME
skumný ústav živočíšnej výroby Nitra, PD
Mojmírovce, PS Bažant, PS Breza, Game and
Wildlife Conservation Trust a Fordingbridge,
U.K. z Anglicka.
Spýtali sme Ing. Petra Schultza, ktorý bol
hlavný organizátor podujatia, aký má podľa
neho význam organizovať podobné podujatia.
V roku 2013 som v úvodnom príhovore naznačil, že veľkovýrobné technické podmienky
priniesli okrem ekonomických prínosov do
Vladimír Kukla a Ing. Vladimír Eliáš
krajiny aj značné nebezpečenstvo v podobe
zhoršenia životných podmienok malej poľovAký je váš osobný dojem z medzinárodného
nej zveri v našom regióne.
seminára?
Žijeme v prostredí, kde sú vhodné životné podmienky prevažne len pre malú zver a my sme Som veľmi spokojný, že cieľ seminára sa nám
povinní v zmysle zachovania prírodného dedič- podarilo naplniť. Teším sa z prvenstva organistva flóry a fauny vytvárať a chrániť vhodné zovania podobného podujatia v rámci Slovenpodmienky pre život práve malej zveri.
skej republiky. Mám veľkú radosť, že špičkový
Z tohto dôvodu sa aj ja osobne ako poľnohospo- svetový odborník prezentoval svoje skúsenosti
dár a poľovník hlásim k týmto cieľom, ktoré boli práve v Mojmírovciach. Snáď najväčšou vďakou
naznačené v koncepcii zachovania malej zveri.
pre spoluorganizátorov je, že sa na seminári zišli
milovníci prírody a poľovníctva od
Čo bolo najväčším prínosom
Bratislavy až po Košice.
seminára, ktorý bol podľa vás
venovaný „dáme našich polí“?
Na záver chcem osobitne poďakovať Doc. Jaroslavovi Slamečkovi z
Zaujímavý bol referát, ktorý
NPPC, Ing. Vrbovi, predsedovi PS
predniesol Ing. Ján Vrba, kde
Breza, Ing. Norbertovi Čanakymu,
prezentoval dvojročný proces
predsedovi PS Bažant a Mgr. Petrovi
sledovania liahnutia a zazveroVrbovi organizačnému garantovi,
vania jarabice poľnej na území
ktorí spoluorganizovali seminár
Ing. Ján Vrba
PS Breza v Poľnom Kesove.
a významným osobným prístupom
V ďalšej časti vystúpil
zabezpečili vysokú kvalitu
odborný garant spomímedzinárodného podujananej koncepcie Doc.
tia. V neposlednom rade sa
Ing. Jaroslav Slamečchcem poďakovať našim
ka CSc. z Národného
lesničiarom
poľovných
poľnohospodárskeho
symbolov Ing. Vladimía potravinárskeho cenrovi Eliášovi a Vladitra Nitra, ktorý premírovi Kuklovi, ktorých
zentoval celoslovenfanfáry výrazne umocnili
ský pohľad na potreby
slávnostnú
atmosféru
vytvárania podmienok
otvorenia a záveru tohto
Doktor Francis Buner
pre realizáciu výskupodujatia.
mu a zazverovania
jarabicou poľnou.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa ďalších vydaVyvrcholením seminára a najväčším príno- rených podujatí.
som bola veľmi zaujímavá a pútavá prednáška
doktora Francisa Bunera z Veľkej Británie pod
Daniela Kozáková
názvom Komplexný postup záchrany a návratu
Foto: Rudolf Arpáš
jarabice do prírody.
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Jozef Huňady, potomok zakladateľa dostihov v šiestej generácii v druhom rade druhý sprava

Z osláv 200. výročia prvých
dostihov v strednej Európe
V uplynulých dňoch sa región okolo Cedronu (terajší Cabajský potok) stal po dvesto rokoch opäť stredobodom pozornosti turfovej komunity i laickej verejnosti. Pri príležitosti tohto
dôležitého a zaujímavého míľnika sa podarilo
vďaka spolupráci subjektov pôsobiacich v regióne zorganizovať dostihovú slávnosť priamo
na mieste, kde sa prvé dostihy v strednej Európe
uskutočnili (medzi Poľným Kesovom a Veľkou
Dolinou). Záštitu na podujatím prevzal Doc.
Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

nohospodárskej výroby... Boli vzdelaní, vášniví
cestovatelia, poľovníci...
Mestečko Urmín malo trhové a jarmočné
právo, bola tu škola, pošta, nemocnica, chudobinec... V centre panstva a na majeroch boli tehelňa, pálenice, pivovary, žrebčíny, ovčíny, včelíny,
sady, vinohrady...
Z úcty k našej minulosti nemohol zostať
nepovšimnutý dôležitý medzník histórie celého
nášho regiónu - 200. výročie prvých dostihov
v strednej Európe.
Myšlienka zorganizovať oslavné a zároveň
spomienkové podujatie rezonovala v obciach

ZAZNAMENALI SME
a organizáciách v regióne takmer dva roky.
Napriek mnohým nezdarom sa podarilo Ing.
Emilovi Muchovi zo spoločnosti ThermalKesov,
s.r.o v marci tohto roku vytvoriť prípravnú skupinu (Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
- Ing. Peter Schultz, Kaštieľ Mojmírovce s.r.o.
- PhDr. Štefan Bugár, Mikroregión CEDRON
- obce Mojmírovce - Imrich Kováč, Poľný Kesov
- Pavel Bednárik, Štefanovičová - Ing. Viera Kurucová, Veľká Dolina - Dana Cesneková, Cabaj
- Čápor - Ing. Jozef Ligač, Svätoplukovo - Ing.
Ivan Lobodáš, Rastislavice - Ing. Peter Bekéni
a manažérka regiónu - Mgr. Daniela Kozáková,
Obvodné oddelenie Policajného zboru Mojmírovce - mjr. Pavol Haršáni), ktorá pod odborným
vedením riaditeľa Závodiska, š.p. Bratislava
JUDr. Mariána Šurdu a Ing. Samuela Sokola
z Národného žrebčína Topoľčianky zorganizovala podujatie, ktoré vzbudilo záujem širokej
odbornej i laickej verejnosti. Do samotnej realizácie bolo zapojených niekoľko desiatok zamestnancov jednotlivých organizácií, ale aj množstvo
dobrovoľníkov.
Podujatie bolo pripravené na letisku - produkčnej ploche lucerny miestneho PD - kde bolo
potrené zabezpečiť množstvo detailov, aby bolo

Chov a dostihy koní zaviedol
v Uhorsku začiatkom 19. storočia
gróf Jozef Huňady. Jeho predkovia vlastnili rozsiahle majetky
vo viacerých župách na terajšom
území Slovenska, ale aj v Maďarsku a Sedmohradsku. Za centrum
svojho panstva si vybrali Urmín
(Mojmírovce) kvôli výhodnej polohe a optimálnym prírodným podmienkam. Tu si v roku 1721 dali
postaviť barokový kaštieľ, ktorý
bol neskôr klasicisticky prestavaný. Huňadyovci sa venovali chovu
koní, chovu oviec, zavádzaniu
novátorských myšlienok do poľ-

12

13

ZAZNAMENALI SME

vôbec možné dostihy zrealizovať. Okrem prvoradých, základných a nevyhnutných potrieb pre
samotné dostihy (dráha, tribúna, rozhodcovská
veža, vážnica, pedok, bezpečnostné zábrany,
záchranná služba, poriadková služba, hygienické
zariadenia, pitná voda, elektrina, atď.) bolo pri-

ZAZNAMENALI SME

pore Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj
vďaka dobrovoľníckej práci členov jednotlivých
združení a ochote jednotlivcov participovať na
príprave tohto výnimočného podujatia. Okrem
iného sa podarilo zriadiť trhové mestečko, zabezpečiť ukážky dobových zbraní, dobové vystúpenie „rodiny Huňadyovcov“, zabezpečiť aj

ukážky poľovníctva v regióne,
ale aj prezentáciu
dobových fotografií, výstavu
detských výtvarných prác s tematikou dostihov
a koňa Tajára.
Nechýbali ukážky
jazdeckého
umenia, ukážky
maďarskej pošty,
voltíže, ukážky
života na farme
a veľa ďalších
atrakcií.
Vy v r c h ol e -

pravených ešte množstvo sprievodných podujatí.
Združenie Mikroregión CEDRON zabezpečovalo veľkú časť nevyhnutného zázemia a bolo
organizátorom aj mnohých sprievodných podujatí, ktoré nadväzovali na korene našej minulosti.
Mikroregiónu sa podarilo podporiť realizáciu
slávnosti dostihov hlavne vďaka finančnej pod-
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Pokračovatelia
tradície
v chove koní
- pohľad do obce
V tomto vydaní vám vážení čitatelia ponúkam prehľad ďalších chovateľov z našej obce,
nech sa páči tu sú:

Ľudovít Homola

Ľudovít Homola, Mojmírovce - veľmi
zaujímavý človek, vzťah k zvieratám a prírode má od mala. Chová a stará sa o rôzne
zvieratá. V sedle prejazdil mnoho kilometrov, jazdenie na koni je pre neho srdcová
záležitosť. Kobylka Lera, ktorá má 4 roky,
je veľmi pokojná a učenlivá.

ním celého snaženia všetkých zainteresovaných
boli samotné dostihy, ktorých sa zúčastnilo viac
ako 5 000 divákov. Vzácnym hosťom 200. výročia prvých dostihov v strednej Európe bol v šiestej generácii priamy potomok Jozefa Huňadyho
– jeho menovec, Jozef Huňady, ktorý pricestoval
z Maďarska.
Pripravené boli tri dostihy: Cena PD Mojmírovce - dostih na 1 600 metrov, Cena ThermalKesov, s.r.o. – dostih na 3 000 metrov a Cena 200.
výročia konania prvých dostihov v strednej Európe dostih na 2 200 metrov.
Pozitívne ohlasy na podujatie zrealizované v našom regióne rezonovali na
Slovensku i v zahraničí.
Citujem z časopisu Životný štýl a kôň
(jún 2014): „Oslavy dvojstoročnice prvých
dostihov na území Slovenska i v strednej
Európy sa v Mojmírovciach vydarili po
všetkých stránkach. Poďakovanie patrí
spoluorganizátorom tohto podujatia...“

Mgr. Daniela Kozáková

Foto: Pavol Deglovič a archív obce
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Miroslav Foltín s rodinou, Mojmírovce
- rodina má veľmi blízky a pozitívny vzťah
ku koňom a chovu. Chovali viacero koní,
teraz majú jedného koníka, ktorý sa volá
Pleso, je veľmi milý. Dcéra Nikol s Plesom
aktívne jazdí a stará sa o neho
Roman Meszároš st. a Roman Meszároš
ml., Mojmírovce - rodina Meszárošovcov
sa venuje špeciálne chovu dostihových koní a robia to s veľkou láskou
v srdci. Čezaron (na fotografii) je
mladý, krásny a temperamentný
dostihový kôň, je v tréningu a čaká
ho prvý štart. Treba poznamenať,
že v súčasnosti je v Mojmírovciach
a Mikroregióne Cedron rodina Meszárošovcov jediná, ktorá zachováva
chov dostihových koní.

Nikol Foltinová

V ďalšom pokračovaní sa pozrieme do okolitých obcí: Svätoplukovo,
Cabaj - Čápor, Veľká Dolina a Štefanovičová.
Text a foto:

Tatiana Tóthová

Roman Meszároš st. a ml.,
Čezaron a jokej Peter
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Rok
Sedembolestnej
Panny Márie
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú
pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú
Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka
cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka
o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom
sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho
však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku
1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska.
Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám
s dlhým zoznamom zázrakov uskutočnených na
príhovor Panny Márie. Jeho dejiny siahajú do
roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil
titul Baziliky minor (menšej).

"ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho
Syna".
Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali
na našom území najmä po roku 1250, teda po
odchode Tatárov. Necelé tri desaťročia predtým
vznikla vo Florencii rehoľa servítov (uznaná
pápežom Alexandrom IV. roku 1253), ktorí sa
venovali úcte Sedembolestnej Panny Márie. Jej
uctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku zasvätených
Sedembolestnej Panne Márii vyše 45 kostolov a
kaplniek a v druhej polovici 16. storočia sa s jej
uctievaním začalo aj v Šaštíne, kde sa nachádza
národná bazilika, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márií.
Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva
prežívať rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia a
uctiť si Matku, zjednotenú s trpiacim a ukrižovaným Synom. Jej materstvo na Kalvárii naberá
univerzálne rozmery. Táto slávnosť bola vsunutá
do rímskeho kalendára pápežom Piusom VII.
(1814). Obraz Sedembolestnej - Mária drží na
svojich kolenách mŕtveho Syna, práve zloženého
z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú jednotu. "Fiat
mihi secundum verbum tuum - Nech sa mi stane
podľa tvojho slova!" Ako matka - Mária prijíma
a znáša Kristovo utrpenie v každom okamihu
jej života. Aj Michelangelova pieta, typická pre
umenie neskorej gotiky a renesancie, vyjadruje
iba moment z tohto utrpenia Panny Márie.

Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem najznámejších bolestí Božej
Matky. Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na
40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú
budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej vlastnú
dušu prenikne meč". Druhýkrát Mária trpela,
keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred
Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých
chlapcov mladších ako dvojročných. Treťou
bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša
v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných
sviatkov. Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka
Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním
stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.
Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej
smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a
keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím
utrpením sa zúčastnila Mária na vykupiteľskom
diele Syna a veriaci ju uctievajú ako matku plnú
bolesti.

Zbožnosť, ktorá predchádza liturgické slávenie, určila symbolicky sedem bolestí Panny
Márie, prislúchajúce k rovnakým príbehom z
evanjelia: proroctvo starého Simenona, útek do
Egypta, stratenie dvanásťročného Ježiša pri ceste do Svätého mesta, krížová cesta na Golgotu,
ukrižovanie, skladanie z kríža, pochovanie.
Titulom „Sedembolestná" uctievame obzvlášť prijatú Máriinu bolesť cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného Krista stala matkou
mystického tela narodeného z kríža, tzn. sme
zrodení ako kresťania zo vzájomnej obetujúcej
sa a trpiacej lásky Ježiša a Márie.

Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Omšové texty
zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že

Etymológia: Maria = Bohom milovaná, z egyptčiny; pani (hebr.)
Mgr. Peter Mlynka
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Zo Dňa matiek
Aj v tomto roku sme si druhú májovú nedeľu v našej obci pripomenuli Deň matiek. Svoje
poďakovanie mamičkám vyjadrili v milom kultúrnom programe deti z materskej školy, žiaci zo
základnej školy a žiaci zo základnej umeleckej
školy. Mamičky sa deťom za vystúpenie odvďačili veľkým potleskom.
Text a foto:

Alena Filová

Koncert skupiny
Kollárovci
Pätica mladých mužov zo Starej Ľubovne
známych ako hudobná skupina Kollárovci k nám
prišli koncertovať dňa 17.5.2014. Do kultúrneho
domu prišli o niečo skôr v rámci prípravy
a tak sme sa trošku porozprávali. Záujem
o ich hudbu je veľký, o tom svedčí aj
vypredaná sála a výborná nálada v kultúrnom dome.
Hrajú hudbu, ktorej základom je
ľudová pieseň v ich typickom goralskom
podaní, no hrajú aj piesne moderné, klasické, repete a country. Čo však nie je
zvyčajné pre skupiny ich typu, majú aj
vlastnú tvorbu. Sú to mladí ľudia, ktorí
hrajú od mala. Tradíciu hudby prebrali
od svojich rodičov a tí zasa od svojich
rodičov. Pozitívne je, že traja členovia
sú zároveň pedagógmi a učia deti hrať na
ľudové nástroje a ako povedali „...záujem

zo strany detí u nich na východe je veľmi veľký.“
Koncertujú po celom Slovensku ale i v zahraničí
– najďalej na východe boli v Kyjeve a na západe
v Paríži. Život je pre nich hudba a tá je zároveň aj
relaxom. Tento koncert organizovalo OZ INŠPIRÁCIA v spolupráci s OcÚ Mojmírovce.
text: Tatiana Tóthová
foto: Alena Filová

19

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Záhradkári
hodnotili

Hodové
slávnosti
2014

Výročná členská schôdza ZO Slovenského
zväzu záhradkárov v Mojmírovciach sa konala
23.5.2014 v zasadačke OcÚ Mojmírovce.

Prítomných bolo 41 členov z celkového počtu
50 členov. Hlavnú správu o činnosti za rok 2013
predniesol člen výboru Pavel Rác. Poukázal na
dobre zorganizovanú XXVI. výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, ktorá i napriek nepriaznivému
počasiu počas sezóny, bola bohatá na kvalitné
exponáty. Vystavovalo 70 vystavovateľov, ktorí
prišli s 329 exponátmi. Výbor odmenil vystavovateľov diplomom. Kto mal vystavených viac

ako 5 exponátov dostal ako odmenu urýchľovač
kompostovania CULTURPUR. Taktiež pochválil
dobrú spoluprácu s DV COOP Jednota a ZO JDS
v Mojmírovciach. V tejto spolupráci chceme
pokračovať i tento rok. Nezabudli sme ani na
jubilantov z našich radov a karafiátom sme si uctili ich 70-te, 80-te, 85-te i 91 narodeniny. Správu
kontrolnej a revíznej komisie vypracoval a predniesol Ľudovít Mičina. Prítomní odsúhlasili, aby
našim členom záhradkárov bola preplatená vstupenka na Agrokomplex v Nitre v plnej výške.
V diskusii starosta obce Imrich Kováč vyzdvihol dobrú spoluprácu ZO SZZ s ostatnými
organizáciami v našej obci, čo potvrdili aj predsedovia ostatných zložiek.

Ing. Jozef Filo st.
Foto: A. F.

DEŇ DETÍ
V MOJMÍROVCIACH
2014
Obec Mojmírovce a spoločenské organizácie
pôsobiace v obci spojili 7. júna 2014 svoje sily,
aby pripravili spoločne už po štvrtýkrát vo veľkom štýle oslavu dňa detí.

Deti mohli absolvovať 15 stanovísk, na ktorých si otestovali svoju šikovnosť. Po súťažných
disciplínach nasledoval program, ktorí predvied-
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V tomto roku hodové slávnosti začali v
podvečerných hodinách už v piatok 20. júna
prehliadkou ľudových súborov. Svojimi krásnymi piesňami sa predstavili novovzniknutá
Cimbalovka URMÍN pri ZUŠ Mojmírovce,
náš dobre známy spevácky súbor SENIOR a
postupne regionálne súbory: PRAMEŇ z Poľného Kesova, NÁDEJ a ÚSMEV z Cabaja-Čápora, ale tiež len nedávno vzniknutá ochotnícka skupina ŠTEFÁNIA zo Svätoplukova.
Ako hostia prišli svojimi vystúpeniami
obohatiť program ľudový spevácky súbor
LÚČANKA z Lietavskej Lúčky, folklórna spevácka skupina BRIEZKA z Vrábeľ a mužský
spevácky zbor z družobnej obce Šardice z ČR.
Spestrením programu bolo vystúpenie
tanečnej skupiny Country a prekvapením, vystúpenie Budapeštianskeho
slovenského speváckeho zboru Ozvena,
ktorý bol v týchto dňoch na pobyte práve
u nás v Mojmírovciach. Všetkým zúčastneným súborom poďakoval a odovzdal
ďakovné listy a spomienkové darčeky
starosta obce Imrich Kováč a predseda
komisie kultúry Mgr. Martin Palka. Na
záver vystúpila dychová hudba Mojmírovská kapela.
Hodové slávnosti pokračovali v sobotu 21. júna tanečnou zábavou so skupinou PROGRES a hudobným duom Salco
a Miriam.

Ľudový spevácky súbor LÚČANKA

Cimbalovka URMÍN

Folklórna spevácka skupina BRIEZKA
Text a foto: A.

Filová

li žiaci zo ZUŠ Mojmírovce, členovia DHZ Mojmírovce a MS SČK Mojmírovce. Veľmi lákavou
sprievodnou aktivitou bolo vozenie sa na koňoch
z Equifarm Ranču z Veľkej Doliny. Prostredníctvom obecného časopisu ďakujem členom komisie kultúry, zamestnancom obecného úradu, ale
predovšetkým celej skupine vyše 20 dobrovoľníkov, ktorí pomohli zabezpečiť všetky stanoviská
a tým významne prispeli k zdarnému priebehu
celého podujatia.

Mgr. Martin PALKA ,

predseda komisie kultúry

Mužský spevácky zbor
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Z materskej školy

Škola
v prírode
Stará Lesná

MDD v našej
škôlke
Tak ako každoročne, tak aj tento rok nesmela
v našej Materskej škole chýbať oslava Dňa detí.
Pondelkové slnečné ráno bolo predzvesťou vydareného dňa. Deti začali oslavu svojho
sviatku na športovom ihrisku “u Hany“, kde
nás privítala spevom naša škôlkárka Laurika
Ráczová, spolu so Simonou Hégerovou známou
zo speváckej súťaže Hlas Československa. Po
speve nesmel chýbať tanec, do ktorého sa aktívne zapojili nielen deti, ale aj pani učiteľky.
Prišli na rad súťaže ako preťahovanie lanom, triafanie loptičiek na cieľ a rôzne iné. Po
súťažiach prišla najobľúbenejšia časť a to sladká
odmena pre všetky deti. Nesmela chýbať medaila
za skvelé výkony.

Zo základnej školy

Naši žiaci na
Majstrovstvách
okresu v atletike
Dňa 16. 5. 2014 sa žiaci našej základnej školy
zúčastnili Majstrovstiev okresu žiakov v atletike, ktoré sa uskutočnili na Atletickom štadióne
v Nitre. V kategórii chlapcov sa z celkového
počtu 20 škôl umiestnili žiaci našej ZŠ na peknom 5. mieste a v kategórii dievčat z celkového
počtu 19 škôl boli žiačky
našej ZŠ na 13. mieste.
1. miesto:
Filip Kuruc
- vrh guľou
3. miesto:
Marko Trvalec
- beh na 60 m
Našu školu reprezentovali žiaci Martin Baláž, Martin Krátky, Filip
Kuruc, Tomáš Cintula,
Kristián Žeby, Martin
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Za toto krásne dopoludnie patrí vďaka rodičovi Petrovi Ráczovi, ktorý celú oslavu pripravil
a sponzoroval. V mene celého pedagogického
kolektívu ďakujeme.

Posledný májový týždeň sa
43 žiakov 5. – 9. ročníka vybralo
spolu s pani učiteľkami do školy
v prírode v Starej Lesnej. Po náročnej takmer 4-hodinovej ceste
nás začali vítať vrchy Vysokých
Tatier. Zastavili sme sa priamo pod Lomnickým
štítom v penzióne Lesana, ktorý nám každé ráno
ponúkal výhľad na „Lomničák“ a bol obkolesený
prekrásnou vysokotatranskou prírodou.

Kozmová Ľubica
Dúbravský, Marko Trvalec, Matej Gróf, Peter
Slaténi, Marek Andris a žiačky Kristína Mokrášová, Alexandra Fejfárová, Gabriela Ivaničová,
Dominika Machová, Zuzana Kováčová, Lucia
Velebná, Tatiana Hunková, Lenka Švelanová,
Jaroslava Chrenová.
Jediným postupujúcim do majstrovstiev
kraja v atletike, ktoré sa uskutočnia v mesiaci
jún v Nových Zámkoch sa stal Filip Kuruc
vo vrhu guľou. Oceneným žiakom gratulujeme
a všetkým ostatným ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej základnej školy.
Mgr. Peter Slíž, PaedDr. Adriana Holková

Zaujímavý, neopakovateľný, ale i náročný turistický program spojený s učením,
športovaním a relaxom sme aj vďaka počasiu mohli naplniť do bodky. Hneď v prvý
deň sme sa po ubytovaní vybrali lesnou,
niekedy až „bažinatou“ cestičkou do Tatranskej Lomnice, kde sme nabrali odvahu
na adrenalínovú jazdu na bobovej dráhe
Tatrabob. Po studenej zmrzlinovej odmene
nás osviežil májový dáždik, ale bobový zážitok stál za to. V utorok sme sa opäť oveľa
rýchlejšou cestičkou vrátili do Tatrankej
Lomnice a dvomi lanovkami sme sa vyviezli na Skalnaté pleso. Turistická prechádzka
do jeho okolia a k observatóriu bola síce náročná,
ale výhľad do okolia bol úžasný! Popoludní sme
mali netradičné vyučovanie a večer boli súťaže
s disco. Tretí deň nás elektrický vláčik odviezol
na výlet do Starého Smokovca a opäť lanovkou,
ale tento raz pozemnou, nás vytiahli na Hrebienok. Tu bola turistika náročnejšia, ale sme aj viac

videli: Bilíkovu a Rainerovu chatu a vodopády
v Studenej doline. Popoludní sme relaxovali
v soľnej jaskyni a pripravovali sme si program
Baví nás baviť vás. Štvrtok bol dňom oddychu
– dopoludnia tvorivé dielne (stromčeky šťastia,
náramky priateľstva a iné), popoludní sme navštívili botanickú záhradu , Múzeum TANAP-u
a relax vo wellnees v Tatranskej Lomnici. Záver
dňa bol priam rozprávkový – večera v pizzérii
a pyžamová párty s disco. V piatok sme sa prebudili do zamračeného rána. Len čo sme sa pobalili,
vybrali sme sa na návštevu do Astronomického
ústavu SAV a meteorologickej záhradky v Starej
Lesnej.
Posledný deň nám bolo veru aj smutno, že
sa náš týždeň plný zážitkov končí. Niektorí z nás
si aj poplakali, presne tak ako aj Tatry začali za
nami plakať – poriadne sa rozpršalo. A tak sme aj

radi (keďže pršalo a bolo chladno) vhupli do autobusu na dlhú cestu domov. Veď nie nadarmo sa
hovorí: všade dobre - doma najlepšie. S úsmevmi
na tvárach a plní neopísateľných dojmov sme sa
večer zvítali s rodičmi.
Za príjemný pobyt ďakujeme i sponzorom:
TAURIS NITRIA s.r.o., Mojmírovce, Ing. Róbert
Palka, Ing. Ivo Podberský, Roman Guzmický.
D. Valíčková, G. Štrámová,
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Poďakovanie

Dobrodružná Škola
v prírode Jasenie

Zo ZUŠ Mojmírovce

Pod úpätím Nízkych Tatier sa od
2.6. – 6. 6. 2014 odohrávalo nezvyčajné
dobrodružstvo 35 žiakov 8. a 9. ročníka
ZŠ Mojmírovce.

Žiaci našej ZUŠ
v Štúrove,
v Nových Zámkoch,
v Bojniciach
a v Rajci

Rafting po Hrone, turistika, netradičné športy, bobová dráha, Demänovská
jaskyňa slobody, nočná adrenalínová
prechádzka, diskotéka, maskovanie...
a zážitkové vyučovanie spojili našich
najstarších žiakov v nezabudnuteľných
okamihoch. Sme nesmierne vďační
za ich fantastickú spoluprácu, veľa
energie, nádherné komentáre na záver
cesty, piesne, ktoré nám odspievali
pri vystupovaní z autobusu i úprimné
objatia a slová vďaky. Opäť sa nám raz
potvrdilo, že do detí a mladých ľudí sa
čas investovať oplatí!
Ďakujeme i za chutnú podporu
Mgr. Martinovi Palkovi a Taurisu Nitria, spol. s r.o.!
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž,
Mgr. Z. Kvasňovský
Foto: Mário Urbanec,
Martin Prokain, Peter Slíž
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Skončil sa školský rok 2013/2014. Pre základnú školu bol veľmi úspešný. Poďakovanie patrí
každému, kto sa na spoločnom úspechu podieľal. Ako riaditeľka školy si však dovolím zvlášť
poďakovať pri príležitosti odchodu do dôchodku
dobrým ľuďom.
Pani učiteľke Mgr. Blažene Hanákovej za
obetavý a láskavý prístup k svojmu povolaniu
a poslaniu.
Pani Cecílii Baraníkovej a pani Márii Rumanovskej za to, že k zodpovednému plneniu si
pracovných povinností upratovačky pridali vždy
úsmev, radu a nekonečnú ochotu.
Dobrý človek žije v rozprávke za siedmimi
horami a siedmimi dolinami, v reálnom živote ho
nájdeme v našej tesnej blízkosti.
PaedDr. Katarína Kúdelová,
riaditeľka ZŠ Mojmírovce

Posledné mesiace tohto školského roku boli
zaujímavé pre našich žiakov účasťou na súťažiach v rámci celého Slovenska.
Dňa 15.5.2014 sa zúčastnil Anton Klbik,
žiak 4. ročníka z gitarovej triedy Eli Mimakiovej zo ZUŠ Mojmírovce, medzinárodnej gitarovej súťaži „Yong guitarist competition 2014“
Hommage to Luigi Legnani v Štúrove. Na súťaži
sa zúčastnilo 55 účastníkov súťaže v I. až IV.
kategórii zo Slovenskej a Maďarskej republiky.
V porote súťaže boli Mgr. Roland Cucor (SK)
Szilvágyi Sándor (MR) Yorgos Nousis (Grécko)
Mgr. Art. Jerzy Lebida (PL). Anton Klbik získal
v III. kategórií ako najmladší účastník kategórie
krásne strieborne pásmo.

Veľmi šikovné flautistky Kristína Subiová,
Jarmila Šimková, Lucia Velebná a Helena Páleníková z „Flautového súboru“ pri ZUŠ Mojmírovce pod vedením pani učiteľky Mgr. Klaudii
Arpášovej reprezentovali Základnú umeleckú
školu Mojmírovce na medzinárodnej interpretačnej súťaži Rajecká hudobná jar v Rajci.
Klavíristky Paulína Meždejová a Alexandra
Brunaiová z triedy Mgr. Eleny Janajevy si zasúťažili na Nitrianskej lutne, kde tiež s úspechom
reprezentovali našu školu. Monika Nerečová
a Alexandra Brunaiová, z triedy pani učiteľky
Mgr. E. Janajevy bojovali o umiestnenie na súťaži „Piano v modernom rytme“ v Bojniciach, kde
obe získali krásne strieborné pásmo.
Naše tanečníčky z Elokovaného pracoviska
z Cabaja-Čápora sa pod vedením pani učiteľky
Mgr. Soni Cabánekovej zúčastnili súťaže Zlatý
kľúčik v Nových Zámkoch a predviedli krásne
pásmo tanca s názvom choreografie Keď prší.
Všetkým žiakom a pani učiteľkám srdečne
gratulujeme, ďakujeme za vzornú prezentáciu
Základnej umeleckej školy Mojmírovce a dosiahnuté úspechy. Verím, že ako sa im darilo
teraz, tak i v budúcom školskom roku zažijú naši
žiaci a pedagógovia veľa hodnotných ocenení.

Bc. Rudolf Arpáš,
riaditeľ ZUŠ Mojmírovce
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Aktivity občianskeho združenia
Mojmírovské kroky

Pred Family parkom

Koncerty v ZUŠ
na sklonku školského roka
Na sklonku školského roka už tradične
usporadúva Základná umelecká škola záverečný
a interné koncerty. Nebolo tomu inak ani v tomto
roku. Koncertnú sálu v mojmírovskom kaštieli na
všetkých troch koncertoch zaplnili rodičia, starí
rodičia, priatelia a známi. Vypočuli si a videli
starostlivo pripravené vystúpenia žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Svoje vystúpenia nám predviedli samozrejme
aj tohtoroční absolventi:

Barbora Milová - 7. roč., I. stupeň
- Spev
Jozef Bahula - 4. roč., ŠPD
- Hra na saxofóne
Nikoleta Kozlová - 8. roč., I. stupeň
- Výtvarný odbor
Klaudia Košťálová - 8. roč., I. stupeň
- Výtvarný odbor
Absolventi nás opúšťajú, ale v novom školskom roku prídu noví malí prváčikovia plní elánu
a chuti učiť sa všetko nové. My sa na nich tešíme
už teraz. Zatiaľ však prajeme všetkým našim
žiakom krásne prázdniny plné veselých zážitkov.
Dovidenia v školskom roku 2014/2015.
Foto: Bc. Rudolf Arpáš, Ing. Juraj Apráš

Ema Arpášová - 4. roč., 2. časť, I. stupeň
- Hra na priečnej flaute
Helena Páleníková - 7. roč., I. stupeň
- Hra na zobcovej flaute
Kristína Dúbravská - 7. roč., I. stupeň
- Hra na klavíri
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POĎAKOVANIE
Kolektív pedagógov ZUŠ Mojmírovce ďakuje rodičom, priateľom a známym za venovanú
priazeň a podporu v školskom roku 2013/2014.
Dovidenia v školskom roku 2014/2015.

• V máji 2014 naše združenie zorganizovalo už
siedmy poznávací zájazd v rámci projektu Poznávame našich susedov.
Spolu 37 účastníkov si užívalo atrakcie v zábavnom Family Parku Neusiedlersee na ploche
140 000 m2 v Rakúsku. Tu sú postrehy účastníkov:
Výlet do Family Parku nám spestril jednu
Ochutnávka špecialít
krásnu slnečnú sobotu. Ani sme netušili, že si vo
v čerešňovej manufaktúre
Family Parku užijú nielen naše ratolesti, ale aj
Okrem zábavy sme sa aj poučili a nabrali
my dospelí. Prekvapila
inšpirácie na spracovanie čerešní na malej ronás aj rozloha parku,
dinnej farme v spolkovej krajine Burgenland.
kde sme nestihli navštíviť
• Zapojili sme sa do spoločného projektu
všetky atrakcie. Nečakali
v rámci Mikroregiónu CEDRON - 200.
sme toľko zábavných
výročia prvých dostihov v strednej Európe.
atrakcií. Boli rôznorodé,
V rámci tohto projektu sme vydali malú
či už vodné, koľajnicové,
publikáciu Po stopách minulosti regiónu, pristrašidelné a aj nebezpravili sme prezentáciu dobových fotografií
pečné či už rýchlosťou
priamo na slávnosti, v spolupráci so ZŠ Mojalebo výškou. Avšak z výmírovce sme zrealizovali výstavku detských
letu sme odchádzali plný
prác s tematikou dostihov a koňa Tajára.
zážitkov a určite sa tam
Pri realizácii jednotlivých aktivít pomáhali:
budúci rok vrátime.
Rímska veža - kolotoč,
Alena Bohunčáková, Katarína Kúdelová,
Petra Mikulášiková
zároveň vyhliadkou
Mária Kukanová, Vladimír Nereča, Tatiana
Tóthová.
Nám sa v Rakúsku
tiež páčil. Park je umiestnený v krásnom prostre- • V júni sme sa zapojili do organizácie MDD.
dí. Bolo tam veľa miest na oddych v chládku. Na našom stanovisku boli Nora Letková, Renáta
Atrakcie boli pre malých aj veľkých. Všetci sme si Martišková a Martina Mičinová.
tam prišli na svoje, určite sa tam niekedy vrátime • Naše občianske združenie pomohlo obci za☺. Deťom sa páčil hlavne rozprávkový svet, cel- bezpečiť vykosenie parku pred hodovými slávkovo to tam bolo krásne vymyslené. Na každom nosťami.
kroku sa hýbali postavičky a zvieratká ako v reálText: D. Kozáková
nom svete to sa deťom tiež veľmi páčilo....
Foto. Archív občianskeho združenia
Janka Brezinová
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Vyhodnotenie
jarnej časti
súťažného
ročníka 2013/2014

Poľovnícky
Kotlík cup 2014
Je všeobecne známe, že poľovníci sú aj skvelí
kuchári. Potvrdilo sa to aj v súťaži, ktorú zorganizovalo Poľovnícke združenie v Mojmírovciach
dňa 24. 5. 2014 v areáli strelnice.
V súťaži sa stretlo 11 tímov z rôznych obcí
a pripravovali rôzne poľovnícke pochúťky,
samozrejme nechýbal tradičný guláš. A práve
výborný hovädzí guláš, ktorý pripravil pán
Július Rác z Mojmíroviec so svojím tímom, sa
stal víťaznou kotlíkovou pochúťkou súťaže. Naši
poľovníci sa tiež postarali aj o skvelý sprievodný
program pre deti aj dospelých a odmenení boli
všetci. Akciu moderoval známy herec a mo-

Prípravka
derátor Ivan Gontko a po vyhlásení výsledkov
koncertovala hudobná skupina DITURVIT.
text: Tatiana
foto: Július Rác

Tóthová

HISTORICKÉ OKIENKO - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI - PRIPOMÍNAME SI

Karol Jozef Appel
175. výročie úmrtia Karol Jozef APPEL (6.1. 1839) – Jeden
z najvýznamnejších uhorských
hospodárskych správcov v prvej
polovici 19. storočia pôsobiaci
v Urmíne v správe majetkov rodu
Huňadyovcov. Patril k celouhorským
priekopníkom moderného hospodárstva.
Pochovaný je na hlavnom cintoríne v Mojmírovciach.

Kniha, najlepší
priateľ človeka
Mesiacom knihy nie je ani júl ani august, ale
marec, ale ja si myslím, že mesiacom knihy by
mal byť jeden z letných mesiacov, pretože vtedy
máme na knihy čas.
Knihy. Kedysi mali ľudia knihu radšej než
teraz, ľudia každého veku trávili pri knihách
viac času, ako dnes. Teraz sa čas trávi hlavne
pred televíziou alebo počítačom. No podľa mňa
je to veľká chyba! Prečo? Lebo kniha je niečo
viac, je to taký malý portál z písmeniek, ktorý
vás prenesie do sveta podľa vášho gusta. Áno,
niektoré filmy sú lepšie ako kniha, no v knihe

28

ŠPORT - FUTBAL

210. výročie narodenia Gustáv APPEL (25.
5. 1804) - Syn Karola J. Appela. Vysokoškolsky vzdelaný poľnohospodársky odborník,
statkár a reformátor v poľnohospodárstve. Bol
správcom huňadyovských a esterháziovských
majetkov. Prvý v Uhorsku zaviedol cieľavedomé
pestovanie krmovín a podvojný systém. Bol aj
odborníkom na chov koní, bernského dobytka
a merinových oviec.
zdroj: PhDr. Peter Keresteš,
Štátny archív v Nitre
foto: Archív P. Keresteša

PhD.,

sa nezamilujete do niekoho výzoru, ale do jeho
myšlienok, do jeho rozhodnutí, do charakteru,
do duše. To vám žiadny film nedá, to napätie,
keď čítate, tá zvedavosť: ,,Čo je na druhej strane?!” je neskutočná, to mrazenie, ktoré cítite,
keď je vaša obľúbená postava v nebezpečenstve,
ten smiech v podvedomí, keď si prečítate sarkastický vtip a jednoducho knihy celkovo!
Kniha je niečo viac. Je to niečo extra, hoci
technika postupuje a filmov je čoraz viac, knihy
majú stále svoju osobitosť. V každej knihe je
jeden príbeh a knižnica je ako nekonečná zásobáreň príbehov, ktoré len čakajú na otvorenie.
Tým chcem len povedať, aby ste dali knihám
predsa len možnosť...neverili by ste, ako dokážu
prekvapiť.

Samuel Satko-Zoborský (15r.)

Od januára 2014 začala svoju činnosť vyvíjať aj prípravka FK Mojmírovce. V rámci
počiatočnej eufórie sa prihlásilo približne 30
nádejných futbalistov. Ich počet sa neskôr ustálil
na 18. Títo chlapci ročníkov 2005 a 2006 (ale
nájde sa aj 2004 a 2008) pravidelne navštevujú
tréningy pod vedením skúseného trénera Jána
Núdzneho. Prvé úspechy nedali na seba dlho
čakať a vyhrali svoju skupinu v Minilige Miňa
Stocha. Zúčastnili sa tiež medzinárodného turnaja v Hodoníne, kde v silnej konkurencii hanbu
neurobili. Potešiteľný je najmä záujem rodičov
týchto malých športovcov, ktorí navštevujú nielen zápasy, ale aj tréningy svojich ratolestí.

Žiaci
V I. A triede žiakov robia dobré meno našej
obci zverenci trénera Petra Slíža. Hoci si dali
za cieľ v jarnej časti súťaže neprehrať, toto
predsavzatie sa im nepodarilo splniť. Možno aj
preto, že v niektorých stretnutiach nenastúpili

v optimálnej zostave. Paradoxom je, že jediné 2
prehry im uštedrili mužstvá Cabaj-Čápora a Tešedíkova, ktoré po jesennej časti súťaže okupovali posledné miesta v tabuľke. Zato vyhrali
v zápasoch, v ktorých sa to veľmi neočakávalo.
Zaujímavosťou bolo tiež to, že hoci na jeseň naši
hráči ani raz neremizovali, na jar sa im to podarilo až štyrikrát. Najmä remízy u mužstiev z čela
tabuľky v Kráľovej nad Váhom a vo Vlčanoch
majú svoju cenu. Určite však treba povedať, že
hoci výsledky stretnutí sú zaujímavé, potešiteľná
je najmä hra tohto mladého mužstva.
Jarné výsledky žiakov:
Šaľa žiačky – Mojmírovce 1:1 (1:1) gól: A. Oláh
Cabaj - Čápor – Mojmírovce 4:1 (2:0)
gól: K. Žeby
Mojmírovce – Trnovec n/Váh. 7:0 (4:0)
gól: K. Žeby 3x, A. Oláh 2x, K. Paták, S. Henyig
Kráľová n/Váh. – Mojmírovce 1:1 (1:0)
gól: A. Oláh
Mojmírovce – Selice 2:1 (1:1)
góly: A. Oláh, K. Žeby
Vlčany – Mojmírovce 2:2 (2:1)
góly: A. Oláh, K. Paták
Mojmírovce – Neded 0:0
Tešedíkovo – Mojmírovce 3:2 (2:1)
góly: K. Žeby, K. Paták
Mojmírovce – Horná Kráľová 4:1 (2:1)
góly: K. Žeby 3x, A. Oláh
Žiacke mužstvo FK Mojmírovce skončilo na 4.
mieste s 28 bodmi a skóre 46:35.
V jarnej časti súťaže nastúpili:
Erik Benčík, Patrik Berka, Tomáš Cintula, Patrik Fejfár, Jozef Hrivňák, Sebastián Henyig,
Jaroslav Kudry, Filip Kuruc,
Kevin Kuki, Adam Lauko,
Kristián Lámi, Adrián Oláh,
Enriko Oláh, Kristián Paták,
Michal Rác, Bernard Stojka,
Manuel Stojka, Ľuboš Šimko,
Lukáš Vereš, Kristián Žeby,
tréner: Peter Slíž

Dorast
Trénerom dorasteneckého
mužstva sa počas zimnej prestávky stal Andrej Núdzný.
Káder posilnil František Palo.
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Na druhej strane niektorí hráči majú pravdepodobne zimnú prestávku ešte aj v tejto chvíli, možno aj natrvalo. Keď k tomu pripočítame dlhodobé
zranenia R. Keleca a S. Čačika, väčšinu zápasov
odohrali prakticky 12-13 hráči. Napriek tomu
mužstvo odohralo niekoľko úspešných stretnutí.
Pevne veríme, že aspoň niektorí hráči postupne
doplnia mužstvo dospelých.

na 9. mieste s 30 bodmi a skóre 68:66.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Miroslav Bandry,
Michal Bandry, Ján Bartakovič, Dávid Cunev,
Simon Čačik, Tomáš Dúbravský, Karol Filo,
Dominik Habáň, Radoslav Kelec, Patrik Kozma,
Lukáš Lednický, František Palo, Samuel Slaténi,
Stanislav Smutný, Marko Turba tréner: Andrej
Núdzný

Jarné výsledky dorastu:
Mojmírovce – Alekšince 1:1 (0:2) gól: M. Turba
z dôvodu nastúpenia hráčov hostí na neplatné
registračné preukazy sme stretnutie vyhrali kontumačne 3:0
Branč - Mojmírovce 3:3 (2:0)
góly: F. Palo 2x, L. Lednický
Mojmírovce - Výčapy-Opatovce 1:2 (2:1)
gól: R. Kelec
Mojmírovce – Rumanová 2:1 (0:1)
góly: M. Turba, F. Palo
Horná Kráľová – Mojmírovce 2:1 (2:1)
gól: Mich. Bandry
Mojmírovce - Diakovce 8:2 (5:0) góly: S. Čačik
3x, S. Slaténi, R. Kelec, Mich. Bandry, F. Palo
Jarok – Mojmírovce 4:3 (2:0)
góly: S. Slaténi, F. Palo, S. Čačik
Mojmírovce – Cabaj - Čápor 1:5 (1:3)
gól: S. Slaténi
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 1:1 (0:1)
gól: M. Turba
Mojmírovce – Kráľová n/Váh. 1:5 (1:3)
gól: Mich. Bandry
Vinodol – Mojmírovce 5:2 (1:1)
góly: Mich. Bandry, F. Palo
Mojmírovce - Vlčany 3:1 (1:1)
góly: Mich. Bandry, Mir. Bandry, L. Lednický
(11m)
Selice - Mojmírovce 1:2 (0:0)
góly: L. Lednický (11m), F. Palo
Dorastenecké mužstvo FK Mojmírovce skončilo

Dospelí

30

Pred začiatkom jarnej časti súťaže odišli
z mužstva L. Martiška (Výčapy - Opatovce) a J.
Žitný (Šoporňa). V aktívnej činnosti nepokračovali M. Tulipán, M. Černík a J. Lajda. Káder
doplnili brankár M. Ďurina (D. Krškany), P.
Majerčík, L. Sorád (obaja ČFK Nitra), J. Gajan
Čakajovce, A. Núdzný (Báb), J. Mesároš (ukončené hosťovanie Poľný Kesov). V priebehu jari
pokračovalo trápenie z jesene a naplno sa ukázalo, čo pre mužstvo znamená chýbajúci strelec. Napriek dobrej hre v niektorých zápasoch mužstvo
doplácalo na neschopnosť streliť gól. Keď sa už
aj podarilo loptu dopraviť do siete, až 4 neuznané
regulárne góly v domácich zápasoch by podlomili
aj psychicky odolnejšie mužstvo. Ospravedlnenie
rozhodcov po zápase nám minimálne 3 body za
remízy už nevráti. Toto všetko a slabá tréningová morálka niektorých hráčov sa prejavili aj na
psychickej pohode v kolektíve. Zostáva len dúfať,
že podobná sezóna sa už nezopakuje a hráči budú
divákov svojimi výkonmi v nasledujúcom súťažnom ročníku tešiť.
Jarné výsledky A - mužstvo:
Mojmírovce - Čakajovce 0:1 (0:1)
Nové Sady - Mojmírovce 4:1 (3:1) gól: O. Blunár
Mojmírovce - Výčapy - Opatovce 2:5 (2:3)
góly: O. Blunár A. Civáň (11m)
Mojmírovce - Rumanová 0:2 (0:0)

ŠPORT - FUTBAL

Kynek - Mojmírovce 3:0 (1:0)
Mojmírovce - Žihárec 6:1 (5:0)
góly: F. Maga, O. Blunár, P. Majerčík, S. Gubó, A.
Civáň (11m), J. Gajan
Jarok – Mojmírovce 2:1 (2:0) góly: R. Kollárik,
Mojmírovce – Cabaj - Čápor 2:1 (1:0)
góly: A. Civáň (11m), P. Hlinka
Trnovec n/Váh. – Mojmírovce 1:1 (1:0)
góly: L. Sorád
Mojmírovce - Svätoplukovo 1:2 (1:1)
gól: P. Hlinka
Hájske – Mojmírovce 6:2 (2:0)
góly: P. Prekop, M. Švelan
Mojmírovce – Rišňovce 3:6 (2:3)
góly: A. Civáň (11m), P. Hlinka, M. Švelan (11m)
Selice - Mojmírovce 4:6 (2:2)

góly: O. Blunár 2x, P. Majerčík 2x, L. Palka, R.
Tomiš
Mojmírovce obsadili 13. miesto s 19 bodmi a skóre 45:67.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Ondrej Blunar, Andrej Civáň, Ján Dilhoff, Miroslav Ďurina,
Juraj Gajan, Vladimír Gál, Stanislav Gubó, Peter
Hlinka, Richard Kollárik, Filip Maga, Patrik
Majerčík, Jaroslav Mesároš, Andrej Núdzný,
Lukáš Palka, Patrik Prekop, Lukáš Sorád, Samuel
Slaténi, Michal Švelan, Roman Tomiš, Anton Žitňanský, tréner: Vladimír Martiška, Jozef Czuczor
(od 18. kola)

Ing. Jozef Filo
Foto: Eugen Ligač

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júli oslavujú:

V auguste oslavujú:

Prišli na svet:

80 - te narodeniny
Jozef Palaťka

95 - te narodeniny
Aurélia Čanakyová,
Jozefína Kamenická
90 - te narodeniny
Mária Polakovičová
70 - te narodeniny
Jaroslav Ďurčanský
65 - te narodeniny
Anna Tóthová,
60 - te narodeniny
Jaroslav Lámi,
Mária Ďurišová,
Peter Schultz

Nikola Kudryová,
Laura Vargová,
Agáta Palková,
Veronika Šarköziová

70 - te narodeniny
Božena Letková,
Jozefína Knollová
65 - te narodeniny
Ladislav Visolajský,
Jozef Nemeš,
Vladimír Dorňák
60 - te narodeniny
Ľubomír Ballay,
Božena Horňáková,
Albína Kukanová,
Karol Kovár

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás
Marta Špániková,
Silvia Tóthová,
Kamil Vaš,
Anton Slaténi
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Nepotrebujete PSYCHOTESTY ani kartu vodiĀa. Skúšky sú totožné ako skúšky na osobný automobil!

Autoškola
PANTER
Chcete za sebou řahař

obytný príves?

koła?
lietadlo?

Facebook: Autoškola PANTER

musíte mař sk. BE
Využite TERAZ

UVÁDZACIU

ZĹAVU!

auto alebo motorku, Āi štvorkolku?

INFOLINKA:

0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Āln?

oproti fut. štadiónu STROJÁR

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

