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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
OZNÁMENIE OBCE MOJMÍROVCE
o čase a mieste konania vyhlásených volieb
do orgánov samosprávy obcí
a určení volebných miestností na území
obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí vám oznamuje, že voľby do orgánov
samosprávy obcí na území obce Mojmírovce sa budú konať v
sobotu

15. novembra 2014
od 07,00 do 20,00 hodiny.
Miestom konania volieb je podľa vášho trvalého pobytu v obci
Mojmírovce nasledujúci volebný okrsok a volebná miestnosť:

Volebný okrsok č. 1:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne, Šalgovská ulica, Štvrtý
rad, Tretí rad, Ulica za parkom, Za tabuľami.

Volebný okrsok č. 2:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Búdy, Gábrišova ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica, Ivanská
ulica, Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na vŕšku, Námestie sv.
Ladislava, Pod vinohradmi, Sedliacka ulica, Slamkova ulica.

Volebný okrsok č. 3:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8

Titulka:
Mojmírovské vinobranie Družstevný deň, dievčatá zo
Zbojníka, súbor Senior

pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši, Poľná ulica,
Poľnokesovská ulica, Prenosilova ulica, Školská ulica, Štefánikova
ulica, Štúrova ulica, Taráňska ulica, Ulica Andreja Hlinku,
Ulica pri kolese.

*Našla sa v parku zlatá náušnica, bližšie info na tel.č.0907432741.
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Vážení spoluobčania,
máme tu október, jeseň je v plnom prúde a
príroda nám to ukazuje okrem iného aj svojim
pestrofarebným sfarbením stromov a postupným opadávaním listov. Listy, mám na mysli
teraz tie poštové, sú nositeľmi správ a k listu
patrí aj poštová známka.
Dňa 9.10. si pripomíname Svetový deň
pošty. Naša obec si však tento rok pripomína
aj 20. výročie od vydania „našej”
prvej poštovej známky. Ako jedna z
mála obcí na Slovensku tak môžeme
povedať, že máme malý filatelistický
skvost. Tým, ktorí ju nemali možnosť
vidieť, alebo už na ňu zabudli, ju takto
pripomíname.
Želám vám všetko dobré.

Imrich Kováč,

starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
* Obec Mojmírovce pripravuje kultúrny program venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v sobotu 18. októbra
2014 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Srdečne
ste vítaní.
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce vás pozývajú v nedeľu 19. októbra 2014 o 17,00 hodine do kultúrneho domu
v Mojmírovciach na tanečné popoludnie pod názvom „Októbrová
veselica“ pri batôžkovom občerstvení. Na počúvanie i do tanca hrá
známa hudobná skupina PROFIL. Vstupenky v hodnote 5,00 € si
môžete zakúpiť v pracovných dňoch od 13,00 do 16,30 v Turistickej
informačnej kancelárii CESYS, ktorá sídli v „koniarni“ Kaštieľa
Mojmírovce.

*Pozvánka pri príležitosti
200. výročia prvých konských dostihov
Občianske združenie Mojmírovské kroky v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú širokú verejnosť na záver dostihovej sezóny a pri
príležitosti ukončenia spomienkových udalostí 200. výročia prvých
konských dostihov na Závodisko, š.p. Bratislava.
Dopravu do Bratislavy hradí občianske združenie a vstup na dostihy pre občanov našej obce bude zdarma.
Dátum: 26.10.2014
Odchod autobusu bude z Námestia sv. Ladislav o 10,30.
Občania sa môžu záväzne prihlasovať po zaplatení zálohy 2,00 € na
obecnom úrade u pani Oľgy Slaténiovej do 24. 10. 2014.. Záloha bude
účastníkovi vrátená v autobuse pred odchodom.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

VYHLÁSENIE
KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva
v MOJMÍROVCIACH
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Mojmírovciach
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Justína Andrušková, 51 r., majsterka
odborného výcviku, Mojmírovce, Dolinská
ulica 1605/5, SMER- sociálna demokracia
2. Juraj Arpáš, Ing., 25 r., obchodný
zástupca, Mojmírovce, Hasičská ulica
1845/2A, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Andrea Bakošová, Ing., 38 r., ekonómka,
Mojmírovce, Štefánikova ulica 1806/44,
Slovenská národná strana
4. Dana Bandryová, 38 r., dobrovoľníčka,
Mojmírovce, Kesovský rad 1085/32,
nezávislá kandidátka
5. Michal Bohunčák, Ing., 30 r., štátny
zamestnanec, Mojmírovce, Ulica za parkom
848/24, Slovenská národná strana
6. Mária Debrecéniová, Ing., CSc., 55 r.,
riaditeľka štátneho podniku, Mojmírovce,
Šalgovská ulica 601/140, SMER- sociálna
demokracia
7. Tomáš Dúbravský, Mgr., 41 r., bankový
úradník, Mojmírovce, Ivánska uica 1304/
13, Slovenská národná strana
8. Rudolf Ďurčanský, Ing., 29 r., obchodný
zástupca, Mojmírovce, Hlavná ulica 947/
19, Slovenská národná strana
9. Daniela Grófová, Mgr., 40 r.,
farmaceutka, Mojmírovce, Štvrtý rad 714/
44, nezávislá kandidátka
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10. Emil Hlinka, 52 r., stavebný technik,
Mojmírovce, Štúrova ulica 1495/23,
Kresťanskodemokratické hnutie
11. Dušan Horňák, Mgr., 28 r., učiteľ
informatik, Mojmírovce, Búdy 1147/3,
Slovenská národná strana
12. Marián Keleši, PharmDr., 53 r.,
lekárnik, Mojmírovce, Šalgovská ulica 625/
112, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Daniela Kozáková, Mgr., 54 r.,
projektová manažérka, Mojmírovce, Ulica
za parkom 997/1, Kresťanskodemokratické
hnutie
14. Mária Kukanová, 38 r., nezamestnaná,
Mojmírovce, Pri mlyne 792/24, SMERsociálna demokracia
15. Július Minárik, 61 r., prevádzkar,
Mojmírovce, Pod vinohradmi 1232/5,
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Imrich Molnár, Ing., 60 r., profesionálny
rodič, Mojmírovce, Štvrtý rad 728/16,
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Renáta Orlíčková, Bc., 51 r., zdravotná
sestra, Mojmírovce, Ulica za parkom 853/
39, Slovenská národná strana
18. Marcel Polička, Ing., PhD., 30 r., učiteľ,
Mojmírovce, Štefánikova ulica 1651/42,
SMER- sociálna demokracia
19. Anton Porhajaš, Ing., 53 r., podnikateľ,
Mojmírovce, Na Pažiti 1190/10, Slovenská
národná strana
20. Matej Radošovský, Mgr., 29 r., manažér,
Mojmírovce, Ulica Andreja Hlinku1514/19,
Kresťanskodemokratické hnutie
21. Eva Schultzová, Ing., 26 r., študentka
doktorandského štúdia, Mojmírovce, Ulica
pri Kolese 908/5, nezávislá kandidátka
22. Róbert Slaténi, 47 r., systémový
analytik IT, Mojmírovce, Sedliacka ulica
1115/31, Slovenská národná strana
23. Peter Slíž, Mgr., 29 r., učiteľ,
Mojmírovce, Pri mlyne 796/29, nezávislý
kandidát
24. Alžbeta Zemanová, 29 r., asistentka
učiteľa, Mojmírovce, Ulica za parkom
1001/9, nezávislá kandidátka
25. Ľubica Žáčiková, 46 r., účtovníčka,
Mojmírovce, Štúrova ulica 1472/2,
Kresťanskodemokratické hnutie

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v MOJMÍROVCIACH
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Mojmírovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Imrich Kováč, 56 r., starosta, Mojmírovce, Kesovský rad 1100/51,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Martin Palka, Mgr., 35 r., regionálny manažér, Mojmírovce, Na Foláši 1418/17,
nezávislý kandidát
3. Mário Šušek, 36 r., IT manažér, Mojmírovce, Ulica za parkom 844/49,
PRIAMA DEMOKRACIA

Barokový deň

Márie Terézie
Dňa 29. augusta popoludní, ako sa už stalo
peknou tradíciou, znovu ožil park v Mojmírovciach barokovou náladou.
Už po štvrtýkrát sme sa mali možnosť presunúť aspoň na jeden deň v čase a vychutnať si
atmosféru života ako za čias panovania Márie
Terézie. Program začal slávnostným historickým sprievodom obcou za zvukov
dobovej hudby. Areál kaštieľa sa
premenil na barokové mestečko,
kde si na svoje prišli deti, dospelí
i tí skôr narodení. Dobové scénky,
hudba, historický jarmok a ľudia
v barokových kostýmoch zaplnili
priestranstvo na nádvorí kaštieľa.
Každý si prišiel na svoje. Keďže k
dobrej nálade patrí aj dobré jedlo,
novinkou na tohoročných slávnostiach bol pečený býk, ktorého opekanie sme mohli vidieť na vlastné
oči. Oslava bola spojená s mini
pivným festivalom, kde sa dalo
ochutnať z viacerých druhov alkoholických i nealkoholických pív.
Malí i veľkí si mohli vyskúšať svoju

zručnosť v rôznych hrách, zastrieľať si z luku
či povoziť sa na koníkoch. Keďže sa po dlhšom
čase počasie konečne umúdrilo, slniečko nám
pomohlo vychutnať si dobré jedlo a pitie pri
sledovaní vystúpení a počúvaní hudby. Z blízka
sme sa mohli pozrieť na malú ukážku veselého
barokového života, obdivovať historické kostýmy, zabaviť sa v historickom duchu.
Program zavŕšili pesničky skupiny ABBA,
ktoré rozhýbali malých i veľkých a zábava pokračovala do neskorých večerných hodín.

Mária Kukanová
Foto: Tatiana Tóthová
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Obecné zastupiteľstvo
sa 11.9.2014 stretlo na svojom
34. zasadnutí.
Z najzaujímavejších bodov vyberáme:
Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ a správu o vykonanej
následnej finančnej kontrole vo vodárenskej spoločnosti Cedron – Mikroregión,, s.r.o.
OZ vzalo na vedomie innformáciu
m
starostu
tu
obce o výsledku stretnutia s obyvateľ
obyvateľmii ulíc
ulí
u
Tretí rad a Štvrtý rad o skuttočnosti,
očnosti,
nosti,
i, že dotáciu
do áciu
možno žiadať iba na budovaniiee kanalizá
kanalizácie
zácie na
n už
u
existujúcich uliciach, (nie na novovzniknutých
novovzniknutých),
knutých
h),
o kladnej odpovedi na žiadoosť
sť obce
ce o získanie
nenávratných finančných prostriedkov
triiedkov
kovv vo
v výške
kultúrnej
ulltúrnej
rnej
ej ppa
pami
pamiatkyy
2,4 mil. eur na rekonštrukciu ku
- kúrie (Malého kaštieľa),
tááciu
áciiu ppree oo.. zz.
OZ schválilo finančnú dotáciu
Urmínsky mlyn na rok 20144 na ob
obnovu
b
u m
mlyna
lyn
naa
v Mojmírovciach vo výške 1300,1
€, fin
finančnú
finanč
čnú
nú
dotáciu vo výške 2260,-€ pree ZUŠ Mojmírovce
Mojmírovc
ojm
e
pre potreby detského folklórneho
hoo súboru
oru Zbojník
Zb
k
a navýšenie rozpočtu pre školskú
kúú jedáleň pri ZŠ
Mojmírovce o 900,- € za účelom zak
akú
akúpenia
elektrického kompostéra,
Poslanci odsúhlasili presun detského folklórlklórneho súboru Zbojník pod ZUŠ Mojmírovce,
OZ schválilo zmluvu s s.r.o. Kaštieľ Mojmírovce, ktorou došlo k predaju parc.č. 195/2 o výmere 44 m2 a na ktorej uvedená spoločnosť plánuje rozšíriť poskytovanie relaxačno-športových
služieb. Taktiež schválilo dodatok k nájomnej
zmluve medzi obcou a n.o. CEDRON SENIOR
Mojmírovce. Na základe uvedenej zmluvy získava nezisková organizácia do
nájmu aj priľahlú parcelu k doteraz prenajatej budove (nová MŠ).
Tým istým dodatkom dochádza
k vráteniu budovy starej MŠ do
užívania obci.
Z dôvodu plánovaného rozšírenia kapacity materskej školy
a rekonštrukcie malej telocvične
a šatní v telocvični poslanci
schválili predloženie žiadosti
o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia
Materskej školy Mojmírovce“,
zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP a
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financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
max. 11 000,00 € (slovom jedenásťtisíc eur).
V závere zasadnutia na návrh kultúrnej komisie poslanci schválili udelenie ocenení obcou:
• Čestné občianstvo obce Mojmírovce Ing. Petrovi Schultzovi
• Cenu obce Mojmírovce Ľudovítovi Kvasňovskému, Ing. Kolomanovi Líškovi
a vzali na vedomie uudelenie:
• Ceny starostu ob
obcce Mojmírovce
Mgr. Viola
Viola Haršán
Ha niová
Mgr. Ervín
vín Čanak
Čanaky
Č
Čana y
Ľudový
udový spevácky
speváck ssúbor Senior
Ateliér
lié p
pri Kaplnk
ke
Mojmíro
Mojmírovčan
– ča
čassopis obce Mojmírovce
RSDr.
RS
RSD
SD
Dr Ladislav
disllav
avv Sa
Sak
S kál in memoriam
Augustín
A
Au
gus
ussttín Radošov
Radošovs
Rad
R
ský in memoriam
• Ďakovného
Ďaakovného
Ď
ovn
listu oobce Mojmírovce
Ing.
IIn
Ing
ngg. Rudolf
udo Mladýý
IIng.
In
ng. Jozef
ozef Filo ml.
Naa druhý deňň 12.9.2014 sa konalo 35. slávnostné
stné zasadnutie
zasadnutiie obecného zastupiteľstva. Za
p
prítomnosti
po
poz
ozvaných hostí, rodinných príslušníkov
ušníkov a ostatnej
oos
verejnosti si obcou ocenení
prevzali
zali
li z rúk starostu diplomy a vecné dary.
O slá
slásnostný a dôstojný charakter podujatia sa
profesionáln epsotarali členovia Zboru pre občianske záležitosti Daniela Kozáková a Margita
Tatranská /hovorené slovo a réžia/ a Rudolf Arpáš
/technické zabezpečenie/. K spetreniu podujatia
prispeli svojimi vystúpeniami učiteľka ZUŠ
Elena Janajeva, žiak ZUŠ Anton Kĺbik a Ľudový
spevácky súbor Senior.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Dni obce Mojmírovce

Mojmírovské vinobranie
Družstevný deň

Predstavitelia obce a zahraniční hostia
Tohtoročné Mojmírovské vinobranie – Družstevný deň sa začali v dopoludňajších hodinách
ukážkami furmanských pretekov v priestoroch
Kolesa. Táto časť podujatia bola zrealizovaná
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Keďže sa ukazovalo, že bude aj v tomto
roku nepriaznivé počasie, program pokračoval
v kultúrnom dome, pri ktorom bol postavený
veľkokapacitný stan, v ktorom sa návštevníci
mohli občerstviť a zároveň na plátne sledovať
celý priebeh programu.

Detská svadba –malá Furmicska

Ing. Jozef Filo, prednosta OcÚ

Šardické ženy
TS Furmicska z Csömöru
Na úvod programu sa predstavili malé mažoretky zo ZŠ v Mojmírovciach, s ľudovými
piesňami sa predstavila Cimbalovka URMÍN zo
ZUŠ v Mojmírovciach, country tance zatancovali
ženy z tanečnej skupiny Country a nechýbal ani
náš ľudový spevácky súbor SENIOR so svojimi
krásnymi ľudovými piesňami. Otvorenia slávnos-

ti sa ujal starosta obce Imrich Kováč a predseda
PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz. Pracovníčky
PD Mojmírovce predniesli príhovor a odovzdali
veniec na znak začatia vinobrania v našej obci.
Nasledoval slávnostný prípitok na ktorý boli
prizvaní i starostovia zo zahraničných družobných obcí. Ďalší kultúrny program obohatili
spevom a tancom malá a veľká Furmicska z maďarskej družobnej obci Csömör, šardické ženy
i Malá cimbalová muzika s detským súborom
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Dievčenský súbor z Wartbergu
Šardičánek z moravskej obci Šardice a dievčenský tanečný súbor z rakúskej obci Wartberg nad
Kremsom. Vo večerných hodinách sa svojim
vtipom a piesňami predstavila známa speváčka
a zabávačka Aťa Klímová. O tanečnú zábavu sa
postarali duo Salco a Miriam, hudobná skupina
Kroky Michala Davida, speváčka Simona Hégerová a na záver hudobná skupina Tempo Band.
Nechýbalo ani trhové mestečko, umiestnené
v uličke pred vstupom do priestorov kultúrneho
domu a krásny alegorický veniec vyhotovený šikovnými rukami žien z PD Mojmírovce.
Súčasťou tohto podujatia bola aj XXVII. výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú pripravili
členovia ZO SZZ v Mojmírovciach v zasadačke
obecného úradu a výstava Čo schovala stará

TS Country
mama - So garuďa i phuri daj, ktorú pripravilo
OZ In Minorita, Romano Kher – Rómsky dom
a Pro Futuro v spolupráci s obecným úradom.
Túto výstavu detských prác a fotografií Rómov
si mohli občania prezrieť vo veľkokapacitnom
stane. Občerstvenie zabezpečili: Penzión Brúder,
Hana Pappová, OK Pizza a Poľovnícke združenie Mojmírovce so svojim povestným gulášom.
Samozrejme nechýbal tradične výborný burčiak
od vinárov z PD Mojmírovce. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať sponzorom a všetkým,
ktorí sa akokoľvek pričinili k hladkému priebehu
tohto podujatia.
Text a foto: A.Filová

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

XXVII. výstava ovocia, zeleniny
a kvetov v Mojmírovciach

Spolu 317 exponátov
od 59 vystavovateľov
z našej obce, ale aj okolia, na tradičnej výstave
ovocia, zeleniny a kvetov,
ktorú organizuje SZZ
v Mojmírovciach v spolupráci s OcÚ Mojmírovce,
si prezrelo v dňoch 12.
- 16. 9. 2014 v zasadacej
miestnosti OcÚ spolu 695
ľudí. A veru bolo sa na
čo pozerať, krása a pestrosť farieb prelínané
príjemnou vôňou každého
vypestovaného exponátu
určite naštartovali chuťové poháriky každého.

SPÝTALI SME SA STAROSTU OBCE

Malá cimbalová muzika a Šardičánek

Koníčkari sa oﬁciálne predstavili
Dni obce Mojmírovce tento rok obohatili
svojim programom aj mojmírovskí chovatelia
koní spolu s Equifarm Ranch a Anubisfarm
z Veľkej Doliny a Ranč u Rapsu zo Svätoplukova.
Na trávnatej ploche
pri Kolese sa všetci v
dobrej nálade stretli a
skvelými výkonmi divákom ukázali a predviedli
ukážky jazdenia, drezúry
i furmanských pretekov
a spoločným sprievodom
obcou nám tak dali najavo
svoju prítomnosť. Zároveň
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však boli aj poslami dobrej správy o začiatku
slávnosti v kultúrnom dome.
Program pripravili: OcÚ Mojmírovce, PD
Mojmírovce, VÚC Nitra a o organizáciu sa postarali Mária Erniholdová a Jozef Rapsa.

text a foto: tt

Pán starosta, pred nedávnom sa z budovy
združených služieb (ZS) odsťahovali lekári
do vynovených priestorov. V budove je v súčasnosti pracovný ruch, čo sa tam deje?
V tomto období realizujeme kompletnú rekonštrukciu budovy združených služieb, ktorá
už bola v havarijnom stave. Som rád, že sa nám
podarilo združiť finančné prostriedky zo ŠFRB
a obecných zdrojov. Prízemie bude slúžiť naďalej lekárni, OO Policajného zboru, Vodárenskej

spoločnosti Cedron a ďalším subjektom. Na prvom poschodí bude vybudovaných 6 nájomných
bytov. Vybudujeme aj ďalšie podlažie, kde bude
ďalších 6 nájomných bytov. Konečne bude ďalšia
budova v centre obce zrekonštruovaná a hlavne
pribudne ďalších 12 bytov.
Už teraz dávam do pozornosti občanom,
ktorí by mali záujem o nájomné byty, že sa môžu
informovať na obecnom úrade.
Pýtala sa D. Kozáková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V októbri oslavujú:
95 - te narodeniny
Jozef Visolajský
90 – te narodeniny
Zlatica Rodná
85 – te narodeniny
Anton Kvasňovský,
Jozef Vašš
80 – te narodeniny
Margita Mihóková,
Mária Šokyová
75 – te narodeniny
Anna Kudriová

70 – te narodeniny
Daniela Pšenková,
Viera Lehotská,
Mária Melaiová
65 – te narodeniny
Gabriela Krivušová,
Viera Gidaszewska,
Emil Rybár,
Anna Chlastáková
60 – te narodeniny
Cecília Baraníková
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:

Marek Blahuš,
Matúš Jánošík,
Sára Korpášová,
Sebastián Oreščák
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás

Anna Kvasňovská
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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NECH TO
PARA TLAČÍ

Hiﬆória
a súčasnosť
včelárstva

Medzi významné turistické atrakcie Horehronia a stredného Slovenska patrí historická Čiernohronská lesná železnica. Kedysi vozila malebnou dolinou Čierneho Hrona drevo,
dnes vozí turistov.
Občianske združenie INŠPIRÁCIA spolupráci so ZO JDS Mojmírovce a Dozorným výborom COOP JEDNOTA Mojmírovce sa rozhodli
túto atrakciu predstaviť občanom Mojmíroviec
a tak spoločne zorganizovali výlet na Horehronie
v dňoch 21. a 22. augusta 2014. Dva plné autobusy presvedčili organizátorov, že záujem o túto
atrakciu je naozaj veľký. Ráno nás z Čierneho
Balogu na Chvatimech vyviezol vláčik poháňaný dieselovou lokomotívou a po malej prestávke
sme vystúpili na zastávke Svätý Ján, kde bol pre
účastníkov nachystaný piknik v prírode. Po dostatočnom občerstvení sme s nadšením očakávali vláčik s parnou lokomotívou, ktorý nás viezol
za ďalším záujmovým bodom nášho výletu na

Včelárstvo, tak ako aj iné odvetvia
poľnohospodárstva, prešlo od svojho
vzniku dlhoročným vývojom. Prví včelári sa nazývali brtníci, ktorí hľadali
dutiny v stromoch osídlené včelami.

Horehroní, ktorým bol Lesnícky skanzen vo Vydrove. Príjemným spestrením a pre niektorých
i zaujímavým prekvapením sa stal zbojnícky
prepad vlaku počas jazdy do Vydrova.
Na záver chcem prostredníctvom obecného
časopisu poďakovať spoluorganizátorom, že ma
pri myšlienke zorganizovať tento výlet podporili a spolu sme tak vytvorili predpoklady pre
jeden zaujímavo strávený letný deň pre našich
občanov.

Mgr. Martin PALKA ,
predseda OZ INŠPIRÁCIA
Foto: Katarína Kelecová

Posledný augustový predĺžený víkend využila Turistická informačná kancelária CESYS
na zorganizovanie trojdňového poznávacieho
zájazdu do Prahy.
Prvý deň si 45 účastníkov malo možnosť
pozrieť ľavý breh Vltavy. Začali sme prehliadkou
Strahovského kláštora vrátene jeho známej knižnice, presunuli sme sa na Pražský hrad, navštívili
sme Chrám svätého Víta a nevynechali sme ani
nádherné možnosti vyhliadky na mesto. Nasledoval prechod Nerudovou ulicou známou zbierkou
domových znamení a prechádzku sme ukončili
na Malej Strane prehliadkou Kostola svätého
Mikuláša. Sobotný deň patril prehliadke Starého
Mesta s rušným Staromestským námestím, kostola svätého Jakuba a Prašnej brány. V časti Nové
Mesto, ktoré nie je až zas tak „nové“ sme si po-
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zreli Václavské námestie a spoločne sme nahliadli do tisíc ročnej histórie židovského osídlenia na
území Prahy. Samozrejme, že sme si nedovolili
vynechať ani Karlov most. Nezabudnuteľným
zážitkom bol výstup na Staromestskú radnicu,
odkiaľ je prekrásny výhľad na Prahu. Tento deň
sme ukončili skoro hodinovou plavbou po Vltave.
Záver trojdňového výletu u našich susedov patril
prehliadke Vyšehradu.
Účastníci vysoko pozitívne hodnotili profesionálny a odborný výklad sprievodkyne. Pre
organizátorov je odmenou, že pripravovaný zájazd do Karlových Varov v roku 2015 má už teraz
svojich záujemcov.

Foto: Helena Syslová

Za poznávaním
stovežatej
PRAHY

Takéto dutiny sa nazývali brte. Tento spôsob
včelárenie bol neistý, nakoľko úspech závisel od
toho, či našli alebo nenašli brť. Neskôr brte a časti
stromu, v ktorých boli včely odrezali a priniesli si
k svojim obydliam. Toto boli počiatky domestikačného procesu včely medonosnej. Odrezané
časti stromov sa nazývali kláty. Takéto včelárenie
bolo náročné a tak si začali včelári zhotovovať
dlabáky a figurálne úle. Dlabák bola dutina
vydlabaná do zdravého stromu. Figurálny úľ
bol dlabák, ktorý z vonkajšej strany zobrazoval
postavu človeka alebo zvieraťa. V južných oblastiach Slovenska sa úle zhotovovali aj zo slamy, prútia alebo iných materiálov. Takéto úle na
nazývali koše a aj dnes tvoria ozdobu niektorých
včelínov. Všetky tieto úle sú typické tým, že majú
nerozoberateľné včelie dielo, čo znamená, že pri
získavaní medu sa museli plásty nožom odrezať
a nedali sa opätovne použiť.
V 20. storočí sa začali zhotovovať úle z dreva,
ktorých súčasťou už boli rámiky. Každý typ úľa
je špecifický vlastnou rámikovou mierou (šírka
a výška rámikov). Na Slovensku je najčastejší
úľ Tatran B, ktorý má rámikovú mieru 420 x 275
mm, v Čechách je to Tachovský úľ s rámikovou
mierou 390 x 240 mm a vo svete rôzne iné typy
úľov. Okrem rámikovej miery sa úle odlišujú
počtom rámikov, hrúbkou stien, prístupnosťou
k rámikom a inými vlastnosťami. Okrem úľov

sa vyvíjali a vyvíjajú aj práce súvisiace s chovom
a ošetrovaním včelstiev.
Najväčší rozmach včelárstva na Slovensku
nastal v druhej polovici 20. storočia, kedy sa začali budovať včelárske farmy. Rozvíjalo sa kočovanie so včelstvami a budovali sa kočovné vozy.
V roku 1988 bolo na Slovensku 472 943 včelstiev
a počet včelárov bol 38 465. V súčasnosti je na
Slovensku 254 859 včelstiev a 16 388 včelárov
z toho počet profesionálnych včelárov s viac ako
150 včelstvami je 64. Z týchto údajov je vidieť, že
počet včelstiev a včelárov klesol až o polovicu, čo
je alarmujúca situácia. Preto je dôležité podporovať a rozvíjať chov včiel, lebo iba včely dokážu
dostatočne opeliť poľnohospodárske kultúry pestované na Slovensku.
V súčasnosti je v Mojmírovciach 6 včelárov,
ktorí sa starajú o vyše 150 včelstiev. Ja so svojim
otcom obhospodarujem 31 včelstiev a ďalších 8
včelstiev mám aj v areáli SOŠ veterinárnej
v Nitre, kde učím chov včiel v rámci predmetov:
Chov hospodárskych zvierat a Odborná prax.
Včelárstvo sa v našej rodine dedí z generácie na
generáciu a prvý začal včeláriť bol môj dedko
František Hrivňák ml., ktorý žiaľ nie je medzi
nami a na ktorého vždy pri práci so včelami
spomínam.

Ing. Marcel Polička, PhD.

Mgr. Martin PALKA
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KRÁTKE REPORTÁŽE

Rínek ožíva

Živo je tu od skorého rána až do večera. Zrekonštruovaný bar s trafikou, zmrzlina, pekáreň
a pizzeria sú dostatočným lákadlom. Okoloidúci,
či cestujúci sa tu zastavia a nakupujú. Atmosféra
rínku (tržnice) dotvára charakteristickú črtu našej obce s historickým podkladom.
Foto: tt

KRÁTKE REPORTÁŽE

nom dome odber krvi. Darovať túto životodarnú
tekutinu prišlo celkom 36 ľudí (sedem ľudí však
darovať krv nemohlo zo zdravotných dôvodov)
z toho štyria boli prvodarci. Na túto akciu sa v
rámci osvety prišli pozrieť aj deti zo základnej
školy. Veľká VĎAKA patrí všetkým, ktorí prišli
a zapojili sa pre dobro nás všetkých.
Foto: Mgr. Marek Dojčán

V polovici augusta sa na Šalgovskej ul. otvorila malá pizzéria. Prevádzkovateľmi sú Iveta
Kotlárová a Davide Girelli (pochádza z Talianska), ktorí tu žijú. Ponuka pizzérie je široká a
špecialitou pre miestnych je pizza Mojmírovce.
Čerstvo upečenú pizzu si môžete kúpiť priamo v
predajni, ale v ponuke je aj možnosť donáškovej
služby v rámci Mojmíroviec a blízkych obcí.
Foto: tt

Seniori
na športovej súťaži

Čistili prietoky vody
na Taránskej ulici

Nové krajčírstvo

Od 2.9.2014 je v Mojmírovciach na Hlavnej
ulici otvorené krajčírstvo. Prevádzku vedie Eva
Valková z Mojmíroviec a zákazníkom ponúka
šitie na zákazku, úpravu odevu na mieru, opravu oblečenia (napr. zipsy, záplaty) a zákazky do
domácnosti.

Septembrový odber krvi

Slovenský červený kríž v Mojmírovciach v
spolupráci s mobilnou jednotkou NTS v Nitre a
OcÚ Mojmírovce usporiadali dňa 11.9. v kultúr-
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ZO JDS v Mojmírovciach vyslala svojich
5-tich členov na Okresné športové hry seniorov
Nitrianskeho okresu, ktoré sa konali dňa 10.9
2014 v Zbehoch. Naši seniori si tak mohli zmerať
svoje sily so 130-mi ďalšími členmi v disciplínach: beh, hod granátom na cieľ, skok do diaľky
z miesta a streľba zo vzduchovky. Športového
ducha v sebe nezapreli. Spolu si domov odniesli
5 diplomov. Blahoželáme!!!
Foto: Magdaléna Farkašová

OK PIZZA

Prietok pri Kamenickej studni

Táto ulica je jedným z troch kritických
miest, kde po silnejšom daždi voda dokáže narobiť ľuďom poriadne nepríjemnosti. Obec dáva
každý rok tieto prietoky vyčistiť, čo výrazne
napomáha odvodu dažďovej vody od rodinných
domov. Tento rok je bohatý na dážď a s tým sú
spojené aj nepríjemnosti. OcÚ Mojmírovce však
už pracuje na opatreniach, ktoré by mali výraznejšie pomôcť ľuďom v boji s týmto živlom.
Foto: tt

Na slávnostiach Dni obce
Mojmírovce som sa opýtala
niektorých účinkujúcich.
Čím vás oslovili Mojmírovce
a dnešná slávnosť?
Ich odpovede boli podľa mňa veľmi pozitívne,
posúďte sami:
Humoristka a zabávačka Aťa Klímová:
„.. všetkým! Pozitívna energia
miesta i ľudí zároveň ...“ Pani
Klímová mi povedala, že toto vystúpenie bolo jej posledným. Ďakujeme, že ste prišli a želáme veľa
zdravia a pohody v súkromnom živote.
Dou Salco a Miriam: „.. už len samotný názov
obce je nádherný. Je tu skvelá odozva publika,
ľudia sa výborne zabávajú a tancujú ...“

Oslava jubilea
Pani Jozefína Kamenická je najstaršou obyvateľkou v našej obci a koncom augusta oslávila
krásne jubileum - 95 rokov. Oslava sa konala
v Domove sociálnych služieb Cedron Senior
Mojmírovce, n.o., kde pani Kamenická žije. O
príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali
všetci zamestnanci spolu s ostatnými obyvateľmi
domova a samozrejme blízka rodina. Oslávenkyni prišli zablahoželať aj miestny kňaz Mgr. Peter
Mlynka a starosta obce Imrich Kováč. Srdečne
blahoželáme a želáme veľa zdravia a lásky.
Foto: Jarmila Boríková

Skupina Kroky Michala Davida: „.. výborná
atmosféra, ľudia sa tu vedia zabávať. Tiež sme
ochutnali miestny burčiak, veľmi nám chutil ...“
Otázku položila:
Tatiana Tóthová
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Opäť
o trochu
viac zelene

Spomienka
na zaujímavú
osobnosť
novodobých
dejín obce

Po ročnej prestávke sa opäť podarilo trochu skrášliť zabudnutý koniec obce a v lokalite
Na Hliníku sa realizovala už tretia akcia komunity ROZPOHYBUJME SA, ktorá priniesla do
obce novú zeleň.
Na Hliníku pribudlo vďaka podpore obce,
Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis,
občianskemu združeniu Inšpirácia a pracovitým
dobrovoľníkom 220 kusov nových krov.
Tieto drobné rastlinky v budúcnosti vytvoria
nádherný živý plot, ktorý bude vytvárať príjemné zákutia na posedenie pod korunami vysokých
hrabov, medzi ktorými sa bude vynúť zelená
stužka vtáčieho zobu (Ligustrum ovalifolium).
Počasie nám prialo počas všetkých dní vyčlenených na výsadby. Svietilo slniečko, čo nám
spríjemňovalo našu prácu. Aj keď tento krát nás
nebolo veľa, stanovený cieľ sa podaril. Šesťdesiat
metrov dlhý živý plot sme vysadili, ostrihali aj
zamulčovali smrekovou kôrou.
Zažartovali sme, prebrali aj vážne témy a
plánovali ďalšie práce v našom budúcom parku.
Budeme radi, ak sa k nám pridáte a podporíte

SPOMIENKA

Jesenné obdobie v nás akosi automaticky
evokuje spomienky na tých, ktorí tu boli pred
nami. V októbrovom vydaní si zaspomíname
na MVDr. Pavla Hájeka (1920 – 2004). Dôvod
aktuálnej spomienky je znásobený aj tým, že
18. 10. 2014 je 10. výročie jeho definitívneho
odchodu.
nás nie len virtuálne cez náš profil. „Rozpohybujme sa”, ale aj osobne na niektorej z našich
budúcich akcií.
Nájdete nás na:
https://www.facebook.com/RozpohybujmeSa
ĎAKUJEME všetkým nadšencom, dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorí priložili ruku
k peknému dielu.
Tešíme sa na podobné akcie aj v roku 2015 a
veríme, že nás bude ešte viac.
Podporili nás:
Nadačný fond Telekom pri Nadácii
Pontis, Obecný úrad Mojmírovce,
OZ INŠPIRÁCIA
Realizačný tím: Ivan Slíž, Martin
Palka a Barbora Pintová, Janka
Pintová.

Pavol Hájek bol veterinárny lekár, ktorý
pôsobil v našej obci od roku 1948 do roku
1980. Výnimočný a talentovaný človek. Okrem
svojej profesie ovládal maďarčinu, nemčinu,
francúštinu, angličtinu aj ruštinu a samozrejme
neodmysliteľný stolný tenis. Vnímame ho ako
bývalého člena, zakladateľa, hráča a medzinárodného rozhodcu, ktorý svojou diplomaciou,
schopnosťami a skúsenosťami prispel k propagácii nielen Slovenska, ale aj obce Mojmírovce. Je
autorom pravidiel stolného tenisu.
V Mojmírovciach začínal ako člen stolnotenisového oddielu SOKOL (1948 – 1969), potom
pôsobil v Plastike Nitra (1960 – 1996), bol členom predsedníctva Krajskej sekcie SU ČSTV
(1958 – 1969), člen predsedníctva ÚV ČSTV,
predseda komisie rozhodcov. V rokoch 1988 1992 bol členom technickej komisie Európskej
únie stolného tenisu /ETTU/ a Medzinárodnej
federácie
stolného tenisu /ITTF 1995 – 1997/. Ako
jediný Slovák bol hlavným rozhodcom na Majstrovstvách sveta dospelých v rokoch ´63, ´83,
Majstrovstvách Európy dospelých 76, ´86 a na
Majstrovstvách Európy juniorov ´65, ´81, ´86,
´87, ´89, ´91.
Raz niekto o ňom napísal, že je to perpetum
mobile dobrej nálady. A naozaj, kto si ho len
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trošku pamätá vie, že to bol človek s „večným“
úsmevom. Citujem z nemenovaného športového
časopisu: „Aj tie najzamotanejšie rozhodcovské
situácie zvládal slovenský „refree“ vždy s úsmevom na tvári jednoducho preto, že to vždy bolo
súčasťou jeho životnej filozofie“

Stal sa nositeľom vyznamenania ITTF za
zásluhy na národnom a medzinárodnom rozvoji
stolného tenisu. V roku 1997 bol menovaný čestným členom Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/. Ako jediný z rozhodcov je zaradený
do Siene slávy stolného tenisu na Slovensku.
Aj keď nebol rodák z našej obce, vždy sa
k nej hrdo hlásil.
Z materiálov dcéry MVDr. Pvala Hájeka, JUDr.,
prof. Anny Bandlerovej, PhD. spracovala D. Kozáková.
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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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