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*Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám pripomenúť, že vaše pripomienky, postrehy, námety, oznamy, ale aj otázky ktoré chcete adresovať
obci, resp. uverejniť v obecnom časopise môžete vložiť do poštovej
schránky, ktorá sa nachádza na budove obecného úradu od Supermarketu COOP.
*Oznamujeme občanom, že od 16. septembra budú pracovníci obecného
úradu rozvážať do domácností nádoby na separovaný zber. Bližšie informácie o separácii odpadov sa dozviete z priloženého letáku. Termíny
zberu separovaného odpadu sú nasledovné: papier 7.11.2014, plasty
14.11.2014 a 19.12.2014.

POZVÁNKY A OZNAMY
*MS SČK v Mojmírovciach a OcÚ Mojmírovce, v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pozývajú súčasných aj budúcich darcov krvi
z radov všetkých našich spoluobčanov k bezplatnému HROMADNÉMU ODBERU KRVI, ktorý bude prebiehať dňa 11. 9. 2014 v čase od
8. - 11.hod., tentokrát ale v KULTÚRNOM DOME. Vopred ďakujeme
všetkým, ktorí si jednoducho uvedomujú potrebu pomáhať tým, ktorí to
najviac potrebujú.
*OZ Cedron klub pozýva priaznivcov behu, ako aj širokú verejnosť na
4. ročník Cedronského behu, ktorý sa uskutoční dňa 27. septembra v
obci Poľný Kesov. Registrácia a štart bežcov budú v areáli kúpaliska
ThermalKesov. Všetky informácie o podujatí sú zverejnené na stránke
www.cedronskybeh.sk, alebo je možné ich získať na tel. čísle: 0907 658
920. Srdečne sa tešíme na všetkých bežcov, ako aj divákov!
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Milí spoluobčania,
letné prázdniny sú za nami, začal sa september, čas babieho leta, deti nastúpili do
školy, je to hlavne veľký začiatok pre prvákov, želám preto všetkým žiakom a učiteľom
veľa úspechov pri vzdelávaní sa a všetkým
rodičom veľa trpezlivosti a radosti v každodennom živote.
September je však aj obdobím zberu úrody
zo záhrad a ukončenia žatvy na poliach, ale
i začiatku vinobrania. S týmto sa neodmysliteľne spájajú naše obecné slávnosti - Mojmírovské vinobranie
a Družstevný deň. Prežívajme tieto dni spoločne v dobrej nálade, v duchu osláv poctivej poľnohospodárskej práce, s úctou
a vďakou všetkým no predovšetkým našim predkom, ktorých zásluhou sa generačne posúvajú hodnoty práce so zemou, s ktorou
sme spätí.

Imrich Kováč,

starosta obce

SPÝTALI SME SA STAROSTU OBCE
Pán starosta, v júni ste absolvovali návštevu partnerskej obce
Wartberg nad Kremsom v Rakúsku. Aký bol cieľ tejto návštevy
a s kým ste cestovali?
Návštevy v partnerskom meste v Rakúsku som sa zúčastnil spolu
s prednostom obecného úradu Ing. Jozefom Filom, poslancom
obecného zastupiteľstva Mgr. Martinom Palkom a predsedom PD
Mojmírovce Ing. Petrom Schultzom.
Cieľom našej cesty bola okrem iného prehliadka novej kotolne na
biomasu, ktorá vykuruje niekoľko rodinných domov. Presvedčili
sme sa, že aj naša partnerská obec, tak ako veľká časť Rakúska,
využíva alternatívne zdroje energie. V rámci dňa sme ešte navštívili
aj rodinnú farmu, ktorá je zameraná na chov ošípaných a nosníc, čo
zase súvisí s rozvojom vidieka a podporou rozvoja rodinných fariem
aj na Slovensku.

Na záver návštevy sme sa zúčastnili spoločenského podujatia na
námestí obce.
Pýtala sa D. Kozáková

3

Odišiel
rodák ...
(..a posledné bulharské rajčiny)

SPOMIENKA
ly, ale aj dobrému vzťahu s pánom farárom bol
úspešným študentom. Po ukončení štúdia v roku
1970 úspešne absolvoval konkurz na redaktora
Slovenského rozhlasu /Sro/. Z domáceho spravodajstva Sro po 7 - ročnom pôsobení prestúpil
do redakcie medzinárodného života Sro v Bratislave a roku 1980 nastúpil do pražskej redakcie
medzinárodného života. Odtiaľ bol 2 roky vysielaný do Madridu (ovládal španielčinu), ako
vyslaný spravodajca na Konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorá predchádzala
zmenám vo svete. V roku 1982 bol vyslaný za
stáleho spravodajcu Československého rozhlasu
do juhovýchodnej Európy so sídlom v Sofii.

Pred nedávnom sme sa dozvedeli: „Zomrel
Laco Sakál“. Všetci sme ho volali takto, familiárne. Nie každý vie, že to
bol veľmi múdry a vzdelaný
človek, ktorý ovládal niekoľko cudzích jazykov, bol výborným novinárom, pôsobil
v zahraničí, bol držiteľom
viacerých vyznamenaní...
Mal dva domovy Slovensko a Bulharsko. Aj ako
dôchodca stále pracoval na
poli zbližovania a poznávania týchto dvoch krajín vo
všetkých oblastiach.
Život nemal jednoduchý. Vyrastal len s mamou a bratom.
Žili vo veľmi skromných podVýborným šachistom bol aj vďaka stretnutiam
mienkach. Otec bol jednou
u pána Obložinského. Štafetu odovzdal vnúčatám.
z posledných obetí na sklonku
II. svetovej vojny, pri prechoSpravodajsky pokrýval Bulharsko, Rumunsko,
de frontu. Napriek možno ťažkým začiatkom sa
Grécko, Turecko a Cyprus, kde pôsobil až do
z neho stal úspešný človek, ktorý žil v hlavnom
roku 1989. Pre nás bežných poslucháčov bolo
meste, ale vo svojom vnútri zostal jednoduchý
veľmi zaujímavé počúvať zahraničné spravodaj„chlapec“ milujúci svoju rodnú dedinu, kam sa
stvo od človeka, ktorého sme poznali.
rád vracal a bol na ňu pyšný.
RSDr. Ladislav Sakál, bol naozaj vo svojej
podstate skromný a jednoduchý človek, ktorý
šíril dobré meno o našej obci a jej obyvateľoch
na Slovensku i v zahraničí.
V roku 2009 sme uverejnili v našom časopise s ním rozhovor. Pri príležitosti jeho 65. narodenín sa s ním zhovárala Alena Bohunčáková.
Z jeho odpovedí bolo cítiť, že má na rodnú
obec milé spomienky. Veľmi pekne hovoril
o svojich pánoch učiteľoch (Anton Plavecký,
Anton Kondrk, Ondrej Ovčár), ktorí v ňom
prebudili záujem o vzdelávanie, o poznanie,
umenie i šport. Vďaka výbornej príprave zo ško-
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Bulharská vláda ocenila jeho činnosť pri
propagácii Bulharska v našej krajine vysokým
štátnym vyznamenaním, Radom sv. Cyrila
a Metoda a pred nedávnom si v priestoroch
Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Bratislave prevzal vysoké ocenenie, Zlatú vavrínovú
vetvičku Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky. Je to nový druh vyznamenaní
pre cudzincov.

Povedali o ňom:
Imrich Kováč, starosta obce
„Odišiel rodák, ktorý bol neustále v spojení s rodnou obcou a bol na ňu hrdý. Nepoznal

slovo nie, nedá sa. Vždy hľadal riešenia a cesty,
ako sa všetko dá....Vždy bol ochotný pomôcť,
či ako bežný človek, alebo zo svojej pracovnej
pozície. Vždy hľadal možnosti, ako pomôcť obci
a jej obyvateľom. Vďaka nemu sme získali vzácne kontakty v Bulharskej republike /BR/, vďaka
nemu tu bolo niekoľko veľvyslancov BR na
našich obecných slávnostiach. Bol organizátorom veľkej humanitárnej pomoci pre bulharskú
obec Jakoruda v roku 2005, do ktorej sa zapojili
viaceré organizácie z obce a získali ďakovný list
od veľvyslanca BR na Slovensku.
Verný svojej profesii žurnalistu viackrát zabezpečil propagáciu našej obce v médiách, či už
v rozhlase, alebo televízii.
Keď zistil, že sme boli úspešní s našim časopisom v roku 2011, čakal nás a zúčastnil sa
s nami preberania ocenia časopisu Mojmírovčan
v sídle Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave a bolo vidieť, že je na nás pyšný.
Keď sa napríklad dozvedel, že sú nejakí Mojmírovčania v Bratislave, okamžite ich vyhľadal
a robil im sprievodcu, ako „domáci pán“.
Úprimne mi budú chýbať jeho večerné
telefonáty, keď si pri posedeniach s priateľmi
v Bratislave spomenul na našu obec a hneď sa
chcel podeliť o nejaký zážitok, alebo spomienku.
Ako novinár, profesionál do posledných chvíľ
aktívne sledoval všetky správy v médiách a vždy,
keď sa niečo objavilo o našej obci okamžite mi
to avizoval. Vďaka tomu nás častokrát o zaujímavých udalostiach o našej obci informoval on
z Bratislavy skôr, ako sme tú situáciu vnímali
my, domáci.“
PhDr. Štefan Bugár, PhD, MBA - riaditeľ Vzdelávacieho inštitútu COOP, a.s. Mojmírovce
„Na Laca Sakála si spomínam, ako na veľmi
schopného, vzdelaného novinára, ktorý bol vždy
ochotný pomôcť a poradiť.
Za svojho 30 ročného pôsobenia v Mojmírovciach som nestretol človeka, ktorý by bol
v pozitívnom slova zmysle väčší lokálpatriot,
ako Laco Sakál.
Aj keď to nie je v povedomí Mojmírovčanov, vždy sa snažil čo najviac pomôcť obci Mojmírovce a aj občanom obce.“

ochotný pomôcť vždy a každému, kto sa mu z našej obce ozval.“
MUDr. Dušan Ďurčanský
„V našej rodine sa po celé roky tradovala
pamätná veta pána učiteľa Antona Plaveckého,
ktorý Lacovi (volal ho Bradáčik) už na prvom
stupni základnej školy povedal: Bradáčik, z teba
bude raz veľký človek... A stalo sa, určite to nebol obyčajný chlapec, mal v sebe čosi výnimočné
a svojou húževnatosťou, pracovitosťou, profesionalitou, ľudskosťou bol veľký...“
Mgr. Daniela Kozáková
„...nezabudol zatelefonovať na každé výročné
sviatky: Pozdravujem ťa a bozkávam, suseda.
Prajem ti a tvojej rodine šťastné sviatky.... Bolo
to vždy milé a úprimné, bolo cítiť, že je pomyselne v Urmíne. Alebo pred pár rokmi zatelefonoval
a povedal: Posielam ti bulharské rajčiny. Keď
sa im darí v bulharskej zemi, musí sa im dariť
aj v tej dobrej, urmínskej. Rozdeľ sa Alenkou
Bohunčákovou, Vladom Ballom a tvojini sestrami. Na ďalší rok telefonoval: Poslal som rajčiny
Alenke Bohunčákovej, ona ti dá polovicu. A takto
sme to robili niekoľko rokov. Vždy boli úžasné.
Mal pravdu, darilo sa im aj v Urmíne. Tento rok
boli posledné...“
Jeho odkaz z roku 2009:
Veľmi rád sa vraciam do môjho rodiska.
Upravené ulice a chodníky, fungovanie vynoveného a nádherného kaštieľa, upravený
kostol.., to všetko vzbudzuje hrdosť a pocit
spokojnosti v mojej duši. V tomto pokračujte
drahí rodáci...
Pripravila:

Mgr. Daniela Kozáková , predseda RR

Ing. Alena Bohunčáková
„Pôsobil na mňa skromne a jednoducho,
napriek tomu, že dosiahol vo svojom živote
veľa, nedával to najavo. Bol to typický rodák, ktorý bol hrdý na svoju rodnú obec. Bol
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Historické vinohradnícke objekty

Správa o ceste
do Budapešti
V dňoch 30. 5. až 1. 6. 2014 predstavitelia
DROPiK o. z. PaedDr. Robert Žilík a Mgr. Mária
Žilíková-Mandáková, PhD. (na snímke) uskutočnili kultúrnu misiu do Budapešti.
Vyššie uvedení členovia hudobného združenia MUSICANTICA
SLOVACA prezentovali
ľudové gajdošské tradície
obce Mojmírovce a mikroregiónu CEDRON na
oslavách národnostných
menšín v Budapešti dňa
1. 6. 2014.
Dňa 30. 5. 2014 zrealizovali výchovný koncert pod názvom „A tam
dole pri Urmíne“ v Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazy-

Potulky
Mikroregiónom
CEDRON s vláčikom
Do Mojmíroviec pricestoval 5. 8. 2014 známy
Nitriansky expres vláčik, pripravený povoziť
cestujúcich našim regiónom. Táto výborná myšlienka oslovila všetky vekové kategórie a záujem
bol veľký.
V dobrej nálade cestujúci nastúpili, vláčik
naštartoval, výpravca dal znamenie na štart, vláčik zapískal a vyštartoval. Okružná trasa viedla
z Námestia sv. Ladislava okolo obecného úradu
a fary uličkou dole na Taránsku ulicu smer Šte-
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Žiaci z Budapešti v ateliéri DROPik
kom slovenským v 13. obvode v Budapešti.
Uskutočnilo sa aj stretnutie s riaditeľom Slovenského inštitútu v Budapešti pánom Gabrielom
Hushegyim vo veci budúcej prezentácie obce
Mojmírovce v slovenských obciach v Maďarsku.
So Slovenskou samosprávou v Budapešti
sa predstavitelia DROPiK o. z. dohodli na jednodňovom študijnom pobyte detí Základnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským v 13. obvode
v Budapešti v Ateliéri DROPiK o. z.. Stretnutie sa
uskutočnilo 19. júna, počas ktorého deti kreslili,
maľovali, spievali a hrali na tradičných hudobných nástrojoch

PaedDr. Robert Žilík

fanovičová, Poľný Kesov, Veľká Dolina a Mojmírovce. Išlo v podstate o historickú trasu, cez ktorú
cestujúcich sprevádzala pani Mgr. Viola Haršániová. Jej rozprávanie bolo naozaj veľmi pútavé,
s trochou predstavivosti každý cestujúci zažíval
históriu našich predkov na vlastnej koži. Konečnou zastávkou bol Kaštieľ Mojmírovce. Žijeme
v nádhernej oblasti, doslova nabitej dejinami...
ale vrátiac sa do reality bolo veselé pozorovať ako
sa okoloidúci usmievali a kývali, šoféri zasa mali
prekvapivé pohľady. Skrátka potulky sa vydarili.
Vďaka OZ INŠPIRÁCIA a OcÚ Mojmírovce sa
podarilo veľmi pekným a príjemným spôsobom
spestriť našim občanom jedno krásne letné dopoludnie. Už teraz sa tešíme na Nitriansky expres
vláčik u nás v Mojmírovciach.
text: tt, foto: archív obce

Plavba bez hraníc po Baťovom kanáli
Deviateho júla ráno zamieril plný autobus na
trase Mojmírovce - Trnava - Senica až k moravským hraniciam do Skalice. Miestne organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku, COOP Jednoty
spotrebné družstvo a Slovenského zväzu záhradkárov prostredníctvom Turistickej informačnej
kancelárie CESYS zorganizovali pre svojich
členov zájazd na Baťov kanál pod názvom Plavba
bez hraníc. Baťov kanál, ako unikátna technická
pamiatka, bol postavený v rokoch 1935 - 1938.
Mal zaistiť možnosť závlahy pre moravskú oblasť
Slovácka a zároveň zabezpečovať dopravu uhlia
pre Baťove závody. V súčasnosti slúži pre rekreačnú plavbu zo Skalice až po Otrokovice.
Plavba po kanáli zo Skalice do moravskej
Strážnice bola obohatená o ochutnávku známej
sladkej špeciality Skalický trdelník a zároveň

bola spojená s degustáciou regionálneho vína.
Účastníci plavby pritom využili aj vlastné zdroje
na zlepšenie nálady a tak sa celou cestou oduševnene spievali skladby z repertoáru nášho súboru
Senior, ale aj ďalšie známe slovenské a moravské
ľudové piesne za doprovodu harmoniky, na ktorej
tradične hral Bc. Rudolf Arpáš. Vedúci zájazdu
a predseda Občianskeho združenia INŠPIRÁCIA
Mgr. Martin Palka v priebehu plavby odovzdal
všetkým účastníkom drevenú kotvičku, nielen
ako spomienku na návštevu Baťovho kanála, ale
aj ako symbol nachádzania správnych prístavov v
živote. Okolo obeda sa loď preplavila cez plavebnú komoru Petrov do Strážnice, ktorá je okrem
iného známa aj medzinárodným folklórnym festivalom. Po príchode do Strážnice sme si prezreli
Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy, ktoré je
rozdelené na jednotlivé oblasti Slovácka. Účastníkov zájazdu zaujali najmä stavby z moravských kopaníc a Horňácka, historické
vinohradnícke objekty (na obrázku), stroje,
remeselnícke dielne a iné dobové zariadenia. Cestou späť nasledovala prehliadka
technickej pamiatky Výklopník (na obrázku), ktorá slúžila na prekladanie uhlia zo
železničných vagónov na lode. Niektorým,
fyzicky zdatnejším sa nám podarilo dokonca vystúpiť na vyhliadkovú vežu, ktorá je
súčasťou Výklopníka. Pohodový a obsahove veľmi poučný zájazd ukončil príchod do
našej obce vo večerných hodinách. Bol to
veľmi príjemný a užitočne prežitý deň.

Ivan Mojmír Zoborský

Výklopník

Foto: Antónia Zoborská a internet
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„Veľký svet zvierat“
Dňa 24. 05. 2014 bol zrealizovaný výlet do
hlavného mesta Slovenska - Bratislavy, kde sa
uskutočnila návšteva ZOO a Dino parku.

Výletu sa zúčastnili deti z obce Mojmírovce, ktoré tak zmysluplne trávili svoj voľný čas,
priblížili sa k prírode, zvieratám a rozšírili si
vedomosti o hlavnom meste Slovenska. Hlavná
myšlienka výletu vznikla počas výkonu terénnej sociálnej práce z potrieb, ktoré vnímam ako
dôležité napĺňať. Deti sa tešili na výlet už počas
predchádzajúceho týždňa. Po uskutočnení výletu
viedli horlivú diskusiu o zvieratkách, väčšie deti
najviac zaujal nosorožec a žirafa. Menšie deti si

obľúbili opice a kone, na druhej strane im strach
naháňali pohyblivé makety dinosaurov v životnej
veľkosti. Všetky deti sa správali disciplinovane
a počas celého výletu rešpektovali pokyny dospelých. Atmosféru dotvorilo príjemné počasie,
ktoré nás sprevádzalo počas celého dňa. Dúfame,
že počas najbližších mesiacov sa nám naskytne
podobná príležitosť ukázať deťom z obce nové,
podnetné prostredie.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie
Orange“.
Autor: Mgr. Simona Čankyová, TSP

Krásny výlet
plný poznaní
Dňa 1.8.2014 absolvovalo výlet plný
nezabudnuteľných zážitkov 14 osôb z Mojmíroviec (deti s rodičmi) a 8 osôb z obce
Zbehy.
Naša prvá cesta viedla do Arboréta v
Mlyňanoch. Krása v Arboréte uchvátila
predovšetkým deti. Po prví raz sme mali
možnosť z blízka sledovať toľkú krásu
slovenskej prírody. Vzácne kúsky okrasných rastlín, jazierko, fotenie pri palmách
a mnoho iných čarovných miest. Po odchode z
Arboréta sme smerovali do Múzea Slovenského
Národného Povstania v Banskej Bystrici. Konalo
sa tam spomienkové stretnutie pri príležitosti Pamätného dňa Rómskeho holokaustu. Práve deti
boli tými čo nám často kládli otázky týkajúce
sa holokaustu. Zaujímalo ich, čo všetko sa počas
neho dialo, prečo v tom období muselo zomrieť
toľko nevinných ľudí... Práve na tomto mieste
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dostali odpovede na svoje otázky. Pietny akt,
každoročne pripomína genocídu spáchanú na
Rómoch v Európe počas druhej svetovej vojny.
Je súčasťou projektu Ma bisteren!, čo v rómskom
jazyku znamená: Nezabudnite! Nezabúdajme,
ctime si pamiatku našich predkov a nosme v sebe
predovšetkým ľudskosť.
Srdečná vďaka patrí OZ In Minorita, ktoré
nám umožnilo absolvovať tento celodenný výlet
plný spoznávania.
Text a foto: Alžbeta Zemanová

Projekt
„Žijeme s prírodou“
Ako terénnym sociálnym pracovníčkam sa
nám naskytla príležitosť navštíviť Arborétum
Mlyňany SAV s deťmi z obce Mojmírovce s ktorými pracujeme. Hlavným cieľom aktivity bolo
zmysluplné trávenie voľného času, rozšírenie
vedomostí o životnom prostredí, osvojenie disciplinovaného správania a spájanie minoritného
obyvateľstva s majoritným.
Aktivity sa zúčastnilo desať detí, ktoré mali
možnosť vidieť botanickú inštitúciu, najväčšiu
zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a
jednu z najbohatších v strednej Európe založenú
v roku 1892 Dr. Štefanom Ambrózy-Migazziom,
šľachticom pochádzajúcim z maďarskej Tane

(dnes Tanakajd). Počas výletu nechýbala príjemná
atmosféra a dobrá nálada všetkých zúčastnených.
„Moderné
vzdelávanie
pre
vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Autor: Mgr. Simona Čankyová, TSP
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MIKROREGIÓN

Pokračovatelia
tradície
v chove koní

Plemenný žrebec
Mišo pani
E. Mésarošovej

Ranč u Rapsu, Jozef Rapsa, Svätoplukovo – 1. mája tohto roku oslávil tento ranč
svoje 10. výročie od založenia. Pán Raspa
má kladný vzťah ku koňom a zvieratám
už od malička, chová rôzne druhy koní. Ponúka
agroturistiku v príjemnom prostredí a pre ľudí
usporadúva rôzne akcie, podujatia i súťaže (rovnako sa aj aktívne zapája). Chodia sem ľudia zo
širokého okolia.

Jozef Rapsa
Eleonóra Čalkovská, Štefanovičová – koníkom sa venuje od detstva, keď začala jazdiť a pomáhať v jazdeckých kluboch, postupne prešla
k chovu. Viedla ju k tomu láska ku koňom a prírode (zásluhu na tom má aj jej strýko - majster
športu Dominik Pružinský). Chová viacero koní

s cieľom udržať genetickú diverzitu.
Rodinná farma Anubisfarm, Erika Mésarošová a Vladimír Koppan, Veľká Dolina – pani
Mésarošová je odborníčkou na kone (hodnotiteľ
v oblasti lineárneho posudzovania). Chov koní
majú v rodine, už starý otec jazdil voltíž a parkúr. Záujemcom ponúkajú
širokú paletu služieb od
poradenstva až po filmovanie. Ušľachtilým cieľom je
aktívna pomoc pre zachovanie génového fondu plemena
nonius na štátnej úrovni.
Ranč NOVÉ SEDLO,
Juraj Muzika s dcérami,
Cabaj-Čápor – aj tento ranč
v tomto roku oslavuje 10-te
výročie od otvorenia a kone
sú srdcovou záležitosťou
rodiny. Verejnosti ponúkajú agroturistické služby v príjemnom prostredí, ustajnenie koní a iné.
Dcéra Katka Neumanová tu vedie jazdeckú školu.
Jazdí od mala, z profesionálnej stránky kladie
veľký dôraz na bezpečnosť, tiež sa venuje tréningu a výcviku koní, pôsobila aj v zahraničí.

ZAZNAMENALI SME

Na ranči EQUIFARM
EQUIFARM Ranč, Mária Erniholdová s rodinou, Veľká Dolina – tento ranč založil nebohý
František Ernihold približne pred 18 rokmi, ktorý
mal veľmi blízky vzťah ku koňom. V jeho šľapajach úspešne pokračuje jeho rodina (na počesť sa
každoročne koná westernová súťaž „Memoriál
Františka Erniholda“) a v rodinnom duchu sa
odvíjajú ich aktivity pre verejnosť. Na ranči cho-

LETNÉ TVORIVÉ
DIELNE DETÍ 2014

vajú niekoľko koní a iné hospodárske zvieratá.
Usporadúvajú rôzne akcie pre rodiny a hlavne
deti, pretože v tom vidia pozitívny smer. Deti sem
veľmi radi chodia, spolupracujú a učia sa chovať
a starať o zvieratá.
text: tt
foto: tt, L. Erniholdová, E. Čalkovská, E. Mésarošová
kovej technike, pletení košíkov z pedigu a v
plstení ovčieho rúna.
Obsahovo letné tvorivé dielne pripravila Ing.
Antónia Zoborská (lektorka) v spolupráci s Mgr.
Luciou Franclovou (pedagogický dozor), za čo
im prostredníctvom obecného časopisu ĎAKUJEM. Prejavom uznania pre organizátorov boli
slová vďaky od rodičov a túžba detí po zopakovaní si letných tvorivých dielní v budúcom
roku. Ako predseda OZ INŠPIRÁCIA si môžem
dovoliť prisľúbiť, že na tvorivé dielne nebude
potrebné čakať až do budúceho roka, nakoľko
už teraz uvažujeme o príprave Vianočných tvorivých dielní detí 2014.

Katka Neumanová

Eleonóra Čalkovská
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Občianske združenie INŠPIRÁCIA v spolupráci s obcou Mojmírovce vytvorili pre prázdninujúce deti možnosť absolvovať letné tvorivé
dielne detí, ktoré sa uskutočnili v kultúrnom
dome v dvoch termínoch.
Ponuku využilo spolu 26 detí vo veku 7 až
12 rokov. O tom, že účastníci tvorivých dielní
tvorivo pracovali, svedčila vždy v závere týždňa
výstavka vytvorených diel. Svoju šikovnosť a
zručnosť predviedli v maľovaní na sklo, servít-

Mgr. Martin PALKA ,
predseda OZ INŠPIRÁCIA
Foto: Mgr. Lucia Franclová, Mgr. Martin Palka
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Sto rokov
od VEL’KEj
vojny

HISTORICKÉ OKIENKO

životoch počas prvej svetovej vojny trojnásobne
až štvornásobne prevyšoval rovnaké ukazovatele
za obdobie druhej svetovej vojny.
Na Slovensku koncom leta 1914 najproduktívnejšie ročníky mladých mužov museli opustiť
svoje polia a boli odvelení (takmer všetci) na
ruský front v Haliči, vtedy Galícii, v dnešnom
Poľsku. Potom sa ich cesty rôzne
vetvili. Po dnes už nepredstaviÚzemie súčasnej Slovenskej
teľných útrapách niektorí padli,
republiky má veľmi bohatú voďalší umreli na choroby, hlad a
jenskú minulosť, ktorá je spätá
vysilenie. Len niekoľko šťastlivs históriou štátnych útvarov
cov sa vrátilo domov väčšinou z
existujúcich v tomto geograficruského zajatia, často krát ťažko
kom priestore. Slovensko bolo
zranení a invalidi.
nielen dejiskom významných
Veľká vojna navždy vzala
vojenských operácií, ale vojaci
mužov v najlepších rokoch, manpochádzajúci z jeho územia boli
želov a otcov zo svojich rodín
nasadzovaní na rôznych európa do rodín priniesla obrovskú
skych bojiskách.
drahotu, rekvirácie, potravinové
Tento rok si pripomíname
prídely, hlad, zle obrobené polia
sto rokov od vypuknutia veľkej
a plač, veľa sĺz. Napokon tak ako
vojny. V slovenskej histórii niet
všetky doterajšie nezmyselné
krvavejšieho konfliktu.
vojny.
V období rokov 1914 – 1918
O rozsahu tejto tragédie
bolo z územia súčasnej SlovenVojak z rodiny
skej republiky zmobilizovaných
Kelešiových, 1914 - 1915 nemo svedčia, takmer v každej
dedine, pamätníky obetí prvej
približne 400.000 vojakov (asi
svetovej vojny. Ak na nich porovsedminu jeho vtedajšieho obyvateľstva), z ktorých
69.000 padlo, zomrelo v dôsledku zranení, zahy- náme počty mien obetí v prvej a druhej svetovej
nulo v zajatí, alebo ostalo trvalo nezvestných, a vojne, takmer v každej dedine zistíme, že stĺpec
vyše 61 000 bolo trvalé zmrzačených. Rozsah prvej svetovej vojny je podstatne dlhší.
Česť ich pamiatke!
mobilizácie ľudských zdrojov a počet strát na

70. výročie SNP
SNP patrí k najväčším protifašistickým vystúpeniam v Európe. Slováci tak dokázali, že nie
sú národ spolupracujúci s Nemeckom a dali sme
tak najavo, že sme proti fašistickému režimu - nepodporovali sme ho, nesúhlasili sme s ním.
Slovenské národné povstanie alebo Povstanie v roku 1944 bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej
svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie.
Z vojenského hľadiska možno význam Slovenského národného povstania vidieť najmä vo
fakte, že narušilo celistvosť nemeckého frontu a
síce len nakrátko, ale predsa, znemožnilo nemeckým vojskám využívať dopravné spojenie a hospodárske zdroje pre svoje vojnové úsilie. Povstanie znemožnilo využitie ľudských síl Slovenskej
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armády podľa zámerov nacistického velenia pre
boj proti sovietskym vojskám. Veľmi dôležitým
bol aj politický a morálny rozmer povstania, v
ktorom sa občania malej krajiny rozhodli postaviť nacistickej vojnovej mašinérii. Pre Slovákov
bolo takéto počínanie výnimočné aj preto, že v
krajine bez vojnových tradícií išlo o jedno z mála
ozbrojených vystúpení proti cudzej okupácií.
Bolo tiež významným politickým aktom, ktorým
sa Slováci naprieč politickým spektrom prihlásili
k cieľom protihitlerovskej koalície.
Povstanie bolo potlačené a skončilo porážkou, ale toto je jedna z tých prehier, ktoré sú výhrou. SNP je určite svetlým bodom slovenských
dejín, pretože Slováci spolu s príslušníkmi iných
národov, ktorí sa do povstania zapojili (Česi,
Bulhari, Francúzi, Nemci, Poliaci), odmietli
vtedajšie zlo, ktorým bol fašizmus s rasovou
a náboženskou neznášanlivosťou.
Stranu pripravila Mária Kukanová

TOSKÁNSKO
Cyklotúr a
2014

ZAZNAMENALI SME
nám najviac chutili. Tretí deň sme zamierili na
ostrov ELBA z prístavu Piombino, ktorý je i malým priemyselným mestečkom. Plavba trajektom
na ostrov trvala 50 minút. ELBU preslávila nedobrovoľná prítomnosť Napoleona Bonaparteho
v 19. storočí kde žil v exile do 4.5.1814. V Prístave
Porto ferraio, sa nachádza jeho rezidencia, ktorú
sme navštívili. Prešli sme niekoľko kilometrov po
ostrove smerom k mestečku Procchio a poznávali

Pekné slnečné počasie láka
mnohých cyklistov nasadnúť na
bicykle a previezť sa po krajine.
K nim sa pridali i šiesti cyklisti
z Mojmíroviec. Janko Nemeš, Michal Palatický, Roman Szabo, Juraj
Staško, Imrich Kováč a Dáša Kováčová, už niekoľko rokov za sebou sa
v letných mesiacoch vydávajú na
svoju „cyklotour“.
V tomto roku 2014 sa rozhodli,
že miestom ich „cyklotour“ bude
Taliansko
časť
TOSKÁNSKO
provincia Livorno. Toskánsko je
jedna z dvadsiatich častí Talianska
a samotné Toskánsko má 10 provincií. Provincia
Livorno sa tiahne pozdĺž pobrežia Tyrhénskeho
mora. Miesto nášho pobytu bolo San Vincenzo.
Blízkosť mora nám umožnilo ranné kúpanie
a tiež po každom cyklistickom dni dobre padlo
zvlaženie v mori. V prvý deň sme navštívili staroveké náhorné mestečko Populonia s množstvom
renesančných stavieb. V jeho blízkosti sa robili
archeologické vykopávky a mnoho pamiatok
svedčilo o prítomnosti ich najstarších obyvateľov
Etruskov a Rimanov. Z Populonie sme sa rozhodli
ísť cez les nad morom do prístavu Piombino. Bola
to náročná cesta pre naše bicykle ale odmenou bol
pekný výhľad na ostrov ELBA. Na druhý deň sme
zamierili od mora do malej dedinky San Carlo,
kde sme objavili cyklistický areál s veľkým velodrómom (cyklistický ovál) taký už nemá ani
naše Slovensko. Odtiaľ sme prešli po teréne s niekoľkými prevýšeniami do starovekého mestečka
Campiglia Marittima, kde sme sa úzkymi uličkami presunuli až na hradby zrúcaniny, z ktorej
bol krásny výhľad do okolia. Cestou späť sme
obdivovali krásne obrobené vinice a pred každým
radom rozkvitnutý krík ruží. To všetko nás podnietilo navštíviť miestnych vinárov. Zastavili sme
u vinára Sv. Michel. Po malej ochutnávke a prehliadke jeho výrobne sme si odniesli vínka, ktoré

sme krásnu prírodu ostrova. ELBU sme opúšťali
o 18,00 hodine a zase sme sa 11 km plavili k brehu Talianska. Štvrtý deň naša trasa viedla pozdĺž
mora na sever smer Livorno a Pisa. Prešli sme 45
km a v rekreačnom mestečku Castiglioncello sme
začali rozmýšľať o návrate späť. Nakoľko sme už
boli poniektorí unavení a do Livorna bolo ešte 20
km a odtiaľ do Pise ďalších 20 km cieľ Livorno
a Pisa sme nedosiahli. Cestou späť sme opravovali
defekt, ale nakoniec bez iných problémov sme sa
vrátili do San Vincenza. Piaty deň sa uskutočnila
“ pánska jazda“. Piati členovia si vybrali trasu cez
Campiglia Marritima do starovekého náhorného
mestečka Suvereto, ktoré obklopujú vinice a kde
sa dorábajú kvalitné vína. Objavili i výrobcu olivového oleja, ktorý sme priniesli i domov. Šiesty
člen výpravy si piaty deň vychutnával na pobreží
mora.
Počasie nám prialo počas všetkých dní, nášho
pobytu. Na bicykloch sme prešli 307 km a mali
sme možnosť spoznať kus regiónu jeho históriu,
prírodu, vôňu viníc i mora. Týmto sme sa s vami
milí čitatelia chceli podeliť o naše zážitky a vzbudiť vo vás lásku k cyklistike, veď prináša poznanie, radosť a zdravie.

A. Kováčová
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ŠPORT

ŠPORT
nych nových dresoch, na ktorých kúpu prispeli
občianske združenie INŠPIRÁCIA a občianske
združenie Mojmírovské kroky, predvádzali na
ihrisku svoje umenie, rodičia pripravovali pre
všetkých zúčastnených kotlíkový guláš a pečené
dobroty. Každé mužstvo bolo ocenené pohárom,
ktorý prišiel odovzdať starosta obce Imrich Kováč a každý hráč sa mohol tešiť zo zaslúženej
medaily. Tento deň by sa nebol uskutočnil bez
pomoci rodičov detí, ktorí to celé zorganizovali,
bez sponzorov, ktorými boli Ing. Andrea Bako-

Turnaj o Pohár
predsedu
PD Mojmírovce

Turnaj o Pohár starostu
obce MojmÍrovce
Na druhý deň t.j. 6. júla sa na futbalovom
štadióne uskutočnil Nultý ročník turnaja prípraviek o Pohár starostu obce Mojmírovce hráčov narodených po 1. 1. 2005 a mladších.
Chlapci si do súboja pozvali protihráčov z FA
Chrenová, ŠK Hájske a ŠK Rapid Hrnčiarovce
nad Parnou. Od rána panovala na ihrisku dobrá
nálada. Na turnaji sa hralo bez výsledkov, lebo
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v tejto vekovej kategórii nie sú výsledky zápasov
dôležité. Oveľa dôležitejšia je láska k futbalu
a radosť z hry. Naši chlapci nesklamali, bojovali
zo všetkých síl, každý podľa svojich možností
a schopností. V tejto vekovej kategórii nám rastú
talentovaní futbalisti. Talent však nestačí. Treba
ho poctivou prácou na tréningoch zdokonaľovať.
Zatiaľ, čo malý futbalisti po prvýkrát v krás-

Na deň sviatku sv. Cyrila a Metoda, 5. júla
sa na futbalovom ihrisku vo Veľkej Doline
uskutočnil 42. ročník turnaja o Pohár predsedu
Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce.
Jediný bez prerušenia hraný futbalový turnaj sa hral v „aprílovom počasí“. Čestní hostia
a ostatní diváci niekoľkokrát zmokli, striedavo
roztvárali a schovávali dáždniky, prípadne
hľadali miesto, kde prší menej. Samotní hráči
však na vrtochy počasia nepozerali a podľa svojich možností a schopností sa snažili predviesť
svoje umenie. V prvom stretnutí usporiadatelia
z TJ Družstevník Veľká Dolina predčili svojich
súperov zo Štefanovičovej v pomere 2 : 1. Góly
domácich dosiahli Bukový a Vašš, za hostí
znížil Jančo. V ďalšom stretnutí sa predstavili
hráči FK Mojmírovce bez 7 hráčov z jarného
kádra (Civáň, Gajan, Kollárik, Maga, Núdzný,
Prekop, Tomiš), zato posilnení o 3 dorastencov
(Bartakovič, Slaténi, Špánik) a L. Martišku (na
jar hosťoval vo Výčapoch – Opatovciach). Vyraďovací súboj zvládli a gólmi Lukáša Martišku
a Ondreja Blunára zvíťazili 2 : 1. Za Poľný Kesov
znížil z 11m kopu S. Kucharský. Po slávnostnom
zahájení turnaja predsedom PD Mojmírovce Ing.
Petrom Schultzom a súťaži v kopaní jedenástok
pokračoval turnaj bojmi o umiestnenie. V stretnutí o 3. miesto futbalisti Poľného Kesova vďaka
gólom E. Kršiaka, M. Chrena a B. Žigmunda
porazili futbalistov Štefanovičovej. Pred finále
vznikol v našom mužstve problém s brankárskym postom. Nakoniec sa do brány musel

šová, Hana Pappová, firma BBnet, pán Dugovič
a Obec Mojmírovce. Samozrejme veľká vďaka
patrí trénerovi Jánovi Núdznemu, ktorý sa deťom venuje bez prestávky aj cez prázdniny. Verím, že aj keď je to v prázdninovom období dosť
zložité, takto o rok sa všetci stretneme ešte vo
väčšom počte a že budeme v týchto priateľských
stretnutiach pokračovať...

Janka Brezinová,
Ján Núdzný
postaviť zranený gólman M. Ďurina. Gólom
Šimona Špánika išli do vedenia Mojmírovce, ale
domáci futbalisti gólmi „urmínčana“ Radoslava
Vargu a Jaroslava Krajčíra otočili priebeh zápasu. Patrik Majerčík síce dokázal vyrovnať, ale
ďalšie šance zostali nevyužité a tak o víťazovi
turnaja rozhodol jedenástkový rozstrel. V ňom
boli hráči Veľkej Doliny úspešnejší po dlhých
23. rokoch sa stali víťazmi turnaja.
Po skončení turnaja odovzdal predseda PD
Mojmírovce Ing. Peter Schultz putovný pohár do
rúk kapitána víťazného mužstva. Spolu s ďalšími predstaviteľmi PD Mojmírovce a starostami
okolitých obcí ocenil kolektívy i jednotlivcov.
V záverečnom príhovore ocenil priateľského ducha medzi hráčmi na ihrisku. Vyzdvihol prácu
a zanietenosť autorov myšlienky organizovať
takýto turnaj ako aj to, že táto myšlienka našla
pochopenie u nasledovníkov. Taktiež vyjadril
presvedčenie, že sa o rok všetci stretneme pri
príležitosti jubilejného 43. ročníka v Štefanovičovej.
Poradie:
1. Veľká Dolina 2. Mojmírovce 3. Poľný Kesov
4. Štefanovičová
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár:
Martin Chrenko (Veľká Dolina)
Najlepší hráč: Martin Chren (Poľný Kesov)
Najslušnejšie mužstvo - Mojmírovce
Za Mojmírovce nastúpili:
Miroslav Ďurina – Ján Bartakovič, Ondrej Blunár, Ján Dillhoff, Stanislav Gubó, Peter Hlinka,
Lukáš Martiška, Patrik Majerčík, Lukáš Sorád,
Samuel Slaténi, Michal Švelan, Šimon Špánik,
Lukáš Palka, Anton Žitňanský.

Jozef Filo
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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
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