INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Z OBSAHU
• Informácie obecného
úradu
• Úvodník
• Pozvánky
• Štatistické údaje
• Príhovor starostu
obce
• Zo zasadnutia
poslancov
• Udialo sa v našej
obci
• Ako sme prežívali
predvianočné
obdobie...
• Vianočné mestečko
• Rozkvitnuté
Mojmírovce
• Krátka bilancia
• Školské okienko
• Spoločenská rubrika
• Penco & Eifel a
Danča
• O gajdošoch
a gajduvání ...
• Január a február
v našich záhradách
• Ako sa darí drobnej
zveri...
• Šport

OZNÁMENIE OBCE MOJMÍROVCE

o čase a mieste konania
referenda
a určení miestností na hlasovanie
na území obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce
v súlade s Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky
č. 320/2014Z.z. a zákonom NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda v znení neskorších predpisov oznamuje občanom,
že referendum na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 sa na
území obce Mojmírovce bude konať v sobotu

7. februára 2015 od 07.00 do 22.00 hodiny.
Obec Mojmírovce určila, že hlasovanie sa uskutoční v dvoch okrskoch.
Miestnosti na hlasovanie pre obidva okrsky sú
v Základnej škole Mojmírovce.

POZVÁNKY A OZNAMY
* Obec Mojmírovce pozýva na predstavenie s názvom AMERIKA na motívy divadelnej hry Až lipa zakvitne od Ignáca Gregáča Orlova v podaní
členov Veličianskeho ochotníckeho divadla, v sobotu 14. februára 2015
o 15,00 hod. v sále KD v Mojmírovciach. Vstupné 2,00 €. Veličianske
ochotnícke divadlo sa na vás teší a praje vám skvelý kultúrny zážitok.
* Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach
pozýva na Výročnú členskú schôdzu v pondelok 2. marca 2015 o 17,00
hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach.
* Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach
s Národnou transfúznou službou v Nitre pozývajú darcov krvi i prvodarcov vo štvrtok, 12. marca 2015 v čase od 8,00 do 11,00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach, kde sa uskutoční hromadný odber.
* Obec Mojmírovce, Kaštieľ Mojmírovce a OZ DROPiK pozývajú na Gajdošské fašiangy dňa 07.02.2015. Od 10.00 hod. - gajdovanie na Námestí
sv. Ladislava, od 10.30 hod. sprievod obcou. Fašiangový koncert v Kaštieli
Mojmírovce od 18.00 hod.

Štatistické údaje
Titulka:
Prvý sneh
Foto:
Archív obce

K 31. 12. 2014 mala naša obec 2856 obyvateľov. V roku 2014 sa v našej
obci narodilo 38 detí, z toho 19 dievčat a 19 chlapcov. Zomrelo 30 občanov, z toho 17 mužov a 13 žien. V roku 2014 v matričnom obvode v Mojmírovciach bolo uzatvorených 33 manželstiev. Do obce sa prisťahovalo 56
občanov a 70 občanov sa odhlásilo z trvalého pobytu. Priemerný vek obyvateľstva našej obce v roku 2013 bol 40 rokov. Najstaršou občianskou obce
je Jozefína Kamenická, ktorá má 95 rokov. Prvým občanom narodeným
v roku 2015 je Nina Krseková.
Gabriela Hlinková, matrikárka obec
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Vážení čitatelia,
sme na prahu nového roka, obdobia novoročných prianí,
možno predsavzatí, ale aj hodnotení.
Náš časopis „oslávil“ v roku 2014 svoje dvadsiate „narodeniny“. Spoločne s vami, vážení prispievatelia, tvoríme
náš obecný časopis, ktorý sa neustále vyvíja a monitoruje
život nás všetkých. Je nielen svedectvom toho, čím sa ľudia
v našej dobe zaoberajú, ako žijú, čo ich trápi aj teší, ale je
zároveň aj svedectvom nášho života a našej práce pre budúce
generácie.
Vážení čitatelia,
prvé tohtoročné zasadnutie Redakčnej rady (RR) časopisu Mojmírovčan sa uskutočnilo 15. januára.
Zatiaľ zachovávame ten istý systém práce ako v minulom
roku. To znamená, že uzávierka časopisu bude vždy okolo 10.
dňa v mesiaci. To je čas dokedy môžete svoje príspevky a fotografie posielať do „redakcie“. Opäť treba pripomenúť, že
príspevky je potrebné pripravovať menej rozsiahle, ale s faktickými údajmi a výstižnými fotografiami, aby celý príspevok
mal dostatočnú výpovednú hodnotu aj o niekoľko rokov a naozaj slúžil ako „doklad“ o našom živote. Časopis by mal byť
vždy začiatkom mesiaca v poštových schránkach.
Verím, že spolupráca bude aj naďalej pokračovať a vaše
príspevky budú stále prichádzať, aby náš časopis bol pestrý,
zaujímavý, poučný a príťažlivý.
Redakčná rada sa na svojom zasadnutí zaoberala aj odchodom dvoch členov: MUDr. Evy Ďurčanskej a Ing. Ladislava Köblösa. V mene redakčnej rady obom kolegom veľmi
pekne ďakujem za doterajšiu spoluprácu v našom časopise a
želám veľa zdravia a radosti z ďalších aktivít.
V závere v mene RR ďakujem všetkým aktívnym prispievateľom a zaželám úspešný rok 2015.

Daniela Kozáková
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení občania - Mojmírovčania,

jeden múdry človek mi raz povedal:
„Martin, ak raz budeš stúpať hore schodmi,
nezabudni pozdraviť všetkých tých, ktorí idú po
nich dolu, lebo aj tebe raz veľmi dobre padne, ak
ťa bude mať kto pozdraviť, keď pôjdeš po nich
dolu ty“.
Preto mi dovoľte na začiatok príhovoru poďakovať Imrichovi Kováčovi, ktorý viedol 24
rokov našu obec Mojmírovce, pretože si to tak
občania želali a niekoľko volebných období za
sebou mu tak vyslovili dôveru. Chcem pokračovať v začatej práci, možno iným spôsobom,
možno inými riešeniami, ale určite s rovnakým
cieľom - aby obec Mojmírovce bola miestom pre
život všetkých občanov.
Moje ďakujem s veľkým rešpektom patrí aj
odchádzajúcim poslancom a to menovite MUDr.
Eve Ďurčanskej, Róbertovi Čanakymu, Ing. Miroslavovi Belanovi, Ing. Vladimírovi Hičákovi
a Ing. Jaroslavovi Kukanovi, ktorí svojím rozhodnutím, nekandidovať v komunálnych voľbách 2014 do obecného zastupiteľstva, vytvorili
príležitosť a priestor generačnej výmene.
Do tretice chcem poďakovať mojej rodine,
priateľom, voličom - občanom Mojmíroviec,
ktorí mi vyslovili vo voľbách dôveru a všetkým
tým, ktorí podporovali a viedli čistú kampaň. Je
mi nesmierne ľúto tých, ktorí svojimi nie vždy
korektnými praktikami narúšali čistotu volebnej kampane (či už to boli výhražné anonymy
mojím priateľom, zavádzajúce letáky alebo aj
šírenie nepravdivých informácií) a tým našu
obec skoro rozdelili na dva proti sebe stojace tábory. Želám si, aby som svojimi rozhodnutiami,

4

čo najrýchlejšie presvedčil všetkých občanov, že
len spoločnou prácou, nadštandardnými medziľudskými vzťahmi a vzájomným pochopením sa
budeme cítiť v Mojmírovciach príjemne. Verím,
že spolu budeme hľadať riešenia ako ľudí v našej
krásnej obci spájať a nie rozdeľovať. Je mi viac
ako jasné, že prídu i ťažké chvíle, ktoré budú
skúškou našej súdržnosti a vytrvalosti.
Mandát, ktorý som od občanov dostal, preberám s náležitou pokorou, zodpovednosťou a je
pre mňa veľkou poctou. Je to pre mňa nová úloha, ťažká, ale krásna, preto budem verný môjmu
volebnému mottu: V službe občanom, s čistým
svedomím, a zároveň som presvedčený o tom,
že s vašou spoluprácou sa nám podarí naplniť
volebný program.
Krásnu fasádu už Mojmírovce získali, teraz treba dať ducha tejto stavbe ... čestnosťou,
srdcom a láskou k jej obyvateľom. Bude si to
žiadať zmeny, na ktoré sme nielen pripravení,
ale ich aj budeme vedieť vďaka spoločnému
úsiliu presadiť.
Novým emblémom týchto mojich želaní
musí byť vernosť obci, jej tradíciám, dedičstvu
a občianskemu i kresťanskému povedomiu.
Netreba ísť ďaleko, aby som zistil, že mojou
prvoradou prioritou bude obnova komunitného
života, podpora aktívnych združení a spolkov,
detí, mládeže, rodín a seniorov. K tomu však
okrem mandátu budem potrebovať aj ruky a nápady od vás - občanov Mojmíroviec pre tvorbu
novej tváre starého Urmína. Je pre mňa veľmi
dôležité, aby spolu so mnou a obecným zastupiteľstvom, našu obec konštituovali k ďalšiemu
rozvoju i občania.

Vážení spoluobčania.
Aký bude rok 2015 a celé volebné obdobie
je v našich rukách. Na začiatku každého roka si
všetci želáme, aby bol lepší ako ten predchádzajúci. Veríme, že sa mnohé veci zmenia k lepšiemu, že budeme spokojnejší, nájdeme šťastie, zažijeme úspech a svet bude spravodlivejší. Viera
a zmena k lepšiemu je však v každom z nás. A
ja vám ako starosta obce zo srdca prajem, aby sa
vaše i moje želania naplnili.

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Informácia z prijatých uznesení na 1. ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Mojmírovciach konanom 15. 12.2014 a 2.
zasadnutí konanom 7. 1. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom
zasadnutí:
• Vzalo na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mojmírovce.
• Poverilo Mariána Kelešiho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
• Konštatovalo, že novozvolený starosta obce
Martin Palka zložil zákonom stanovený sľub
starostu obce a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Michal Bohunčák, Tomáš Dúbravský,
Rudolf Ďurčanský, Daniela Grófová, Emil Hlinka, Marián Keleši, Daniela Kozáková, Renáta
Orlíčková, Andrea Bakošová (na 2. zasadnutí
OZ) zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí:
• Prerokovalo žiadosti občanov a organizácií
• Vzalo na vedomie informáciu starostu obce
o poverení Andrei Bakošovej výkonom funkcie
zástupcu starostu obce s účinnosťou od 8.1.2015.
• Poverilo výkonom funkcie sobášiaceho pred
Matričným úradom Mojmírovce poslancov Tomáša Dúbravského, Danielu Kozákovú a Mariána
Kelešiho.
• Schválilo sobášne dni na Matričnom úrade Mojmírovce každý piatok a sobotu.
• Určilo za miesto na uzatváranie manželstva
obradnú miestnosť na Obecnom úrade v Mojmírovciach
• Zriadilo stále komisie pri obecnom zastupiteľstve a vymenovalo ich predsedov:

Komisia pre správu majetku obce, financie a podporu podnikateľskej činnosti
- Michal Bohunčák,
Komisia pre výstavbu, rozvoj bývania a územné
plánovanie - Emil Hlinka,
Komisia pre školstvo a vzdelávanie
- Tomáš Dúbravský,
Komisia pre sociálne veci a rodinu
- Renáta Orlíčková
Komisia pre životné prostredie a dopravu
- Rudolf Ďurčanský
Komisia pre integráciu, cezhraničnú spoluprácu
a cestovný ruch - Daniela Grófová
Komisia pre štrukturálne fondy, regionálny rozvoj a ochranu historických pamiatok
- Daniela Kozáková
• Schválilo zloženie komisie na posudzovanie
žiadostí o prideľovanie nájomných bytov a za
členov komisie na ochranu verejného záujmu
schválilo Mariána Kelešiho (predseda), Danielu
Grófovú a Renátu Orlíčkovú
• Určilo pre poslancov poslanecké obvody:
Tomáš Dúbravský
- poslanecký obvod: Hasičská ulica, Ivánska ulica, Pod Vinohradmi, Ku krížu
Andrea Bakošová
- Poľnokesovská ulica, Štefánikova ulica, Dolinská ulica, Pri kolese, Cintorínska ulica
Michal Bohunčák
- Šalgovská ulica od predajne Jednoty po Poštu,
Gábrišova ulica, Ulica Za parkom
Rudolf Ďurčanský
- Hlavná ulica, Nám. sv. Ladislava Taránska ulica,
Slamkova ulica
Renáta Orlíčková
- Školská ulica, Poľná ulica, Na Foláši,
Emil Hlinka
- Štúrova ulica, Ulica A. Hlinku, Prenosilova
ulica
PharmDr. Marián Keleši
- Šalgovská ulica od Svätoplukova
po predajňu Jednoty, Pri hliníku,
Kúrie, Na rybníku, Na vŕšku
Daniela Grófová
- Pri mlyne, Štvrtý rad, Za tabuľami, Tretí rad,
Mgr. Daniela Kozáková
- Sedliacka ulica, Kesovský rad,
Na Pažiti, Búdy

Mgr. Martin PALKA ,

starosta obce Mojmírovce

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

• Schválilo Andreu Bakošovú za
predsedu Zboru pre občianske zá-
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
ležitosti pri Obecnom úrade v Mojmírovciach
• Zriadilo Radu mladých ako poradný orgán
Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach a za
jej predsedu vymenovalo Rudolfa Ďurčanského
• Schválilo doplnenie Rád jednotlivých škôl o zástupcov obce :
Základná škola Mojmírovce
- Andrea Bakošová, Tomáš Dúbravský
Základná umelecká škola Mojmírovce
- Daniela Grófová
Materská škola Mojmírovce
- Renáta Orlíčková

• Určilo plat starostu obce v súlade so zákonom
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest navýšený o 30 %.
• Schválilo dotáciu na rok 2015 pre o.z. Urmínsky
mlyn vo výške 3000,- € s podmienkou zdokladovania získania ďalších finančných prostriedkov
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
• Schválilo piatok za rokovací deň obecného zastupiteľstva.

Ing. Jozef Filo,
prednosta obecného úradu
UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Festival ruskej piesne
Zväz Rusov na Slovensku každoročne pripravuje stretnutie svojich členov a v rámci spestrenia sa organizátori snažia, aby sa stretnutie
konalo na inom mieste.

Územným spolkom SČK v Nitre kurz prvej pomoci, ktorý sa konal v zasadacej miestnosti OcÚ
Mojmírovce.

Sergej Janajev, známy umelec, člen zväzu
a obyvateľ našej obce mi povedal: „ Raz ročne sa
Rusi žijúci alebo pracujúci na Slovensku stretávajú na spoločnom spoločenskom stretnutí. Tentokrát sa konalo v Mojmírovciach (22.11.2014).“
Každé stretnutie a program je veselý, živý
a nesmierne emotívny, čo je charakteristické
pre ruskú kultúru. Prezidentkou zväzu je pani
Marina Halajiova.
text a foto: tt

MS SČK v Mojmírovciach zorganizoval dňa
2. 12. 2014 v spolupráci s
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Barokový deň

Tento kurz absolvovalo spolu 16 ľudí. Rad
poskytovateľov prvej pomoci sa tak v našej obci
o niečo rozšíril a slúži pre dobro nás všetkých.
text: tt

Konferencia o jazdeckej
turistike:
„Hipoturistika
v Mikroregióne CEDRON“

Kurz prvej
pomoci

Cieľom tejto konferencie bolo zapojenie jazdeckej turistiky a agroturistiky do cestovného ruchu
v regióne. Vychádzajúc z diskusného priestoru,
odozva bola pozitívna. Je však potrebné zapojiť
do spolupráce všetky zainteresované zložky,
s ktorými jazdecká turistika v rámci KST súvisí.
Zapojením Nitrianskeho regiónu do jazdeckej
turistiky prostredníctvom KST sa tak vytvára
široký priestor pre rozvíjanie cestovného ruchu.
O vývoji jazdeckej turistiky v našom regióne vás
budeme informovať.
Konferenciu podporili: obec Mojmírovce,
Kaštieľ Mojmírovce, Mikroregión CEDRON,
TIK CESYS a Občianske združenie OCRON.
text a foto: tt

Konferencia, ktorá sa konala 5. 12. 2014
v priestoroch veľkej sály Kaštieľa Mojmírovce
mala pre všetkých zúčastnených informačný
charakter. Ing. arch. Michal Hučko, predseda
Sekcie jazdeckej turistiky KST, hlavný hosť
konferencie predstavil myšlienku fungovania
jazdeckej turistiky v Klube slovenských turistov.

Manželia Žilíkovci z OZ DROPIK pripravili
v našej obci dňa 21. 11. 2014, spolu so študentmi
kulturológie na UKF v Nitre, pre žiakov Základnej školy Mojmírovce zaujímajúcich sa o históriu, nevšedný pohľad do barokového obdobia
v Urmíne.
Dobovým oblečením, slovom, spevom, hrou
na dobové nástroje, tancom ale aj pochodom sa
všetci spolu na pár hodín symbolicky vrátili späť
v čase. A keďže sa prechádzalo cez dedinu, podľa historickej mapy, dobrovoľne prišli všetkých
povoziť v konských záprahoch Štefan Eliaš
z Mojmíroviec a Jozef Rapsa zo Svätoplukova.
text a foto:tt

V obci máme nového autora
Nováčikom na spisovateľskej pôde našej
obce sa stal PhDr. Ondrej Pavle (na snímke).
Jeho nová kniha – Materializmus a monoteizmus
v myslení dnešného človeka sa zaraďuje medzi

odbornú literatúru – ide
o spojenie diplomovej
a rigoróznej práce s filozofickým obsahom. Autor
sa inšpiroval filozofiou
kardinála Jána Chryzostoma Korca nielen pri
písaní prác a knihy, ale aj
v osobnom živote. Kniha
je k dispozícii v miestnej
knižnici.
text a foto:tt

Hviezdy z TV Šláger
v Mojmírovciach
V priebehu 4. štvrťroka 2014 usporiadala
naša obec tri zábavy, na ktorých účastníkov
zabávali a do tanca hrali známe skupiny z TV
Šláger: 19. 10. 2014 hrala skupina Profil, na
Katarínskom večeri hrala skupina Kašuba band
a predsilvestrovská zábava patrila skupine Duo
Jamaha.
Na každú zábavu prišlo vždy veľa ľudí a posledná bola dokonca vypredaná. Okrem miestnych občanov k nám za zábavou prichádzajú aj
ľudia z okolitých obcí a aj z ďalekého okolia. Pri
otázke prečo som dostala jednoduchú odpoveď:
„...u nás sa takéto akcie nekonajú...“ A tu sú
ďalšie vaše postrehy a odpovede:
„ ...prišiel som si sem oddýchnuť, mám rád
tento štýl hudby a s manželkou si spolu radi zatancujeme...“ Prof. Ing. I.M. Zoborský, CSc.
„... cítime sa tu fantasticky, chodíme sem
pravidelne, pretože máme rady hudbu a tanec...“
Magdaléna Farkašová a Jozefína Tulipánová
„... chodím sem preto, lebo sú tu skvelí ľudia,
úžasná atmosféra a dobre sa tu cítim...“ Lenka
Jalilah, Veľké Zálužie
Milí priaznivci dobrej zábavy, dobrou správou je, že aj v tomto novom roku sa môžete tešiť
na ďalšie podobné akcie.
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa týchto akcií pravidelne zúčastňujú a aj
organizačne pomáhajú. Sú to žiaci miestnej
ZŠ: Nikoleta Kozlová, Andrea Tóthová, Tatiana
Hunková, Diana Kinclová, Lucia Velebná, Filip
Vereš a tiež členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Mojmírovce a miestneho spolku SČK.
text: tt
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Výstava
mojmírovských umelcov

4. ročník výstavy mojmírovských umelcov
bol prekvapujúci. Nielen z pohľadu organizátorov, ale aj pohľady hostí na vernisáži, ktorí sa
prišli pozrieť do kongresovej sály Žrebčín dňa
30. novembra 2014 o tom svedčili. Do výstavy sa
zapojilo 30 umelcov!

Viola Haršániová vo svojom príhovore prezradila, že zo začiatku umelcov presviedčali,
aby sa do výstavy zapojili a teraz postupne prichádzajú sami, čo všetkých teší. Zároveň bola
prednesená myšlienka, ktorú
navrhla Anna Müllerová, aby
sa niekoľko obrazov z výstavy
venovalo Národnému onkologickému centru v Bratislave,
za účelom skrášlenia priestorov pre pacientov, čo je veľmi
humánne a táto myšlienka sa
hneď ujala (o priebehu vás
budeme informovať). Kurátorka výstavy, Edita Žilíková,
poďakovala všetkým autorom
za účasť a celému organizačnému tímu, ktorý sa podieľal
na príprave výstavy.

ZAZNAMENALI SME

Ako sme prežívali predvianočné obdobie,
vianočné sviatky a Silvester 2014 v našej obci
29. novembra pripravilo OZ INŠPIRÁCIA
a obec Mojmírovce podujatie s názvom Vianočné dielne 2014. Účastníci tohto tvorivého podujatia sa zaúčali do tajov zdobenia vianočných
medovníčkov, výroby anjelikov z korálikov a
vianočných ozdôb plstením. Dobrá nálada a vôňa
medovníkov zapĺňala celý kultúrny dom. Ďakujeme lektorom Mgr. Lucii Franclovej, Jozefíne
Tulipánovej a manželom Macaiovím.

Organizátori už teraz plánujú jubilejný 5.
ročník. Ak niečo pekné tvoríte, neskrývajte sa,
dajte o sebe vedieť a zapojte sa!
text a foto: tt
A. Filová, foto: S. Gubo

Historický kalendár 2015

6. decembra ráno, z Námestia sv. Ladislava vypravila OZ INŠPIRÁCIA 3 zájazdové autobusy
na Brnenské vianočné trhy. Cestovali sme však
najprv do čokoládovne v Kittsee v Rakúsku,
v dlhých radách sme čas nemárnili a tak sme
cestovali ďalej do Břeclavy v Čechách na prehliadku Kostola Navštívenia Panny Márie.

Kalendár historických fotografií z Urmína - Mojmíroviec bol vydaný aj pre tento rok.
V poradí je to už druhý kalendár a nachádzajú sa
v ňom ďalšie veľmi pekné a vzácne vyobrazenia
zo života našej obce. Je potrebné dodať, že sme
jednou z mála obcí na Slovensku, ktorá vydáva
takýto historický kalendár.

Krásne umelecké diela rôzneho druhu ako
maľby niekoľkých štýlov, umelecké fotografie, fotoobrazy, drevorezby, umenie
z betónu, ručné práce - výšivky, čipky
a iné boli vysoko pozitívne ohodnotené.
Do tohto ročníka výstavy sa zapojil aj
maďarský autor maľovaných obrazov
Firtkó Endre z partnerskej obce Csömör.
Organizátori výstavy neskrývali svoju radosť i uznanie všetkým autorom.
Všetci sa zhodne vyjadrili nad vzrastajúcou úrovňou a prítomní hostia mohli
len súhlasiť.

8

Ako Mikuláš svetom putoval v podaní členov
Bábkového divadla Dúha z Nových Zámkov. Po
predstavení Mikuláš rozdal nedočkavým deťom
balíčky plné sladkostí.

Oznam: V prípade záujmu si Historický
kalendár 2015 môžete zakúpiť buď na Obecnom
úrade v Mojmírovciach alebo v TIK CESYS
v Kaštieli Mojmírovce.

Text a foto: A.Filová
5. decembra sme v kultúrnom dome pripravili
pre deti kultúrne podujatie s bábkovou hrou
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Odtiaľ sme sa už viezli do Brna, ale najskôr sme
si prezreli krásnu a rôznorodú výstavu betlehemov, vianočných ozdôb a dekorácií v letohrádku
Mitrovských. Vianočne inšpirovaní sme sa presunuli na Brnenské vianočné trhy a vychutnávali
miestnu atmosféru pri vianočných pochutinách
a netrpezlivo čakali na vystúpenie nášho speváckeho súboru Senior a ZUŠ Mojmírovce. Vystúpenie malo úspech, atmosféra bola veselá, všetci
sme sa z tohto vystúpenia tešili.

text a foto: tt
7. decembra sa v podvečer konalo v Kaštieli
Mojmírovce stretnutie s literatúrou pod názvom
Adventná kvapka. Spisovateľky Mária Pomajbová (próza) a Jozefína Hrkotová - Hladká (poézia)
striedavým vystúpením predstavili všetkým
prítomným svoju najnovšiu tvorbu. Obe autorky
pochádzajú z Nového Mesta nad Váhom, sú členkami Literárneho klubu, tam sa stretli a odvtedy
spolupracujú. Obe dámy sú veriace a sviatky
Vianoc intenzívne prežívajú v kruhu rodiny, so
zvykmi a tradíciami.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
pálením prskaviek rozsvietil vianočný stromček
ako symbol súdržnosti Mojmírovčanov.
...a prišli Vianoce, Polnočnou omšou v Kostole
sv. Ladislava sa sviatok narodenia Krista umocnil ... a o pár dní presne na Štefana, nám začalo
snežiť a mrznúť...
ideálne na športové aktivity...
Viac info na: www.lotztrio.com
text a foto: tt
Ráno, 19. decembra bolo plné zhonu a prípravy
stánkov, kde predávajúci ponúkali rôzne vianočné výrobky. Mojmírovské vianočné trhy sa aj
tento rok konali v Kaštieli Mojmírovce v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA, OcÚ Mojmírovce
a ZUŠ Mojmírovce. Netradičnými predávajúcimi
bola detská nezisková organizácia MiniBodka zo
Šale, ktorá sem prišla spolu s deťmi v rámci zimného vianočného tábora. Svojim zárobkom tak
organizácia bude môcť nakúpiť potrebné veci
pre tieto deti. Vianočný program bol vo Veľkej
sále kaštieľa, kde vystúpili žiaci MŠ a ZŠ, Ľudový spevácky súbor Senior, skupina Penco & Eifel
& Danča a program ukončili žiaci ZUŠ s Betlehemským vianočným pásmom. Samozrejme
nechýbali vianočné špeciality, víno či punč.

Vyvrcholením vianočného mestečka bol program
na Námestí sv. Ladislava, kde sa spoločným za-

text: tt, foto: A. Filová
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foto: tt
...a prišiel Silvester spolu s novým rokom 2015,
spoločne sme ho privítali ohňostrojom na Námestí sv. Ladislava.

„Vianočné svetielko“
Dňa 10. 1. 2015 bol zrealizovaný projekt
„Vianočné svetielko“ v spolupráci s Nadáciou
Orange a fotografom Tomášom Halászom z PR
agentúry Relations Consulting.

text a foto: tt

13. decembra predvianočnú atmosféru umocnil
koncert skupiny Lotz, ktorý sa konal v Kaštieli
Mojmírovce. Táto formácia je známa hraním na
kópiách unikátnych basetových rohoch z hradu
Krásna Hôrka a z ich repertoáru si prítomní vypočuli skladby od W. A. Mozarta, ale aj vianočné
koledy v úprave pre 3 basetové rohy.

foto: Radim Drinka

foto: Radim Drinka

Ako terénny
sociálny pracovník
som
nadviazala
spoluprácu s detským domovom
Dedina Mládeže,
kde bol projekt
uskutočnený. Aktivity projektu boli
zamerané na deti
umiestené v detskom domove, primárne na skupinu
„Lienky“, v ktorej
sú zaradené deti
so špecifickými
potrebami, t.j. telesným a mentálnym postihnutím. Cieľom aktivít bolo spríjemnenie chvíľ
deťom, trávených v detskom domove, rôznymi
záujmovými činnosťami. Darovaním pomôcok

foto: Blanka Palková
potrebných pre realizáciu arteterapie, ktorá je
podpornou metódou pri práci s autistickými
deťmi, z projektu Nadácie Orange - Darujte Vianoce 2014, sme pomohli deťom spestriť ich deň a
odreagovať sa. Arteterapia slúži ako prostriedok
sebavyjadrenia, sebapoznania, rozvíja jemnú
motoriku dieťaťa a napomáha ventilovať masívny hnev. Príjemné poobedie v detskom domove
bolo sprevádzané veselou náladou, záujmom
o tvorivé dielne či dokonca tancom. Za ľudský
prístup a prejavenú ústretovosť by som chcela
poďakovať tímu pracovníkov z detského domova, ktorí svojim prístupom výrazne napomohli
k realizácií projektu „Vianočné svetielko“.
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.“
Autor: Mgr. Simona Čankyová, TSP
FOTO:
Nadácia Orange
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Vianočné
mestečko
Na Vianoce sa musíme obohatiť, musíme
zbohatnúť, aby sme boli bohatí. Môj pravdivý
príbeh, budem písať o tom, ako
som chcel zbohatnúť na Vianoce ja. Dostal som pozvánku
do Vianočného mestečka do
Mojmíroviec a ponuku mať svoj
stánok. Najprv som zauvažoval
čo doň dám, veď... Šibalsky som
sa usmial a potvrdil Andrejke,
že áno, prídem. Však všetko
musí byť po prvýkrát. A tak
som sa s deťmi chystal na svoj
prvý zážitok z toho, ako budeme
predávať v stánku veci a ako z
toho zbohatnem. U nás v Šali a
okolí, som oslovil zopár ľudí,
ktorí podonášali veci na tento
účel a niektoré sme mali my. Vytriedili sme ich a
mohli sa vydať s mojimi šiestimi adoptovanými
deťmi (súrodencami) a kolegom Miškom autom
na svoj prvý zážitok z nášho stánku vo Vianočnom mestečku. V aute sme sa pomodlili, aby
nám dobre sa vodilo.
Po príchode sme cítili príjemnú a veselú
atmosféru. Hrali nám koledy. Nie tie čo púšťali
do éteru, ale tie v našom srdci. Hrali tak nahlas v
mojom vnútri, že som mal pocit, že musím spievať aj ja nahlas. Deti mi zahlásili, sme pripravení. Zoznámili sme sa s ďalšími predávajúcimi
a začalo to. Prišli deti zo škôl a škôlok. Nastala
trma-vrma. Veď ich tam bolo ako mravcov. V
našich stánkoch, boli ceny upravené tak, ako sme
si mysleli, že si deti zarobili počas roka svojimi
dobrými skutkami. S kupujúcimi deťmi sme si
vždy tľapli na znak dobrej, kúpno - predajnej
dohody.
Moje deti chodili pomedzi kupujúce deti,
rozdávali im cukríky a dospelákom čajové
pečivo. Nikto neodišiel bez toho, aby nebol obdarovaný u nás, alebo v iných stánkoch. Tým,
bolo toto vianočné mestečko výnimočné. Ľuďmi v predajných stánkoch. Jeden dobrý skutok,
striedal ten druhý. Napr. ujo mäsiar, hneď vedľa
nás. Videl chudobnú mamičku s deťmi, obdaroval ju igelitkou mäsových výrobkov a nebol to
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jeho jediný skutok. Predavačky pri darčekových
krabičkách, obdarovali svojimi výrobkami nejedno dieťa. Nádherná atmosféra.
Tak ako sme zbohatli? My sme v Mojmírovciach boli za našu detskú organizáciu miniBODKA www.minibodka.sk, ktorá organizuje Vianočný súrodenecký tábor pre 30 detí z celej SR,
ktoré prišli o oboch rodičov následkom tragic-

kých udalostí a deti, súrodenci, ktorých rodičia
z nezistených príčin náhle a nečakane opustili.
V Mojmírovciach sme zbohatli o krásne zážitky,
krásnu atmosféru. Predajom nášho „tovaru“ sme
získali 279,54 EUR. Suma putovala na nákup
nevyhnutných hygienických potrieb, vitamínov
a potravín pre 30 deti (súrodenecké skupiny) na
Vianočnom súrodeneckom tábore, ktoré stratili
vplyvom tragických udalosti rodičov a ktoré
budú, alebo už sú umiestnené v krízových strediskách a detských domovoch.
Naše združenie je jediné, ktoré sa už od roku
2007, snaží týmto deťom pomáhať aj tým, že
pre ne organizujeme stretávania 4x do roka. Jar,
Leto, Jeseň, Zima.
Na Vianoce v Mojmírovciach sme všetci sme
zarobili a stali sa z nás stali boháči za jeden deň.

Milan Daniel ,
dobrovoľník a riaditeľ
centra pre deti
miniBODKA v Šali

Rozkvitnuté Mojmírovce
Sedím a hľadím do záhrady, rozmýšľam, ako naplním svoj sen. Pýtate sa,
aký sen? Predstavu o tom, ako by naša obec Mojmírovce vyzerala ešte prívetivejšie, milšie, priateľskejšie pre nás, obyvateľov, ale aj návštevníkov obce.
Upravená, kvitnúca, čistá.
Dvíham telefón a volám starostovi, ale aj priateľom, ktorí majú podobnú
predstavu. V spoločnom rozhovore nachádzame možné riešenia. Spojme ľudí,
ktorí radi pracujú, milujú prácu s kvetmi, kríkmi a stromami, ktorí sa radi
„vŕtajú v zemi“. Vytvorme im priestor, podmienky na množenie rastlín, na ich
vysádzanie a nielen do vlastnej záhrady, ale aj v zelených pásov našich ulíc, na
námestie, do predzáhradky každého domu, v ktorom jeho obyvatelia prejavia
záujem. Pokúsime sa vrátiť farby kvetov do celej našej krásnej obce. Možno
vytvoríme škôlky s rastlinkami v našich záhradách, možno jednu spoločnú
kvetinovú škôlku, kde budú kvietky, kry a stromy rásť, jeden, dva a viac rokov,
aby sme ich potom spoločne vysadili do našich ulíc. Určite sa aj vo vašej záhrade nájdu kvety, ktoré treba rozdeliť, presadiť a vy ich už nemáte kam vysádzať.
Chceli by sme týmto spôsobom vytvárať zásobu kvetov, krov a stromov, ktoré
by sme následne sadili do našich ulíc. Blíži sa jar, čas, kedy budeme naše záhradky upratovať, budem presádzať, deliť prerastené trsy kvetov a množiť nové
rastlinky zo semien, ktoré sme si odložili v minuloročnej kvetinovej sezóne. A
preto píšem tento článok teraz, kedy je ešte čas a priestor na úvahy, na hľadanie
najlepšieho riešenia pre spoločné pestovateľské aktivity.
Viem, že táto myšlienka nie je extra originálna, ale som presvedčená, že teraz prišla správna chvíľa uskutočniť ju. Verím a dúfam v jej podporu aj od vás,
ktorí ste si pri čítaní tohto príspevku povedali, „veď to by som chcel aj ja“.
Príďte na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční
11. februára 2015 o 17,00
v Kultúrnom dome v Mojmírovciach.
Tu sa porozprávame aj o vašich predstavách, vypočujeme si návrhy, predstavíme vám naše plány detailnejšie. Spoločne budeme hľadať spôsob, ako
naplniť túto víziu a ako spraviť našu obec krajšou pre nás všetkých. Je jedno
či máte 15 alebo 60 rokov, je jedno či ste žena alebo muž, dôležité je, že máte
chuť plniť si sny a spraviť niečo aj pre iných, nezištne, len tak pre radosť svoju
a potešenie ostatných.
Ak nie ste práve nadšenec záhradníčenia a chceli by ste nás podporovať,
môžete tak urobiť aj inak. Máte v záhradke zaujímavé kvety, ale už potrebujú
rozdeliť, venujte nám ich vegetatívne odrezky, z ktorých budeme následne
množiť nové rastliny. Máte niečo užitočné pre záhradníčenie a vy to už nepotrebujete, darujte to našim dobrovoľníkom, ktorí to využijú. Môžete nás podporiť aj finančne, prostredníctvom 2% z daní v prospech Občianskeho združenia INŠPIRÁCIA, Školská 919, Mojmírovce, IČO 37970283, alebo priamym
vkladom na účet OZ INŠPIRÁCIA, č.ú. 2620773740/1100, variabilný symbol
7777. Vaša podpora bude využitá efektívne a transparentne.
Aktuálne informácie o projekte budeme zverejňovať na webovej stránke
obce, ale aj na facebooku spriaznených združení a komunity Rozpohybujme
sa.
Teším sa na vás.

Ing. Janka Pintová , záhradná architektka
Foto: WEB wordpress.com/2013/07/dscf2399.jpg
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Krátka bilancia
Čas neúprosne letí a je tu opäť obdobie hodnotení a plánovaní. Pre občianske združenie Mojmírovské kroky začína 14. rok existencie. Počas
uplynulého roku sa nám podarilo:
- spolu s OZ INŠPIRÁCIA umožniť
našim občanom navštíviť Prezidentský palác,
- zorganizovať poznávací zájazd do
Rakúska /Märchenpark a rodinná farma
– čerešňová manufaktúra/,
- spolufinancovať časť projektu 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe,
- zabezpečiť občanom bezplatnú účasť na ukončení dostihovej sezóny v Bratislave,
- začať s opravou drobných sakrálnych pamiatok
v obci,
- podporiť neformálnu skupinu cyklistov – Cyklotúra 2014,

- podporiť realizáciu Memoriálu Vojtecha Kincla
a Memoriálu MVDr. Pavla Hájeka,
- podporiť začínajúcich futbalistov,
- pokračovať v podpore mládeže v OUI
Mojmírovce,
- darovať našim aktívnym členom
veľký nástenný kalendár Dostihy
2015.
Vážení občania, je známe, že
naše združenie realizuje takmer všetky svoje aktivity pre vás z 2% z daní.
Naše aktivity smerujú najmä k ochrane
pamiatok v obci, budovaniu lokálpatriotizmu,
poznávaniu okolitých krajín a pomoci organizáciám, ktoré to potrebujú.
Ak sú vám naše aktivity sympatické, môžete
ich podporiť aj v roku 2015 z 2% z daní. Ďakujeme.
Za Radu ObZ,

Daniela Kozáková
ŠKOLSKÉ OKIENKO

Zo ZŠ Mojmírovce

Turnaj žiakov ZŠ
vo vybíjanej
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du sprievodcu hlbšie prenikali do dejín krajiny.
Návštevou Umelecko-historického múzea rozšírili svoj obzor estetického vnímania. Svoje jazykové zručnosti si žiaci otestovali pri nakupovaní
suvenírov a občerstvenia. Večernou prechádzkou
na Vianočnej tržnici pred Novou radnicou opäť
po roku dali mestu svoje „Auf Wiedersehen...“
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž,
Mgr. D. Horňák
PaedDr. A. Holková, Mgr. R. Kinclová

Červená živá stužka

Sme radi, že aktivitou a športom všetci zúčastnení uprednostnili myšlienku zmysluplného
trávenia voľného času a zdravého životného štýlu.
Tešíme sa na ďalšie spoločné športové akcie!
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž
Tematiku Európskeho týždňa boja proti drogám sme podporili Turnajom starších žiakov vo
vybíjanej, ktorý sa konal 20. 11. 2014. Zmiešané
7-členné tímy súperili v dvoch kategóriách: 5. – 6.
ročník a 7. – 9. ročník. Titul víťazného družstva
prvej kategórie si zaslúžene vybojovali žiaci 6. A
(Andrej Furik, Kevin Kuki, Radko Sulík, Matej
Benčík, Kristínka Foltinová, Zuzka Lakatošová
a Emka Vrbová). V neľahkom finálovom súboji
druhej kategórie sa napokon z víťazstva tešili žiaci 8. B (Patrik Fejfár, Roman Kozár, Milan Kuki,
Andrej Adámek, Erik Benčík, Dorisz Valentíková
a Anička Kolenová).

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Predvianočná návšteva
Viedne
Dňa 2.12.2014 našich 43 žiakov absolvovalo zaujímavý poznávací zájazd do metropoly
Rakúska. Cestou sa oboznámili s tajomstvom
pôvodu a výroby čokolády v známej čokoládovni rodiny Hauswirth v Kittsee. Pri prechádzke
predvianočnou Viedňou spoznávali zaujímavé
architektonické stavby a prostredníctvom výkla-

1. decembra 2014 ZŠ Mojmírovce podporila
myšlienku celoslovenskej kampane boja proti
AIDS s názvom: Červené stužky.
Po základných informáciách k tematike
a rozdávaní plagátov v triedach bola žiakom
ponúknutá možnosť zapojiť sa do symbolického
stvárnenia červenej živej stužky v priestoroch
ZŠ. Ďakujeme za podporu kampane všetkým
zúčastneným žiakom!

PRINED
- PRojekt INkluzívnej Edukácie
Prined je v prostredí ZŠ Mojmírovce často
spomínaným a skloňovaným slovom. Ak by ste
chceli nájsť toto slovo v akomkoľvek slovníku,
hľadali by ste márne. Čo vlastne znamená? PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie. Je to celoslovenský projekt EÚ financovaný z operačného
programu Vzdelávanie. Ide o model vzdelávania,
ktorý má deti priviesť k presvedčeniu, že každé
z nich je výnimočné. Začali sme ho realizovať
v auguste 2014 a potrvá do júla 2015. Jeho cieľom
je pomáhať všetkým deťom, ktoré majú špecifické vzdelávacie potreby alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale i ostatným deťom,
ktoré si rozširujú poznatky a pripravujú sa na rôzne olympiády a súťaže. Na základe tohto projektu
dostávajú deti šancu zlepšiť svoje vzdelávacie výsledky, rozvíjať svoj talent v záujmovej činnosti.
Ako sa nám darí plniť takéto náročné ciele? Ak
máte k dispozícii šikovných pedagógov, ktorým
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pomáha inkluzívny tím, veci sa
hýbu dopredu. Náš inkluzívny
tím odborníkov tvoria psychologička, špeciálna pedagogička,
sociálne pedagogičky a pedagogická asistencia. Ich práca spočíva v odbornej pomoci žiakom,
ktorí chcú v škole zažiť úspech
ako ostatné deti. Popoludní sa
naši pedagógovia pripravujú so
žiakmi na nasledujúci deň, píšu
si domáce úlohy, precvičujú učivo, a potom sa zabávajú s deťmi

Zo ZUŠ Mojmírovce

Vianočný koncert
ZUŠ Mojmírovce
Posledný mesiac v roku - december je neodmysliteľne spätý
s najkrajšími sviatkami v roku s Vianocami. Ich krásnu a neopakovateľnú
atmosféru sa snažíme každoročne vyčariť aj my
– pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy
– svojimi svedomito pripravovanými vystúpeniami. Nebolo tomu inak ani pred Vianočnými
sviatkami v roku 2014. Mladší aj starší žiaci hudobného, literárno-dramatického aj výtvarného
odboru v stredu 10.12.2014 vo veľkej koncertnej
sále Kaštieľa Mojmírovce už od rána netrpezlivo
skúšali, ladili svoje hudobné nástroje, svoje hlasy, opakovali si texty a pripravovali svoje výtvarné diela, aby bolo na koncert všetko pripravené
tak ako má byť.
V úvode koncertu starosta obce Mojmírovce
Imrich Kováč spolu s predsedníčkou Rodičovskej rady pri ZUŠ Mojmírovce Ing. Andreou
Bakošovou, odovzdal do rúk riaditeľa Bc.
Rudolfa Arpáša diplom a vecný dar venovaný
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tak, aby zmysluplne využívali svoj voľný čas.
V neposlednej miera naša škola získa i edukačné
pomôcky v hodnote 10 000 eur, ktoré sa stanú
natrvalo inventárom našej školy.
Mnohí z vás si možno položia otázku Má
význam takýto projekt? Ak sa podarí zlepšiť
prospech aspoň jedného dieťaťa, ak dokážeme
uľahčiť vzdelávanie deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a ak aspoň jedno dieťa urobíme šťastnejším, potom mala naša práca význam.
Aj napriek všetkému...
PaedDr. Mária Eliašová,
koordinátor projektu PRINED, ZŠ Mojmírovce

ZUŠ Mojmírovce pri
príležitosti 20. výročia vzniku Základnej
umeleckej
školy
v Mojmírovciach.
Vyjadrili poďakovanie všetkým zamestnancom za svedomitú
prácu a reprezentáciu
školy a obce, nielen doma a v širokom okolí,
ale aj v zahraničí. Po slávnostnom úvode začali
vystúpenia žiakov, zazneli vianočné koledy
v klavírnej, flautovej, gitarovej, speváckej aj
recitovanej podobe. Nálada a atmosféra v sále
zvianočnievala každým ďalším vystúpením. Na
záver koncertu sme pripravili Betlehem v spolupráci s detským súborom Zbojník za hudobného
doprovodu a spevu Cimbalovky Urmín. Počas
tohto vystúpenia si veru niektorí ľudia aj utreli
slzičku v oku pri pohľade na Máriu, Jozefa,
pastierov či malé ovečky. Po spoločne zaspievanej Vianočnej kolede - Tichá noc, sme sa všetci
pomaly pobrali - aj s kúskom vianočnej atmosféry v srdiečku domov.

Mgr. art. Ivana Beňušíková

Foto Ing. Juraj Arpáš
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Naša „kapela“ alebo
PENCO & EIFEL a Danča
„Penco“ - Peter Hadža:
spev, gitara
„Eifel“ - Rudolf Mladý:
spev, 12 strunová gitara
„Danča“ - Daniela Konečná:
spev, kontrabas, flauty

Penco - je vyše 30 rokov kapelníkom známej
skupiny PENGAGI,.. dušou tramp, milovník
prírody, dobrého vína a žien.
Eifel - najvyšší z trojice - nezlomný optimista,
dušou indián, turista, hlava skvelej a krásnej rodinky, príležitostne s gitarou a heslom..:
„ počkajte ešte, keď sa naučím noty !“
Danča - služobne najmladší člen, mimo hudobného a spevového prínosu dbá aj na morálku.
Je to až neuveriteľné, ako sa naše stretávania
a účinkovania na rôznych pódiách a scénach
vo dvojici Penco & Eifel po 11 rokoch zmenili
na „kapelu“. Na jednej peknej milej akcii nás
Danča oslovila, že či sa môže „pridať“ a my
sme s nadšením pristali. Už viackrát sme totiž
skúšali doprovod s „basou“ a Danča so skvelým
spevom, kontrabasom, flautami, píšťalkami
a hlavne krásnou dušou dala nášmu prejavu
úplne iný rozmer.
Tak začala vo februári 2014 naša nová kapitola. S piesňami problém nebol, lebo väčšinu
Danča poznala, a tak po niekoľkých skúškach
bol v apríli 2014 „krst v novom zložení“ na súk-

romnej akcii v mojmírovskom kaštieli. Hráme
krásne trampské piesne, skôr na počúvanie ako
do tanca, sem tam načrieme aj do odvážnejších
sfér, ale všetko v pohode a úcte k tomuto nádhernému žánru. Dá sa povedať, že vyhľadávame
„zabudnuté“, prípadne málo známe hudobné
skvosty. Čo nás teší, že už viac
krát sme dostali milú odozvu na
repertoár, dokonca sa nám stalo
na medzinárodnom countrybále
v Šterusoch, že boli aj „znalci
a znalkyne“, ktorí si temer všetko
s nami spievali. To je neuveriteľne
pekný pocit.
Keď sa spätne pozrieme na rok
2014, na duši hreje dobrý pocit.
Veď účasť nielen doma ale na rôznych scénach, aj medzinárodných...
to každého poteší. Z festivalov to
boli Coutrystopa v Dudinciach,
Coutry – Nové Zámky, Countrybúrka vo Veľkých Lovciach a vyššie spomínané
Šterusy. V bližšom okolí sme hrali na dostihoch
na Veľkej Doline, na „haluškových“ slávnostiach
v Cabaj-Čapor, pozvali nás na firemné dni SAD
v Nitre a celý rad ďalších súkromných akcií.
Vlastne doma, v Mojmírovciach, sme sa verejne
predstavili až na záver roka v rámci Vianočného
večera v kaštieli.
Samostatná kapitola pre nás sú naše pravidelné nácviky. Skôr by som ich zaradil ako
spoločenské posedenia v neskutočne dobrej
nálade, kde mimo nácvikov, aranžovania piesní,
hľadania nových, sem tam aj nahrávania „pre
kontrolu“... si užívame duch pohody, priateľstva.
Je to pre nás duševný oddych, veď to je vlastne
aj zmysel a obsah všetkého, čo spievame – priateľstvo, láska, kamaráti. To sú všetko témy, ktoré
nám dávajú v tomto „rýchlom“ svete silu a my
sa snažíme tú našu radosť a duch priateľstva
potom aj odovzdať poslucháčom. Rozhodne sa
nehráme na umelcov a snáď to je z nás na pódiách aj cítiť.

Ing. Rudolf Mladý
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O gajdošoch
a gajdúvaní
v urmínskom
kraji

Kedysi dávno v našom kraji žilo mnoho gajdošov. O ich živote vieme málo. Z ich repertoáru
sa zachovalo mnoho piesní a niekoľko poverových príbehov. Gajdoš Mišo Motúz pred viac než
100 rokmi žil v Čápore. Deti za ním pokrikovali:
„Motúz báči, ťahá sa za vami motúz.“ Do jeho repertoáru patrili vianočné odzemky: Usnul bača
a Pri Betleme ale aj iné, ktoré sa od neho naučil
Jozef Antalík (1898-1989) rodák z Cabaja. Antalík bol posledný profesionálny gajdoš s talentom
virtuóza, ale aj heligonkár a tanečník. Svoje nóty
s temperamentným rytmizovaním cifroval, zložité melódie oblamoval. Zachovali sa zvukové
nahrávky kolied, odzemkov, fašiangových tanečných piesní: Zagajduj mi gajdoš, Na vŕšku stála,
Zavrc sa ďevečko. Do Šalgova vraj chodil gajduvať Marciš od Stračého vrchu možno aj túto: Zedov gajdoš misu slížov, už mu idú prsty krížom.
Mládenci chodili do kruhu poskakovali a búchali
s palicou o zem. O gajdošovi Gaťalovi z osady
Bita nevieme nič ako aj o Žigmundovi Popelákovi z Trnovca. Meno Járek sa objavuje v súvislosti
s Urmínom. Štefan Šebo spomínal, že ako malý
chlapec po 1. svetovej vojne bol so svojim otcom
na zábave na Fuchsovom majíri (pri mlyne) kde
gajduvav gajdoš. Po polnoci gajdy gajdoš hodil
pod posteľ a gajdy hrali do tanca ďalej. Gajdovanie bolo viac v obľube na okolitých majeroch
ako v dedine. Na Taráni si pamätal na gajdoša
Millenu Jozef Urban, vynikajúci spevák a tanečník. K repertoáru patrili piesne: Mali mamka,
Gajdošu gajdošu, Páslo ďévča pávi. V Dolných
Krškanoch žil gajdoš Vlasák a v Ivanke pri Nitre
Ján Škoda.
Najviac spomienok zostalo dodnes na gajdoša z Veľkej Doliny Jána Zamba. Bol veľký
s červenými lícami, mal gajdy zo psa - sám si
ich vyrobil, vraj na ulici za ním štekali všetci
psi. Gajdoval do tanca počas fašiangov. Manželia
Fuskovci a Pilčíkovci si dobre pamätali piesne;
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skom prostredí Urmínskeho kraja, od gajdošov
sa učili heligonkári i huslisti. Gajdoši mali talent
od Boha a robili ľudí šťastnejšími. Gajdošský repertoár odráža životný pocit jednoduchých ľudí
v ťažkej robote, ktorí mali zmysel pre radosť
a dokázali ju spoločne zdieľať. V súčasnosti sa
pripravuje legislatíva na zaradenie slovenskej
gajdošskej kultúry do svetového kultúrneho
dedičstva.

robylá pastierska - súvisí s pastiermi svíň, udržala sa do 20. storočia v roľnícko-poľnohospodár-

P.S. Zagajduj mi gajdošisko, dám ti staré
kožušisko, keď sa ti to málo vidí dám ti prasa
čo nevidí.
Z archívu DROPiK pripravil

PaedDr. Robert Žilík
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V januári oslavujú:
90 - te narodeniny
Julianna Balážová

napríklad: Fašangi fašangi, Gajdošu gajdošu,
Dáš dáš či nedáš, Štiri kozi páti cap, Do samého
rána, Chiťila som blšku, Ach žandári žandári,
Gajdošova žena, Pásov som ovce barani, Volím
volím koňe pásť, Tancuvav chudí s tlstú, Zagajduj
mi gajdošisko, Varila som varila a ďalšie piesne.
O Zambovi sa zachovali príbehy, v ktorých mal
dočinenia s bosorkami - keď ho pri návrate
z Ivanky pobosorovali na strome. V inom príbehu išiel chrániť kravy, aby ich bosorky nevydájali. Nemôžeme nespomenúť prvého gajdoša,
ktorý sa narodil ako Mojmírovčan. Juraj Ložan
bol gajdošom ľudovej hudby Bojtári z Urmína.
Talentovaný hudec reprezentoval náš región po
celom Slovensku. Už nie je medzi nami a preto
si spomíname na neho. Gajdovanie v našej obci
nezaniklo aj vďaka hudobnému združeniu Musicantica Slovaca s gajdošmi Robertom Žilíkom
a Tomášom Blažekom. Gajdošská kultúra je sta-

Jozef Špánik,
Oľga Ďurčanská,
Viera Šrámeková

85 - te narodeniny
Jozef Šoky,
Lýdia Labská

60 - te narodeniny
Ľuboslav Horvát,
Eva Oravcová,
Bibiana Špačková,
Júlia Hrivňáková

80 - te narodeniny
Leontína Pintérová,
Gabriela Šafárová

Vo februári oslavujú:

75 - te narodeniny
Štefan Kitka,
Mária Kukanová
70 - te narodeniny
Rudolf Tulipán,
Milan Adámek,
Irena Štrámová,
Ema Farkašová,
Ivo Podberský,
Aurélia Kuchtová
65 - te narodeniny
Miroslav Brada,

85 - te narodeniny
Albína Vavríková
80 - te narodeniny
Mária Kozmová
75 - te narodeniny
Július Kuruc,
Katarína Palatická,
Ladislav Mészároš
70 - te narodeniny
Helena Backárová,
Štefan Belančík

65 - te narodeniny
Ružena Kitková,
Alžbeta Rybárová
60 - te narodeniny
Emília Nemešová
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Kevin Kudry,
Kristián Kudry,
Markus Kudry,
Rudolf Ďurčanský,
Michaela Horáková,
Nina Krseková
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Aurélia Čanakyová,
Marián Pintér,
Gabriela Tlušťáková,
Jaroslav Horváth,
Sylvia Muchová
Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú
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Január
a február
v našich
záhradách
Rok 2014 bol bohatý na zrážky a pri viacerých
poľných plodinách sa dosiahli vynikajúce úrody.
Ale na druhej strane záhradkári zaznamenali
zvýšený výskyt chorôb aj škodcov. Výdatné dažde spôsobili škody na rajčiakoch, uhorkách, ale
najmä na viniči. Zeleninu poškodili tiež slimáky a
slizniaky a hrozno i jablká aj premnožené lienky.
Uplynulá jeseň bola podobne ako v roku 2013
dlhá a teplá a pripomínala viac jar ako prichádzajúcu zimu. V priebehu vianočných sviatkov kvitli
šípové ruže, ozdobné kríky a viaceré trvalky.
Rovnako trávnik zdobili kvitnúce sedmokrásky aj
púpavy. V skalkách začínali vegetovať snežienky.
Pritom vieme, že snežienka jarná spravidla kvitne koncom zimy, často pred roztopením snehu,
ktorého v ostatných rokoch býva v našich podmienkach veľmi skromne. Snežienka teraz už nie
je bežne chránená rastlina, výnimku tvoria len
národné parky a chránené oblasti. Viaceré jarné
rastliny sú jedovaté (medzi nimi aj nežná snežienka), môžu spôsobiť otravu. Až po vianočných
sviatkoch sa citeľnejšie ochladilo aj nasnežilo.
Január a február patria k typickým zimným
mesiacom, kedy sa môžeme venovať nielen svojej
záhrade, ale aj sebe, predovšetkým na vzdelávanie. V jeseni sme ostrihali, prekopali, vysadili,
presadili všetko čo bolo treba, aby sme v novom

roku dosiahli v našich záhradách čo najlepšiu
úrodu. Urobili sme poriadok s náradím, citlivé
rastliny sme chránili pred mrazom, nezabudli
sme rozhodiť vyzretý kompost. Odstránili sme
zo záhrady staré nerodiace alebo chorobami
napadnuté dreviny. Ak sme nestihli po zbere
odstrániť moniliózne plody z ovocných stromov,
tak to urobíme v zimných mesiacoch. Keď sa teploty pohybujú v plusových hodnotách, môžeme
presvetliť jadroviny, drobné ovocie, z čerešní a
višní odstránime glejotokom poškodené konáre.
Okrem poškodených a suchých konárov režeme
všetky, ktoré zahusťujú korunu. Zimný rez je
dôležitý aj u viniča, pretože významne ovplyvňuje rast kra a tvorbu kvalitného hrozna. Už viac
rokov v našej záhrade na miesta, kde vypadli kry
viniča, sadíme jablone a tvarujeme ovocné steny
(na obrázku). V pivniciach pravidelne kontrolujeme uskladnené zásoby ovocia a zeleniny, ale
tiež kvetinových cibúľ a hľúz, poškodené hneď
odstránime. Nezabudneme aj na predjarný postrek ovocných stromov a kríkov proti škodcom.
Vedľa našej záhrady v minulom roku bola zasiata
slnečnica, na ktorej sa hostili stovky vtákov. Z
nich nám na zimu zostali v blízkosti nášho domu
najmä sýkorky, brhlíky, vrabce, hrdličky, ale aj
ďalšie spevavce, ktoré účinne pomáhajú udržiavať biologickú rovnováhu a umožňujú obmedziť
chemickú ochranu proti škodcom. Do kŕmidiel
(na obrázku) im pripravujeme najmä slnečnicu,
orechy a lojové gule.
Vo februári začneme predklíčovať skoré
zemiaky a vysievať na predpestovanie kaleráb,
papriku, paradajky, koncom mesiaca do voľnej
pôdy vysejeme mak. V zimných mesiacoch za
oknom rýchlime zeleninové vňate, nakupujeme
osivá, oboznamujeme sa s novými poznatkami
v oblasti záhradníctva, zamýšľame sa nad tým,
čo by sme radi pestovali v novej sezóne 2015.
Energia a láska, s ktorou sa staráme o vlastnú
záhradu sa nám niekoľkonásobne vráti.

Prof. Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Ing. Antónia Zoborská
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Ako sa darí
drobnej zveri
v zimnom období
v mojmírovskom
chotári?
Na túto otázku, ale aj iné
mi ochotne odpovedal pán
Norbert Čanaky z Poľovníckej spoločnosti /PS/ Bažant
Mojmírovce, ktorá hospodári
na 1680 ha poľovného revíru.
Spoločnosť vznikla v roku
2012 na základe prirodzeného
vývoja okolností a potreby
urobiť niečo viac pre biotop,
ktorý tu máme s cieľom :
„Vrátiť prírode to, čo sme jej
vzali.“.

kopníckou – ako prvý na Slovensku, sa poľovníci
aktívnym prístupom pokúšajú o návrat zveri do
biotopu vo veľkom rozsahu. Zriadili sa 3 centrá
chovu drobnej zveri: 1. v Mojmírovciach - bažant,
2. v Poľnom Kesove - jarabica a 3. v Štefanovičovej - zajac.

A čo všetko táto práca
obnáša?
Poľovníci musia mať v prvom rade
prehľad o tom, akú zver majú v revíri,
vždy na jar sa robí sčítanie zveri a podľa toho sa plánuje chov, zazverovanie,
ale aj poľovačka. Budujú sa nové políčka – biotop pre zver (napr. v Dolinskom
lesíku). Na jar tohto roku poľovníci
upratali hlavné časti chotára, nakoľko
boli znečistené odpadkami čiernych
skládok. Aby sa takýmto situáciám
predchádzalo, zabezpečili poľovníci
určité časti chotára fotopascami a dá
sa povedať, že situácia sa zlepšuje. Ďalej budujú mosty cez potok, opravujú
krmelce, robia pravidelné pochôdzky, pozorujú
okolie z posedov. V spoločnosti platí vnútorný
poriadok, ktorým sa riadia všetci jej členovia.

A ako to vyzerá v zimnom
období?

Vďaka PD Mojmírovce a hlavne jeho predsedovi Ing. Petrovi Schultzovi sa darí napĺňať
toto predsavzatie. Jeho zásluhou sa intenzívne
obrábaná krajina mení na ekosystém s biotopmi
vhodnými pre drobnú zver. Zver má celoročne
dostatok kvalitného krmiva a vody a čo je veľmi
dôležité, vraciame do chotára drobnú zver z vlastných chovov. Bez podpory zo strany pána Ing.
Schultza by to bolo nemožné. V prvom rade treba
povedať, že dnes už poľovník nie je len človekom,
ktorý chodí po revíri s puškou a strieľa zver, jeho
úlohou je aj rad ďalších povinností, predovšetkým
je to ochrana zvierat. Časom sa charakter krajiny
výrazne zmenil, znížil sa počet divej drobnej zveri. Poľovnícka spoločnosť Bažant sa stala prie-

V chotári je vybudovaná sieť krmelcov (sú ich
desiatky), do ktorých sa pravidelne dopĺňa krmivo. Dôležitou zložkou potravy pre divú zver je kukurica, jačmeň, žito, ďatelina, repa a tiež kamenná soľ. Naši poľovníci taktiež dbajú aj na zdravie
zveri, pridávajú im navyše medikované krmivo,
po použití ktorého sa zver zbaví vnútorných aj
vonkajších parazitov, čo zlepšuje ich kondičný
stav. V zimnom období však zo všetkého najviac
potrebuje divá zver kľud a pokoj, nežiaduci hluk
ich zbytočne stresuje, čo pre zver znamená veľký
úbytok energie. V zime a na jar je obdobie najrizikovejšie, v zime kvôli úbytku energie a na jar
pretože pre divú zver je to čas liahnutia a staranie
sa o mláďatá. Rešpektujme a pomáhajme prírode,
je to pre dobro nás všetkých.
Ďakujem pánovi Čanakymu za rozhovor
a v mene redakčnej rady želám PS Bažant Mojmírovce veľa úspechov v ich práci.
text: tt, foto: Norbert Čanaky
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ŠPORT - STOLNÝ TENIS

ŠPORT - STOLNÝ TENIS

MŠKST
Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
usporiadal už 12. ročník memoriálu Vojtecha
Kincla a MVDr. Pavla Hájka, významných organizátorov, stolnotenisových funkcionárov a rozhodcov nielen v Mojmírovciach, na Slovensku,
ale aj vo svete.

Turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov,
ktorí boli rozdelené do
dvoch kategórií.
Žiacku kategóriu
vyhral Adam Klbik
z Mojmíroviec, 2.
bol Tomáš Jankušík
z Veľkej Doliny, na
3. mieste bol Anton Klbik z Mojmíroviec. Ceny
odovzdal Miroslav Škrabák.
V kategórii dospelých sa do štvrťfinále prebojovali Drahoš Rumanovský, st., Pavol Gardian,
Stanislav Chrenko a Ákos Makaci. Na 3. mieste
skončil Pavol Gardian zo Svätoplukova,
2. miesto si vybojoval Drahoš Rumanovský,
st. a 1. skončil Ákos Makách z Vlčian. Ceny odovzdávali starosta obce Mgr. Martin Palka, predseda Dozorného výboru COOP Jednota Ľudovít
Kvasňovský a Miroslav Škrabák. Toto podujatie
sme mohli zorganizovať len za pomoci obecného úradu, Dozorného výboru COOP Jednota,
občianskemu združeniu Mojmírovské kroky,
riaditeľstvu Základnej školy v Mojmírovciach a
sponzorovi ADIVIT Dolné Krškany.
Za organizačný výbor Andris Stanislav
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Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
začal prvú polovicu sezóny 2014/2015 týmito
výsledkami:

4. liga:
Mojmírovce A - Čab B
4:14
body: Čanaky 2, Andris R. 1,5, Paluch 0,5
Žirany B - Mojmírovce A 17:1
body: Andris 1
Mojmírovce - Jacovce
9:9
body: Paluch 3,5, Lesný T. 2,5, Andris 1, Čanaky 2
Nitra 08 - Mojmírovce
14:4
body: Rumanovský D. ml. 4
Mojmírovce - ŠOG Nitra 7:11
body: Rumanovský D. ml 3, Čanaky 2, Lesný
1,5, Paluch 0,5
Mojmírovce - Topoľčany B
3:15
body: Rumanovský D. ml. 2, Čanaky 1
Žirany A - Mojmírovce
13:5
body: Štefanka M. 2, Rumanovský D. ml.1,
Lesný a Andris po 1
Mojmírovce - Domino NR
12:6
body: Rumanovský D. ml. 4,5, Štefanka 3,5,
Lesný 3,5, Andris 0,5
Vráble C - Mojmírovce
12:6
body: Rumanovský D. ml. 2, Štefanka 2, Lesný
2
Mojmírovce - Kynek
14:4
body: Rumanovský D. ml. 4,5, Štefanka 3,5, Čanaky 2, Paluch 2,5, Andris 1,5
Klasov B - Mojmírovce
9:9
body: Rumanovský D. ml. 4,5, Štefanka 3,5,
Lesný 1
Čab B - Mojmírovce
10:8
body: Rumanovský D. ml. 4,5, Čanaky 2,5, Paluch a Andris po 0,5

ský D. st. 2, Andris 1
Čeľadice - Mojmírovce B 3:15
body: Lesný 4, Gardian 4,5, Rumanovský st. 3,5,
Andris 2, WO 1
Mojmírovce - Vráble D
3:15
body: Lesný 3

miesto s 45,24 %, Andris 35. miesto s 39,4 %,
Šoky 45. miesto s 20,83 %.

6. liga:
Výčapy B - Mojmírovce C 7:11
body: Daniš R.4, Chrenko S. 3,5,
Kopček B. 2,5, Jankušík L.1
Mojmírovce C - Nitra 08 C
11:7
body: Chrenko 4,5, Jankušík
3, Kopček 2,5, Szabo a Daniš
po 0,5
Klasov C - Mojmírovce C
13:5
body: Chrenko 2,5, Jankušík 2,
Kopček 0,5
Mojmírovce - Vráble E
6:12
body: Jankušík 3, Chrenko 1,5,
Kopček 0,5, WO 1
Domino NR C – Mojmírovce
12:6
body: Chrenko 2,5, Daniš 2,
Kopček 1,5
Mojmírovce - Čab D
9:9
body: Chrenko 3,5, Daniš 2,5, Kopček 1,5, Szabo
F. 1, Jankušík 0,5
Kynek B - Mojmírovce
9:9
body: Chrenko 2,5, Daniš 1,5, Kopček 2,5, Jankušík 2,5
Vráble F - Mojmírovce
9:9
body: Chrenko 3, Daniš 2,5, Kopček 3, Lenčeš
L. 0,5
Mojmírovce - P. Kesov B 11:7
body: Chrenko 4,5, Daniš 1,5, Kopček 1,5, Jankušík 3,5
ŠOG NR G - Mojmírovce 11:7
body: Kopček 2,5, Daniš 2, Chrenko 1,5, Jankušík 1
Mojmírovce - Kolíňany A 13:5
body: Chrenko, Daniš a Kopček po 3,5, Jankušík
1,5

Úspešnosť jednotlivcov: Rumanovský D. ml.
5. miesto s 80 %, Štefanka 22. miesto s 60 %,
Čanaky 43. miesto s 35,7 %, Lesný 46. miesto s
30,5 %, Paluch 54. miesto s 17,2 %, Andris 56.
miesto s 16,7 %.

Výčapy A - Mojmírovce B 7:11
body: Gardian 3,5, Andris 3,5, Lesný 2,5, Rumanovský st.1, Šoky M. 0,5
Domino NR B - Mojmírovce
11:7
body: Gardian 2, Lesný 1,5, Andris 2,5, Rumanovský st.1
Mojmírovce - Žirany C
8:10
body: Rumanovský st. 3,5, Lesný 2, Gardian 1,5,
Andris 1
Lehota A - Mojmírovce B 12:6
body: Lesný 3, Rumanovský st.1,5, Gardian, Andris a Šoky po 0,5
ŠOG Nitra F – Mojmírovce 14:4
body: Lesný 2, WO 2
Mojmírovce - P. Kesov A 15:3
body: Gardian 4,5, Lesný 3, Andris 3,5, Šoky 3,5,
Rumanovský 0,5
ŠOG NR E - Mojmírovce 7:11
body: Rumanovský st. 4,5, Gardian 3, Lesný 2,
Andris 0,5
Mojmírovce - Čab C
7:11
body: Rumanovský st. 2, Gardian 1,5, Andris 1,
Šoky 0,5, WO 2

5. liga:

Družstvo B skončilo na 7. mieste s 23 bodmi.

Úspešnosť: Chrenko S. 20.miesto s 63,64 %,
Daniš 27. miesto s 53,13 %, Jankušík 29. miesto s
51,61 %, Kopček 40. miesto s 41,46 %.

Mojmírovce B - Nitra 08 B 8:10
body: Lesný 2, Gardian 1,5, Šoky 1,5, Rumanov-

Úspešnosť: Lesný 19. miesto s 60 %, Rumanovský st. 23. miesto s 54,84 %, Gardian 30.

Podľa pinec.info spracoval
Andris Stanislav

Družstvo A skončilo po jeseni na 10. mieste so
ziskom 20 bodov.

Družstvo C obsadilo 6. miesto s 26 bodmi.
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ŠPORT - FUTBAL

ŠPORT - FUTBAL
Výsledky Mojmíroviec:
Hliník A 1:2, Levice A 5:0, Voznica 4:4, Hliník
B 4:1, Levice B 4:3

góly Henyig - 2x, Brezina
Mojmírovce –Výčapy-Opatovce
2:0
góly Henyig, Koleno
Janka Brezinová

Turnaj v Močenku

Vianočný turnaj
Nitrianskych novín

V nedeľu 11. 1. 2015 sa hráči našej prípravky
zúčastnili na halovom turnaji v Močenku. Chlapci si zmerali sily s mužstvami ako FC Nitra, Močenok, Výčapy-Opatovce, Bratislava - Karlova
Ves (2 mužstvá), Trenčín, Trnava. Súperi boli
silní, ale mojmírovské futbalové nádeje dokázali
niektorých aj poraziť...
Zostava: Mikulášik, Kapsa, Brezina , Henyig,
Koleno, Kečkeš, Andris, Lerint, Hustý, Lenčeš,
Fúska

Vianočné posedenie
prípravkárov

Turnaj v Hliníku nad
Hronom

Výsledky:
Mojmírovce - Trenčín
gól Brezina
Mojmírovce - Karlova Ves červení
Mojmírovce - Trnava
gól Koleno
Močenok - Mojmírovce
Mojmírovce - FC Nitra
Mojmírovce - Karlova Ves Biely

1:0
0:7
1:4
1:0
0:3
3:0

Tradičný halový turnaj sa stáva tradičným
ukončením oddychu našich futbalistov a je predzvesťou začiatku zimnej prípravy. V oklieštenej
zostave sa na Štefana v predkvalifikácii predstavili futbalisti Mojmíroviec v súbojoch s hráčmi
Močenku „B“, Štefanovičovej a Kyneku. Po
bojovných výkonoch postúpili do kvalifikácie,
kde však už boli súperi nad ich sily. S výnimkou
súboja s Čechyncami však v každom zápase boli
dve tretiny stretnutia ostatným mužstvám vyrovnaným súperom. Hoci sa do hlavného turnaja
neprebojovali, hanbu si určite neurobili.
Výsledky:
Mojmírovce – Močenok „B“
góly: Slaténi - 2x, Tomiš, Hlinka
Mojmírovce – Štefanovičová
góly: Hlinka - 3x, Palka, Tomiš

4:4
5:2

Poslednú nedeľu pred Vianocami
sme sa zišli v kultúrnom dome, aby sme
zhodnotili rok prípravky a posedeli si s
rodinami.

Pozvanie prijal starosta obce Martin
Palka, prednosta obecného úradu Jozef Filo,
tréner Ján Núdzný s manželkou. Po príhovoroch
pozvaných, vyhodnotil tréner nielen celú sezónu,
ale aj každého hráča zvlášť. Pod stromčekom
čakali chlapcov darčeky a bohaté občerstvenie,
ktoré pripravili rodičia. Nezabudnuteľným zážitkom pre prítomných bolo spevácke umenie
malých futbalistov, ktorý spoločnými silami zaspievali pieseň Petra Nagya Vianoce, Vianoce.
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Dňa 13. 12. 2014 sa chlapci z prípravky
zúčastnili na Mikulášskom turnaji v Hliníku
nad Hronom, kde sa umiestnili na krásnom 2.
mieste.
Zmerali si sily s mužstvami Hliník nad Hronom A a B, Voznica, Levice A,B...
Zostava: Mikulášik, Brezina, Henyig, Koleno, Kapsa, Lerint, Hustý, Kečkeš
Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený
Mário Henyig...
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ŠPORT
Mojmírovce - Kynek
góly: Palka - 2x, Slaténi, Tomiš
Mojmírovce – Vinodol
góly: Slaténi, Hlinka
Mojmírovce – Výčapy-Opatovce
gól: Palka
Mojmírovce – Čechynce
góly: Švelan, Mandúch
Mojmírovce – Slažany
góly: Švelan, Mandúch

4:1
2:4
1:3
2:5
2:3

INFOBLOK

Hokejbalový turnaj
V športovom areáli u Hany Pappovej to
hokejbalovými turnajmi žije. Na posledný Vianočný turnaj 2014 si sem družstvá prišli zmerať
svoje sily z rôznych miest Slovenska. Atmosféra
bola skvelá a víťazné poháre si napokon odniesli
tieto tímy:
1. Neprišli, 2. Dream Team, 3. P.N.CH.
text a foto: tt

Reprezentovali Mojmírovce:
Jaroslav
Fačkovec,
Peter
Hlinka, Lukáš Palka, Michal
Švelan, Ondrej Blunár, Roman
Tomiš, Samuel Slaténi, Marián
Gálik, Richard Mandúch, Matúš Martiška
J.F.

Degustácia vín – XIX. ročník
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce
pripravuje XIX. ročník degustácie vín.
Odborná degustácia sa v roku 2015 uskutoční 13. marca v administratívnej budove vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce a verejná degustácia sa uskutoční
21. marca v Kultúrnom dome v Mojmírovciach.
Podmienky súťaže:
Vzorky vín je možné prihlásiť do 6. marca 2015 na adresu Obecný úrad Mojmírovce,
Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce.
Vzorky vín je potrebné doručiť do budovy vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce
do 11. marca 2015 do 15,30 hod.
Účastníci zasielajú z každej vzorky po 3 fľaše v objeme 0,75 l.
Vzorka musí byť čitateľne a zrozumiteľne označená týmito údajmi:
• názov vína
• zatriedenie vína
• ročník
• meno, priezvisko, titul a adresa vystavovateľa
Telefónne kontakty:
037/7798101 kl. 102 – Mgr. Martin Palka (starosta obce)
0905/554490 – Ing. Miroslav Belan (predseda organizačného výboru)
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Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
NauĀiř Vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA

pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

