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Výsledky referenda konaného v našej obci
dňa 7. februára 2015
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie:
2310
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:
367
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
361
Referenda sa v našej obci zúčastnilo 15,89 % oprávnených občanov.
Ako sme hlasovali:
Otázka

Počet hlasov
Áno

Počet hlasov
Nie

1

348

13

2

340

19

3

329

28

POZVÁNKY A OZNAMY
* OZ INŠPIRÁCIA, MS SČK v Mojmírovciach a Obec Mojmírovce organizujú v kultúrnom dome v sobotu 7. marca 2015 od 14,00
hod. turnaj pre malých i veľkých v ČLOVEČE NEHNEVAJ SA !
Štartovné 1 €. Záujemcovia bez rozdielu veku sa môžu prihlásiť do
4. 3. 2015 v TIK CESYS počas pracovných dní od 13,00 do 16,30
hod.
*Obec Mojmírovce a Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce pozývajú na XIX. výstavu vín spojenú s verejnou ochutnávkou vín
v sobotu 21. marca 2015 od 16,00 do 23,00 hod. do Kultúrneho
domu v Mojmírovciach. Vstupné na verejnú degustáciu 5,00€. Bude
možnosť zakúpiť si pohárik a katalóg priamo v sále KD. Vystavovatelia dostanú pohárik a katalóg zdarma.
* Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Mojmírovciach oznamuje, že verejná zbierka Ligy proti rakovine
SR - Deň narcisov 2015 sa uskutoční tento raz už v marci - 27. 3.
2015. Aj v tomto roku sa v spolupráci so žiakmi ZŠ Mojmírovce
plánujeme podieľať na tomto projekte konkrétnej pomoci v prospech slovenských pacientov.
*Obec Mojmírovce pozýva všetkých pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ
Mojmírovce a dôchodcov pedagógov na posedenie pri príležitosti
Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční v piatok 27. marca 2015 o 15,00
hod. v kultúrnom dome.
* Obec Mojmírovce v spolupráci s Klubom tvorivosti seniorov,
pozývajú občanov na otvorenie výstavy ručných prác s názvom
Veľkonočné variácie v piatok 27. marca 2015 o 17,00 hod. v kultúrnom dome. Výstava bude sprístupnená aj v dňoch 30. marca - 2.
apríla 2015 od 8,00 do 14,00 hod.
Milé ženičky, mnohé ukrývate v svojich domácnostiach poklady
vytvorené svojimi šikovnými rukami. Prosíme vás prispejte aj vy
svojimi ručnými prácami k obohateniu tejto výstavy. Svoje práce
môžete priniesť vo štvrtok 26. marca od 8,00 do 18,00 hod. do
kultúrneho domu. Za prinesené ručné práce vám vopred ďakujeme.
Bližšie informácie môžete získať na tel.č.: 0917 336 061.
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Vážení spoluobčania,
napriek tomu, že MDŽ nemá v posledných rokoch vo verejnosti už taký ohlas ako v minulosti, stále je tu príležitosť,
kedy môžeme našim ženám vyjadriť slová vďaky, úcty a uznania. Zostávajú naďalej základným kameňom našich rodín.
Hlboko sa skláňam pred ich obetavosťou a láskavosťou,
ktorou napĺňajú chvíle nášho každodenného života.
Drahé žienky - Mojmírovčanky,
v mene všetkých mužov našej obce Vám želám prostredníctvom obecného časopisu pri príležitosti Vášho sviatku
pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní. Nech Vás pohoda,
porozumenie a láska sprevádzajú na každom kroku. Vnášajte
naďalej svojím milým úsmevom teplo do svojich rodín, rozdávajte lásku tak, ako to viete len VY - ŽENY.

Mgr. Martin PALKA
starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
*Obec Mojmírovce v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA organizuje
v kultúrnom dome v sobotu 28. marca 2015 od 9,00 do 13,00 hod.
podujatie Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré budú zamerané na
zdobenie veľkonočných kraslíc, výrobu šibákov a zdobenie veľkonočných perníkov. Záujemcovia bez rozdielu veku sa na jednotlivé
dielne môžu prihlásiť v knižnici u Aleny Filovej počas úradných
hodín, alebo na telefónnom čísle 0917 336 061. Účastnícky poplatok
je 1 €. V cene je čiastočný príspevok na materiál, lektorov a malé
občerstvenie. Z dôvodu obmedzenej kapacity sa môže na každú
dielňu prihlásiť maximálne 12 účastníkov.

Štatistika Stavebného úradu Mojmírovce
Porovnanie vývoja vo výstavbe rodinných
domov v obci Mojmírovce
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet vydaných
stavebných
polení

19

13

11

18

13

19

Počet vydaných
kolaudačných
polení

20

12

16

15

20

15

3

SLOVO STAROSTU OBCE
Slovo starostu, alebo čo trápilo starostu
v poslednom období?

Zberový dvor
Nedávno sme spolu s časťou
poslancov OZ a aj s riaditeľom
OO Policajného zboru absolvovali malý prieskum situácie na
zberovom dvore. Kontrolovali
sme rešpektovanie určitých
pravidiel. Bolo v našom záujme, aby na zberový dvor mohli
vstúpiť len občania, ktorí majú
tzv. POVOLENIE vstupu na zberový dvor, ktoré
občania dostanú pri zaplatení poplatku za komunálny odpad na rok 2015 (pozn.: ak ich nedostali
pri zaplatení poplatku, môžu si ich vyzdvihnúť na
obecnom úrade dodatočne). Ide nám o ochranu
slušných a poctivých občanov. Sme rozhodnutí vo
svojich aktivitách pokračovať, lebo aj neprispôsobiví občania musia pochopiť pravidlá, že obec
nemôže dávať, ak nedostane. Je pre nás prioritou,
aby zberový dvor slúžil len a iba Mojmírovčanom.
Nemôžeme dopustiť, aby naši občania doplácali
na odpad, ktorý je produkovaný mimo našej obce.
Zároveň je pre nás veľmi dôležité, aby riešenia,
ktoré majú našim občanom pomôcť, neprichádzali od stola z kancelárie, ale priamo z terénu, kde
najlepšie pochopíme, čo občanov trápi a prípadne
aké riešenia by navrhovali oni. Je naším cieľom
hľadať systémové riešenia a preto následne vyhlásim boj proti čiernym skládkam a tvrdo budem
sankcionovať ich zakladateľov. Zaslúžime si žiť

v čistej obci a aj čistý urmínsky chotár nezostane
na vedľajšej koľaji, čoho dôkazom bude akcia,
ktorú pripravujeme na mesiac apríl v spolupráci
s niekoľkými organizáciami.

Túlavé psy v obci
Čoraz viac som presvedčený o potrebe intenzívnejšie riešiť problém túlavých psov v našej obci.
Moje presvedčenie utvrdilo aj to, že niekoľkí
občania počas januára boli napadnutí takýmito
psami. Preto do uzávierky časopisu bolo urobených 5 odchytov, pri ktorých bolo odchytených
17 psov. Obec z rozpočtu vynaložila na prevedené odchyty viac ako 1 150,00 EUR a ďalšie
odchyty budú pre obec znamenať ďalšie výdavky
z obecného rozpočtu. Práve tu mi je ľúto, že tieto
financie mohli byť použité na iné prospešnejšie
aktivity, keby nezodpovední majitelia psov neboli
ľahostajní k tomu, kde sa ich psík momentálne
nachádza, alebo či je, alebo nie je niekoľko dní
preč. Napriek prijatým opatreniam sa ešte stále
po našej obci potulujú psy bez svojho majiteľa,
a tak ohrozujú našich občanov. Chcem ubezpečiť
Mojmírovčanov, že odchyty budú pokračovať aj
v mesiacoch marec a apríl. Nie je možné, aby sa v
našej obci občania čoraz menej cítili bezpečne a
boli vo zvýšenej miere napádaní túlavými psami.
Prosím občanov, aby nás na túlavých a agresívnych psov upozorňovali a spoločnými silami tak
dokážeme čo najrýchlejšie prispieť k väčšej bezpečnosti našich ulíc. Ďakujem.

Mgr. Martin PALKA ,

starosta obce Mojmírovce

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Obecné zastupiteľstvo sa 20. januára
2015 stretlo na svojom 3. zasadnutí.
Z najzaujímavejších bodov vyberáme:
• poslanci schválili uvoľnenie Ing. Ladislava
Köblösa z funkcie člena redakčnej rady obecného časopisu,
• s účinnosťou od 1. februára 2015 OZ zvolilo
do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie
6 rokov Ing. Janku Pintovú, ktorá bola vybratá
z celkom 7 prihlásených kandidátov. Svoju funkciu bude vykonávať na polovičný úväzok,
• schválili Program rozvoja bývania obce Mojmírovce aktualizovaný na rok 2015,
• schválili Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej
kúpnej zmluve z 27. mája 2014 medzi obcou
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a obchodnou spoločnosťou S.F.H., s.r.o so sídlom
Gúgská 13, 940 01 Nové Zámky,
• OZ vydalo Doplnok č. 1 VZN č. 11/2013
o určení ceny nájmu pre nájomné bytové domy
postavené s podporou štátu vo vlastníctve obce
Mojmírovce,
• poslanci schválili zahraničnú služobnú cestu
starostu a zástupcov obce do Maďarska v dňoch
24. januára 2015 a 7. februára 2015,
• v súvislosti s výstavbou nájomných bytov
v budove bývalých združených služieb OZ odsúhlasili investičný zámer odkúpiť 12 bytových
jednotiek v budove súp. č. 943 na Hlavnej ulici,
951 15 Mojmírovce.

Ing. Jozef Filo

MIESTO PRE...

„Cítim potrebu
angažovať sa pre
obec“
Na pozíciu hlavného kontrolóra obce nastúpila 1. februára 2015 Ing. Janka Pintová. Na
začiatku jej pôsobenia v obci jej dávame priestor
na predstavenie.
Moje prvé poďakovanie patrí Obecnému
zastupiteľstvu v Mojmírovciach, ktoré mi dalo
dôveru a pri voľbe hlavného kontrolóra obce Mojmírovce ma zvolilo z pomedzi šiestich zúčastnených kandidátov na tento, pre obec dôležitý post.

1. Ak je to možné, predstavte sa našim čitateľom.
Mám 45 rokov, som vydatá, mám dve dcéry,
staršia z nich sa už osamostatnila, žije a pracuje v
Bratislave, mladšia študuje v Nitre na SPU na Fakulte ekonomiky a managmentu. Profesijne som
začínala ako “stavárka” na oddelení cenotvorby
a rozpočtov v Cestných stavbách, môj pracovný
život ma ale posúval rôznym spektrom pracovných pozícií. Pracovala som v troch veľkých
slovenských spoločnostiach a v súčasnosti som
majiteľka spoločnosti, ktorá sa venuje záhradnej
architektúre a projekcii. Počas tohto obdobia som
získala veľmi veľa skúseností s riadiacou aj kontrolnou činnosťou. Naučila som sa, že ľudí treba
počúvať, byť k nim pozorná a chápavá, lebo nie
vždy sú veci také, ako sa nám na prvý pohľad
môžu zdať. Naučila som sa byť zodpovedná, priama, ale aj nekompromisná pri plnení pracovných
povinností, čo mi veľakrát mnohí zazlievali. O to

viac ma teší, keď sa stretnem so svojimi bývalými
kolegami, a tí mi aj po rokoch prejavujú vďaku
za to, že mohli so mnou spolupracovať. Mňa zase
teší, že z niektorých mojich podriadených sú dnes
úspešní riadiaci pracovníci, ktorí vedú svoje pracovné tímy alebo svoje vlastné firmy.
2. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na pozíciu
hlavného kontrolóra obce?
Zaujímavá otázka☺. Cítim potrebu angažovať
sa pre obec a to nie len prostredníctvom dobrovoľníckej práce, ale aj aktívne prispieť k zlepšovaniu transparentnosti chodu obce, k zlepšeniu
informovanosti obyvateľov, ale aj pri zvýšení
efektívneho fungovania obecného úradu, ktorý
je tu pre občanov. Počas niekoľkých rokov, ktoré
žijem v Mojmírovciach som mala možnosť vidieť,
ako to funguje, ako sa obec posúva ďalej, ako sa
rozvíja v prospech svojich občanov a uvedomila
som si, že by som mohla byť užitočná a využiť
svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti v
prospech obyvateľov Mojmíroviec. Verím, že sa
mi to počas funkčného obdobia šiestich rokov
podarí a bude za mnou vidieť ďalší krok, ktorý
nadviaže na aktivity mojich predchodcov, ale aj
na prácu, ktorú každodenne odvádzajú dnes už
moji kolegovia na obecnom úrade. Uvedomujem
si, že pozícia kontrolóra medzi ľuďmi nebude veľmi obľúbená. Niektorým sa možno nebude páčiť
moje „vŕtanie do vecí”, ale o tom som vedela a
som pripravená tomu čeliť. Budem veľmi rada, ak
všetkých presvedčím, že moje pracovné úlohy na
poste kontrolóra sú smerované nie proti ľudom,
ale k tomu, že naša obec bude transparentná pred
úradmi, ktoré nám delegovali svoje právomoci,
že bude transparentná pred obyvateľmi obce, že
financie, ktoré obec spravuje, sú používané efektívne a v prospech všetkých slušných obyvateľov
obce. Taktiež chcem pozorne dohliadať na to,
aby sa obec domáhala svojich práv u všetkých
obyvateľov, ktorí na svoje povinnosti voči obci
(teda slušným) zabúdajú, alebo sa im vedome
vyhýbajú.
3. Prečo ste si vybrali za svoj „domov“ práve
Mojmírovce?
V roku 2002 sme začali s manželom hľadať
miesto, kde budeme tráviť víkendy mimo mesta.
Prešli sme veľa obcí, videli sme veľa domov a
chalúp, ale len jedno miesto bolo to pravé. Asi
zafungovalo takzvané “Genius loci - duch miesta”, lebo už pri prvej obhliadke spolu s realitnou
maklérkou sme vedeli, že toto je to miesto, ktoré
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MIESTO PRE...
sme hľadali. Môj nebohý otecko pri prvej návšteve v Mojmírovciach zalomil ruky a vraví: “Čo vy
s týmto budete, preboha, robiť.” Dom bol zničený,
fasáda hrozná, pivnica vlhká, v záhrade burina
vo výške 1,5m a za domom hromada neporiadku.
Nám to nevadilo a pustili sme sa do úprav, začali
sme čistením záhrady, drobnými opravami na
dome. Po dvoch rokoch sme sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu takmer 100-ročného domu
a od roku 2007 sú Mojmírovce domovom mojej
rodiny, kde žijeme s našimi deťmi. Z víkendových
“mešťanov” sú, z nás vidiečania. Za tých pár rokov sa cítim byť Mojmírovčanka, napriek tomu že
som takmer 40 rokov prežila v meste.
4. Povedzte, čo vás v našej obci oslovilo pozitívne a čo negatívne.
Mojmírovce vnímam ako veľmi progresívnu obec,
ktorá za niekoľko rokov spravila veľmi veľký pokrok takmer vo všetkých oblastiach. Veľmi sa mi
páči snaha vedenia obce (minulého aj súčasného)
stmeľovať obyvateľov, vzájomne utužovať medziľudské vzťahy prostredníctvom rôznorodých
akcií, ktoré obec a neziskové združenia v obci
organizujú. Fascinuje ma historická stopa obce,
ktorá ostáva po obyvateľoch Mojmíroviec už niekoľko storočí a je pri niektorých známych menách
nezmazateľne zapísaná aj mimo územia Mojmíroviec. Som rada, že Mojmírovce nezabúdajú na

svoju históriu a sú na ňu aj patrične hrdé.
Samozrejme sú aj veci, ktoré sa mi nepáčia a z
ktorých som niekedy smutná. Apatia ľudí podieľať sa na veciach verejných, neochota určitých
skupín rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ale aj
to, že sa v obci stretávam s tým, že občan si vymedzuje svoj život len v priestore svojho dvora a
záhrady, že sa ľudia začínajú správať ako v meste
(Zavriem bránku, postavím vysoký plot a ostatné
ma nezaujíma). Toto nie je problém len u nás, je to
trend, ktorý by sme sa mali pokúsiť zastaviť. Tiež
ma trápi skutočnosť, že ešte aj po 25-tich rokoch
od zmeny systému, si mnohí z nás neuvedomujú,
že občianska spoločnosť sa musí budovať zospodu, to jest, od občana smerom k samospráve
a nie naopak. Samospráva je nástroj, ktorý má
zabezpečovať požiadavky a potreby občana. Samozrejme, aj občania musia svojou zodpovednosťou, pracovitosťou a čestnosťou prispieť k tomu,
že naša milá obec bude fungovať v náš spoločný
prospech, nie v prospech jednotlivca alebo vybranej skupiny. Takže, milí občania, nielen brať, ale
aj dávať obci sa musíme stále učiť.
Ďakujem za priestor na vyjadrenie a verím, že
po šiestich rokoch budem môcť spokojne a hrdo
chodiť po uliciach Mojmíroviec.
Otázky položila: Mgr. Daniela Kozáková
Odpovedala: Ing. Janka Pintová

Fašiangy v zariadení
sociálnych služieb
CEDRON SENIOR
Mojmírovce, n.o.
Fašiangy sa pomaly končili a aj my v zariadení pre seniorov sme využili krásny čas na
zábavu pred pôstnym obdobím na karnevale, keď
naši seniori (aj zamestnanci zariadenia) využili
možnosť byť chvíľu v „cudzej koži“.
Bolo to naozaj pestré: traktorista, karatista,
futbalista, šerif, Karkulka a korytnačka, cigánočka s volským okom, Mikuláš a Večernica ba
dokonca chirurgička si pochutnávali na chutných
fašiangových šiškách a fánkach. Navštívili nás
aj prekrásne masky detičiek a pani učiteliek zo
Školskéko klubu v Mojmírovciach.
Zaspievali nám krásne fašiangové piesne a
obdarovali nás a našich seniorov fašiangovým
pozdravom, šiškami, fánkami a šatôčkami, za čo
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im veľmi pekne ďakujeme.
Bc. Jarmila Boríková

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

70. výročie skončenia II.
svetovej vojny
- výpis z kroniky obce
Keďže východný front sa približoval a sovietska armáda sa tiež približovala a nezadržiteľne napredovala, záplava vojsk votrelých
nemeckých armád naplnila naše pokojné dediny a tak ani naša obec nebola výnimkou.
Keď po dlhšej prestávke na rieke Hrone
urobila sovietska armáda nápor, nemecké
vojská v bezhlavom ústupe opustili našu
obec a dňa 29. marca 1945 o 08.30 hodine
do dediny vošli prvé bojové sledy hrdinskej sovietskej armády a tak vyslobodili a očistili našu
obec od nepriateľov. Víťazná armáda prichádzala
do našej obce z juhovýchodu od osady Štefanovičová a Jozefovho dvora. Obec bola pustá. Civili
hľadali útulok v pivniciach a skrýšach urobených
vlastnou rukou. Po dedine prebehovali len malé
skupinky nepriateľských vojsk, ktoré ustupovali
smerom na Svätoplukovo a Veľkú Dolinu, kde sa
organizovali a pripravovali na odpor. Len malé
miestne prestrelky, dosť ojedinelé a riedko padajúce rany z diel a mínometov nasvedčovali tomu,
že cez naše kraje valí sa front, prichádza tak dávno
a túžobne čakaná sloboda. A prišla. No, nedožili
sa jej všetci naši občania. Niektorí boli vytrhnutí
z radov našich a v hodine poslednej, keď sloboda
bola už na dosah ruky, stali sa obeťami prechádzajúceho frontu. Boli to: František Sakál, Jozef
Oravec, jeho žena Alžbeta Oravcová a ich syn,
Klára Kamenická, Elena Škutilová.

Miestne obyvateľstvo sovietsku armádu
- osloboditeľku - vítalo s otvoreným náručím
a ochotne, kde sa len dalo im vypomáhalo.
Stopy po vojne ostali. Ostalo veľa potratených
nábojov, streliva a nevybuchnutých mín a bômb,
ktoré zapríčinili ešte veľa nešťastí. Napr.: chlapec
Bernard Hroňo našiel výbušninu, ktorá pri neodbornom zaobchádzaní mu v ruke explodovala a
odtrhla mu prsty. Pomoc, ktorú našiel u lekárov
sovietskej armády mu zachránila síce život, no
ruku mu zachrániť nemohla, lebo mu ju museli
amputovať. Taktiež chlapci: Emil Hlinka a Alfréd
Kováč boli poranení na tele od míny, s ktorou sa
zo zvedavosti hrali. Podobne i občan Michal Plenta bol ranený do nohy.
Chotár náš bol krížom krážom poprerývaný
zákopmi, ktoré si tu nemeckí vojaci pripravili.
Tieto zákopy a okopy občania behom troch mesiacov odstránili. Zmizli i tieto stopy a ostali len
slzy tých, čo niekoho stratili...
Z kroniky obce vybrala D. Kozáková
Foto: tt

Občianske združenie
Mojmírovské kroky
pozýva do Bruselu

do Atómia a MiniEurópy. Okrem toho zdarma
navštívime budovu Európskeho parlamentu
(Parlamentárium), múzeá, parky, námestie
a cestou aj Európsky súdny dvor.

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Európskej únie a 30. výročia vyhlásenia 9. mája za
Deň Európy ObZ Mojmírovské kroky v rámci
projektu Poznávame našich susedov a Európu
organizuje poznávací zájazd do Bruselu. Zájazd sa uskutoční 8. – 10. mája 2015.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať u Aleny
Filovej v Obecnej knižnici do 30. marca 2015
(kvôli rezervácii ubytovania).

Cena je 150,00 EUR/os. Cena zahŕňa autobusovú dopravu, ubytovanie, poistenie a vstupy

Pri prihlásení je potrebné uviesť osobné
údaje (kvôli poisteniu, číslo OP, resp. pasu..),
telefónny kontakt a zaplatiť celú sumu, alebo
minimálne zálohu 50,00 EUR/os. Zvyšok je
potrebné uhradiť do 20. apríla 2015.
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20. výročie vzniku
Základnej umeleckej školy Mojmírovce
Decembrovým vianočným koncertom žiakov si 20-ročné jubileum pripomenula škola,
ktorá bola v našej obci otvorená 1.12.1994. Od
tohto dňa Základná umelecká škola Mojmírovce (ďalej len ZUŠ) začala písať svoju históriu
a do dnešných dní preklenula 20-ročné obdobie
výchovy mladých ale i starších žiakov, poslucháčov, dospelých, ktorí sa vzdelávali a chcú
naďalej vzdelávať v umeleckých odboroch
hudby, slova, kresby a tanca.
Zakladateľka školy Milada Jahelková, oslovila známych hudobníkov, študentov, pedagógov
z Mojmíroviec a okolia, a škola mohla vykročiť
k prvým krokom života umeleckého vzdelávania. Funkciu riaditeľky školy začala vykonávať
Milada Jahelková hneď od vzniku školy v roku
1994. V škole boli zriadené 4 odbory: hudobný,
literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. Od
začiatku ZUŠ sídlila v budove Základnej školy
Mojmírovce, v rôznych triedach, ktoré im boli
vyčlenené do užívania. V roku 1998 prišlo k
zmene vo funkcii riaditeľa školy a dočasným
vedením školy bol poverený Mgr. Eugen Gnoth,
nitriansky hudobný skladateľ, ktorý v marci
1999 z tejto funkcie na vlastnú žiadosť odstúpil.
Od 1. apríla 1999 dočasne riadil školu pedagóg
Rudolf Arpáš. Na základe výberového konania
dňom 18. 8. 1999 bol oficiálne vymenovaný za
riaditeľa ZUŠ Mojmírovce a túto funkciu vykonáva nepretržite posledných 15 rokov (plynúce
štvrté volebné obdobie).
Od 1. septembra 1999 do 31. augusta 2014
sme v našej škole vychovali 170 absolventov.
Každý školský rok v tomto období študovalo na
našej škole priemerne 196 žiakov ročne. Okrem
hlavnej prevádzky školy v Mojmírovciach sme
od 1. septembra 2004 vyučovali v 4 ďalších detašovaných pracoviskách, neskôr premenovaných
na elokované, v budovách: ZŠ Ivanka pri Nitre
(1.9.2004 - 30.6.2011), ZŠ Poľný Kesov (1. 9.
2005 - 30. 6. 2013), ZŠ Cabaj - Čápor časť Cabaj
(1. 11. 2007 - trvá), ZŠ Cabaj - Čápor časť Čápor
(1. 9. 2012 - 30. 6. 2013). Z dôvodu zložitého
prevádzkovania na diaľku a novej legislatívy 3
z nich zanikli.
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V súčasnej dobe má škola 212 žiakov, 14
pedagógov, 3 nepedagogických zamestnancov,
vlastné priestory v budove ZŠ Mojmírovce a prenajímané priestory pre elokované pracovisko
ZUŠ v budove ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj.
20-ročné obdobie dalo možnosť na zviditeľnenie
činnosti ZUŠ v regióne aj na celom Slovensku.
Naši žiaci prezentovali svoje umenie v rôznych
úspešných zoskupeniach, ako napr. swingový orchester ZUŠ Mojmírovce pod vedením Martina
Štourača, malá dychová hudba pod taktovkou
Róberta Szöllösyho, flautový súbor Lístoček pod
vedením Mgr. Jarmily Adamovskej, vokálno-inštrumentálna skupina SLIDE pod vedením Jána
Pastora, flautový súbor pod vedením Mgr. Klaudie Arpášovej, detský divadelný súbor „MY“
ZUŠ Mojmírovce pod vedením Mgr.art. Ivany
Beňušíkovej. Ďalšie duá, triá, sólové vystúpenia
pod vedením svojich triednych pedagógov, ich
úspešných žiakov, ktorí pokračovali v štúdiu
na konzervatóriách v Žiline, v Topoľčanoch a v
Nitre. Nesmiem vynechať našich výtvarníkov,
dramatikov, hudobníkov a tanečníkov, ktorých
krásne výsledky a činnosť verejnosť vníma na
našich pravidelných koncertoch, súťažiach a aktivitách v rámci celého Slovenska i za hranicami
našej republiky (Trenčín, Piešťany, Bratislava,
Csömör, Brno).
Nakoľko uplynulo už 20 rokov odvtedy, čo
zazneli prvé tóny, prvé literárne diela, tanečné
kroky a pokreslené výkresy v našej umeleckej
škole, máme spolu so všetkými pedagógmi ZUŠ
niekoľko prianí.
Našej oslávenkyni ZUŠ-ke prajeme, aby sa
zapísala do pamäti mnohých škôl, aby bola stále
modernejšou a vyhľadávanejšou, stabilnejšou
a trvalejšou školou na jej hodnotách v znení slova MÚZIČKA vyjadrujúc muzikálnosť - úprimnosť - improvizáciu - kreativitu - aktívnosť - čarovnosť - zanietenosť, aby bola zdravo priebojná
a nebojácna medzi konkurenciou v umeleckom
školstve uplatňujúc naše motto školy:
„Chápať umenie znamená umeniu porozumieť“.

Bc. Rudolf Arpáš,

riaditeľ ZUŠ Mojmírovce

FAŠIANGY V MOJMÍROVCIACH 2015
FS Kysucký prameň

Fašiangová
z abíjačka
V sobotňajšie ráno,
17. januára, sa dvere
kultúrneho domu otvorili
celej verejnosti vyznávačom chutného jedla
a skvelej zábavy.

O. Pastorovič

Majster mäsiar sa od
rána nezastavil, spolu so
svojím tímom pripravovali zabíjačkové špeciality,
o ktoré bol veľký záujem.
Rovnako aj naši seniori
mali plné ruky práce

DH Mojmírovská Kapela

Penco & Eifel a Danča

HS Žochári
s prípravou chutných šišiek a fánok,
vareného vína, čaju, či pečením
huriek, klobás a mäsa, na ktorých si
všetci v dobrej nálade pochutnávali.
Hudobný program bol naozaj pestrý.
Od rána do večera ste počúvali, zabávali sa a aj tancovali.
Pri večernej zábave nechýbali
masky, ktoré fašiangovú atmosféru
len umocňovali.
text: tt,
foto : Rudolf Arpáš
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dedine a pritom pobaviť obecenstvo. A to sa im
aj podarilo.
Text a foto: A. Filová

Urmínske gajdošské fašiangy
Hlasné zvuky gájd sa u nás rozozvučali
už v piatok 6. februára vo Veľkej sále Kaštieľa
Mojmírovce, kde pripravili manželia Žilíkovci
pestrý a zaujímavý program pre deti ZŠ a OUI
Mojmírovce.
Slovom, spevom, rozprávaním, hrou na
hudobné nástroje, ale aj tancom priblížili gajdošskú a fašiangovú tradíciu v urmínskom kraji.
V sobotu sa počet gájd rozšíril, prišli gajdoši zo
Spojených hukov Slovenska a veselé gajdovanie
bolo počuť široko – ďaleko po obci.

sa slovenským gajdošom podarí zapísať slovenské gajdy a gajdovanie ako kultúrne dedičstvo do
UNESCO.

Divadelné predstavenie
AMERIKA
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Fašiangové obdobie tento rok ukončila tanečnou zábavou hudobná skupina Kortina známa
z TV Šláger.
Text: A. Filová, foto: Peter Šoky

Prezentácia MR CEDRON
na Svetovej zimnej univerziáde 2015
Toto 3-dňové podujatie pripravili: OZ DROPiK s finančnou podporou Obce Mojmírovce,
Kaštieľ Mojmírovce.
text: tt, foto: OZ DROPiK

Večerný program gajdošov obohatili aj ľudový tanečníci. Na nedeľňajšej veľkej omši v Kostole sv. Ladislava všetkým prítomným slávnostne
zahrali gajdoši ako nositelia tradícií. Je sympatické, že vďaka tomuto podujatiu prejavili záujem
o gajdovanie aj žiaci našej ZŠ. Pevne veríme, že

Valentínsky večer s Kortinou

V poslednú fašiangovú sobotu sa obyvateľom
našej obce predstavilo Veličianske ochotnícke
divadlo s hrou AMERIKA na motívy divadelnej
hry Ignáca Grebáča Orlova Až lipa zakvitne v réžii Ľuba Škyvru. V hre nechýbal smútok, láska,
ale i smiech. Veď o to práve tomuto ochotníckemu divadlu išlo, priblížiť voľakedajší život na

Slovensko môže byť hrdé na to, že na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách sa po rokoch
1987 a 1999 už tretíkrát v histórii uskutočnila
v období 24. 1. 2015 – 1. 2. 2015 Svetová zimná
univerziáda. Hlavnou hostiteľskou krajinou
27. Svetovej zimnej univerziády 2015 bolo
Španielsko – Granada a Slovensko – Štrbské

Pleso a Osrblie. Na území Slovenskej republiky
boli organizované súťaže v bežeckom lyžovaní,
severskej kombinácii a v skokoch na lyžiach na
Štrbskom Plese a v biatlone v Osrblí.
Mikroregión CEDRON dostal príležitosť
spropagovať svoje územie v rámci prezentácii
Slovesnej agentúry cestovného ruchu. Podarilo sa nám zhromaždiť viac ako 1 000 propagačných materiálov (Salaš Cabaj, Kaštieľ
Mojmírovce, ThermalKesov, obec Mojmírovce, Mikroregión CEDRON, TIK CESYS,
Mojmírovské kroky), taktiež sme poskytli aj
prezentačné DVD z nášho regiónu.

Daniela Kozáková ,

manažérka MR CEDRON
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ZAZNAMENALI SME

Rok
Ľudovíta Štúra
Človek bez svedomia
je koža biedna, daromná,
národ bez vedomosti historickej
o sebe a predkoch svojich
je hromádka koží otrockých.
Ľudovít Štúr
*28. 10. 1815 Uhrovec
+12. 1. 1856 Modra
Ľudovít Štúr je najvýznamnejším
predstaviteľom a vedúcou osobnosťou slovenského národného života v
polovici 19. storočia. Bol poslancom
uhorského snemu, kodifikátorom spisovnej slovenčiny, autorom súčasného
slovenského spisovného jazyka, politikom, filozofom, jazykovedcom, pedagógom, spisovateľom a novinárom.

K stavu
súčasnej rodiny
V uplynulom roku sa konalo v Ríme mimoriadne zasadnutie biskupskej synody o rodine,
ktoré bolo prerušené na dobu jedného roka,
počas ktorého synodálni otcovia majú lepšie
zmapovať stav súčasnej rodiny v krajinách,
z ktorých pochádzajú. U nás, na Slovensku,
v tomto období bola búrlivá kampaň, spojená
s referendom, o ktorého opodstatnení sa diskutovalo a diskutuje dodnes. Viacerí poukazujú na
absenciu celospoločenskej debaty a analýzy a na
niektoré neprimerané vášnivé stanoviská, založené na predsudkoch a ľudskej agresivite...
Výsledok referenda poukazuje, že v dnešnej
dobe je oveľa potrebnejšie ľudí konštruktívne
spájať, než kategoricky rozdeľovať. Tak to
vyplýva z (ne)vôle voličov a ich (ne)účasti na
referende. Preto je potrebné rozvinúť celospoločenskú debatu a aktivity, nielen v národnom
kontexte, ale najmä na lokálnych úrovniach: aj
u nás, v obci. Táto diskusia by mala viesť ku
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Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vláda Slovenskej republiky vyhlásila
rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.
Aktivity koordinuje Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného
ministrom
kultúry. Počas celého
roka bude množstvo
zaujímavých
podujatí,
ktoré vyvrcholia 24. a 25.
10. 2015 Celonárodnými
oslavami 200. výročia
narodenia
Ľudovíta
Štúra v Uhrovci. (viac
informácií na www.culture.gov.sk a o samotnom
významnom dejateľovi aj
na www.dikda.sk).
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Začiatok roka
v Dobrovoľnom
hasičskom zbore
Mojmírovce
Veliteľ zboru Dušan Pekarík uviedol v rámci
rozhovoru, že v januári a februári tohto roku zasahovali celkovo 7 krát pri nehodách a rizikových
stavoch v obci a jej blízkom okolí.
Našťastie sa všetky zaobišli bez tragických
následkov. A o čo vlastne išlo? Dve autonehody
v okolí obce, vyvrátený strom na cestnej komunikácii (Hlavná ulica), odstránenie haluze
vyčnievajúcej do cesty pri vinici, dvakrát odčerpávanie zatopenej časti parkoviska na Rínku
a taktiež poskytli pomoc človeku, ktorý bol pod
vplyvom omamných látok - alkoholu. Aj vďaka

aktívnym zásahom miestneho DHZ je naša obec
bezpečnejšia.
text: tt, foto: DHZ Mojmírovce

D. Kozáková,
Prevzaté a upravené
konkrétnym riešeniam, ako stav súčasnej rodiny zlepšovať a jej obraz a fungovanie pozitívne
ovplyvniť. S radosťou zaznamenávame snahy
približovania sa jedného k druhému i rodín
navzájom - v spoločenských stretnutiach, v kultúrnych podujatiach či vznikajúcich organizáciách. Je tu Rada mladých, poradný orgán obce,
ďalej vznikajúce prostredie združenia pre matky
s deťmi, či OZ INŠPIRÁCIA, ktoré už dlhšiu
dobu funguje v našej obci. Žiadalo by sa však
neprestávať a naďalej sa komunitne organizovať: v združeniach pre otcov rodín, pre mladé
rodiny, pre ženy, pre nezamestnaných, duchovné
stretnutia atď.
Obraz rodiny tvoríme spoločne, preto je
potrebné spoločné úsilie v snahe napomôcť
jeho zlepšeniu. Svoje návrhy a nápady si preto
nenechajme pre seba vo vlastnej obývačke. Pre
všetkých je priestor vyjadriť sa a priložiť svoj
um a ruku k obrazu súčasnej rodiny. Spravme
každý čosi viac pre stav rodiny, i stav budúceho
obrazu našich rodín...

Dr. Ondrej Pavle

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Fašiangový karneval v MŠ
Z MŠ Mojmírovce

„Pozor, pozor, práve dnes,
začína sa veľký ples.
Berte masky, je tu bál,
fašiangový karneval!“
A bolo sa veru na čo tešiť! Veselý šašo, ktorý
zavítal do našej materskej školy týmito slovami
zvolával všetky deti do krajiny zázrakov, kde
zažijú senzačnú karnevalovú zábavu. Nedočkavé

deti sa akoby šibnutím čarovného prútika zmenili na rozprávkové bytosti, nastúpili do vláčika
a vycestovali.
Po tanečnom kole a predstavení masiek sa
začala tá pravá karnevalová veselica, na ktorej
sme sa všetci zabávali, súťažili, hostili a hlavne
veľa nasmiali. Tento deň sme sa obohatili o nové
zážitky, za čo patrí i veľká vďaka rodičom, ktorí
pripravili pre deti originálne a nápadité masky.
Udalosť to bola veľmi veselá, o čom svedčí aj
naša spoločná fotografia.
Gabriela Michalíková

13

ŠKOLSKÉ OKIENKO
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však pokorili akékoľvek rozmary prírody a lyžiarska výstroj plnila svoj účel po celých 5 dní.
Ďakujeme našej mládeži za vzornú spoluprácu, dobrú náladu, mnoho krásnych zážitkov,
na ktoré sa nezabúda. Veľká vďaka podpore
spoločnosti Tauris Nitria, spol. s r.o. za chutné
spestrenie jedálneho lístka! ☺
Z veršov žiakov, napísaných počas pobytu
vyberáme:

počúvať, pýtať sa aj rozprávať v angličtine. Už
len záverečné „selfie“, zopár podpisov a pekné
dopoludnie bolo za nami.
Jitka Pahulyiová

Zo ZŠ Mojmírovce

Galéria ŠKD
Školský klub detí využil zručnosti a nadšenie
detí pre krásne veci a všetci sa pustili do náročnej
práce. Cieľom bolo vyzdobiť chodby, po ktorých
denne prechádzame a vlastne si tým spríjemniť
svoj pobyt v škole. Pani vychovávateľky vysvetlili deťom nové techniky práce s papierom a tie už
mali plno nápadov. Začali tvoriť vlastné projekty.
Ich niekoľkotýždňové snaženie teraz predstavujú
dve minigalérie obrazov, ktoré skrášľujú chodbu
na prízemí základnej školy.
Mgr. Monika Poledníková,
Martina Ďuricová
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Vzácna návšteva
Predposledný januárový týždeň našu školu
navštívili vzácni hostia z Tajvanu a Egypta.
A tak, naši žiaci 4.- 9. ročníku mohli prežiť
prostredníctvom besedy s anglicky hovoriacimi
lektormi netradičné vyučovanie geografie, anglického jazyka i hudobnej výchovy. Besedovali
sme v spoločenskej miestnosti, kde naši hostia
prostredníctvom interaktívnej tabule priblížili
život detí v týchto exotických krajinách.
Naši žiaci si mohli vyskúšať jedenie s čínskymi paličkami, podaktorí si zahrali na egyptský
strunný nástroj „oud“ - predchodcu európskej
lutny. A čo navyše? Celé dopoludnie sme zvládli

...Ostaňme tu navždy,
lyžovať už vieme,
síce nie každý,
ale i tým pomôžeme...
30 lyžiarov + PaedDr. A. Holková, PaedDr. J.
Golianová a vedúci výcviku Mgr. P. Slíž

Lyžiarsky výcvik
žiakov
ZŠ Mojmírovce
Tridsať žiakov s tromi pedagógmi v januári 2015 úspešne
absolvovalo lyžiarsky výcvik
v známom stredisku zimných
športov PARK SNOW Donovaly. Veselosť a dobrú náladu
neovplyvnilo ani premenlivé počasie, ktoré si pre nás tentokrát
pripravilo zmes snehu, dažďa
i nesmelých, slnečných lúčov.
Odhodlanie a chuť športovať
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Takto sa
to ozývalo v uliciach Mojmíroviec 11. februára
2015. Družinári si už tradične pripravili fašiangový program, aby aj Mojmírovčanov potešili
svojou dobrou náladou. V škole sa to od rána
hemžilo maskami (i keď popravde aj v iné dni je
tam dosť „masiek“).
Vyučovanie prebehlo v obvyklom rytme, ale
po skončení 4. vyučovacej hodine to vypuklo.
Všetci naobedovať a konečne vhupnúť do svojich
prestrojení. Žiaci deviateho ročníka využili svoju
kreativitu a maliarskeho ducha a na tvárach detí
dotvárali ich maskovanie super výtvormi. O 13.
hodine sme sa všetci zhromaždili pred školou na
čele s p. riaditeľkou, p. zástupkyňou a p. vychovávateľkami, teda možno to boli p. vychovávateľky - Kráľ slnko (p. vych. Pšenková), Storučka
(p. vych. Ďuricová) a tradičná maska - Strašidlo
s rohami (p. vych. Poledníková). Zástup tvorili
strašidlá, upíry, princezné, bojovníci, zvieratká, vojaci, policajti, motýle a mnoho iných.
Deti naozaj využili svoju fantáziu a vytvorili
si vlastnoručne vyrobené masky. Naša veselá
chasa za buchotu ozembuchov potom vyrazila
do ulíc. S košíkom plným dobrôt sme ponúkali
všetkých okoloidúcich, aby sme im dali aspoň
trošku z našej dobrej nálady. Prvou zastávkou
bol Obecný úrad, kde nás za náš spev a básničky
odmenili košíkom plným lízaniek. Potom sme
zašli do Kaštieľa a na PD, kde nás tiež počastovali sladkosťami. Okrem toho sme odniesli po-
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zdrav aj do COOP Jednota a reštaurácie
Bruder. Pre všetkých sme si pripravili
balíčky s fašiangovými dobrotami a šiškami. Poslednou zastávkou bol Domov
sociálnych služieb Senior. Osobitne im
ďakujeme za to, ako perfektne boli na
nás pripravení. Všetci dôchodcovia aj
pracovníčky boli oblečení v maskách
a s obrovskou vďakou prijali naše vystúpenie a pohostili nás tiež domácimi
šiškami a fánkami. Nakoniec sme ešte
boli pozrieť našich najmenších - škôlkarov, ktorých naše masky tiež rozveselili.
V škole nás potom čakali šišky z našej
jedálne, čajík a príjemne unavení sme sa
rozprávali aké to bolo úžasné.
Ďakujeme mamičkám a oteckom za
ich spoluprácu s našimi družinárskymi
projektmi. Veľmi si vážime, že nám
pomáhate realizovať zábavné popoludnia pre Vaše deti. Ešte by sme chceli poďakovať
príslušníkom PZ Mojmírovce za to, že nám pri
našom „bláznení“ zabezpečovali bezpečnosť na
ceste pri našom fašiangovom pochode. Veľké
ĎAKUJEM venujem všetkým zúčastneným.
Mgr. Monika Poledníková,
vychovávateľka ŠKD pri ZŠ Mojmírovce
Foto: Mgr. E. Eliaš

Z OUI Mojmírovce

Exkurzia Energoland
Mochovce
Dňa 29. januára 2015 sa naša škola OUI
Mojmírovce zúčastnila exkurzie v Energolande
v Mochovciach.
Energoland sa nachádza pred bránami
atómovej elektrárne v Mochovciach, vzdeláva
o rôznych druhoch energie zábavnou a hravou
formou. Na výstave sa nachádzalo 33 interaktívnych sekcií, ktoré poskytli všetky potrebné
informácie o rôznych energiách. O ich využití,
o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov
výroby elektriny.
Na začiatku prehliadky bolo veľkorozmerné
termo zrkadlo. Ďalej sa v Energolande nachádzalo k pozeraniu 3D film Odysea energie a iné
zaujímavé sekcie.
Autor: Katarína Candráková

ZAZNAMENALI SME

Ako zhodnotiť bioodpad
v našich záhradách?
O kompostovaní v záhradách sme písali v
Mojmírovčane práve pred 3 rokmi, keď naša
obec iniciatívne začala riešiť problém zníženia
podielu biologických materiálov v komunálnom
odpade a občania mali možnosť zapožičať si
od obce domáci plastový kompostér. Ide stále
o aktuálnu tému, pretože v mojmírovských
domácnostiach, ale najmä v záhradách (často
s väčšou výmerou) vzniká značné množstvo
rôznorodého biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). V podstate je možné kompostovať
všetky biologické odpady, ktoré vznikajú v
domácnostiach, v našich záhradách, pri chove hospodárskych zvierat, atď. Rôznorodý
materiál však treba vhodne upraviť (podrviť,
posekať, zvlhčiť a pod.). Vtedy sa rýchlejšie
rozloží. Kompostovaný materiál je vhodné
premiešavať aj so zeminou (okolo 10 %). Kompost môžeme vyrobiť už za 5 - 6 mesiacov, ale
doba kompostovania sa môže predĺžiť na 1 až 2
roky (v závislosti od podmienok kompostovania).
Na našej vlastnej záhrade často využívame až 3
- ročnú dobu, kedy je kompost dobre vyzretý a
kvalitný. Vyzretý kompost ako organické hnojivo
môžeme aplikovať kedykoľvek, pritom ho jemne
zapravíme do pôdy. Kvalitný kompost ocení
nielen zelenina, ale aj ovocné a okrasné stromy,
kríky, kvetiny a tiež trávnik. Kompost je vhodné
aplikovať v menších, ale opakovaných dávkach.
Odporúčané množstvo kompostu podľa náročnosti rastlín na živiny je takéto:
• nenáročné rastliny 4 - 6 litrov na 1 m2,
• stredne náročné rastliny 7 - 10 litrov na 1 m2,
• náročné rastliny 10 - 15 litrov na 1 m2.
Aby sa 1 m2 záhonu pokryl 1 cm vrstvou
kompostu, je potrebné 1 plné vedro (10 litrov). S
plným fúrikom kompostu môžeme pokryť asi 5
m2 plochy a jeden meter kubický nám vystačí na
100 m2 záhradnej plochy. Záhradné kompostovisko možno ohradiť vlastnými materiálmi (napr.
drevené palety, plech a pod.), možno tiež využiť
umelohmotné palety (na obrázku), ktoré zabezpečila obec a domácnosti si ich mohli pred časom
od obce odkúpiť.
Okolo kompostu sa občas objavujú aj polopravdy, napr. že orechové lístie sa nemôže
kompostovať. Keď sa však poseká a zmieša napr.

s trávou a zeminou, tak takýto kompost po polroku možno bezpečne použiť v záhrade (máme
to odskúšané). Alebo šupky z citrusov a banánov
sa nemôžu kompostovať, pretože sú chemicky
ošetrené. Keď ich však nakrájame na kúsky a
zmiešame napr. s drevnou štiepkou a zeminou,

tiež takýto kompost po 6 mesiacoch môžeme
využiť v záhrade. Aj mladé rastliny burín okrem
tých, ktoré sa rozmnožujú podzemkami, možno
bežne kompostovať.
V posledných rokoch sa začínajú zriaďovať aj
komunitné kompostoviská (napr. pri školách, pri
bytovkách a pod.), v ktorých zhodnocuje vlastný
bioodpad skupina ľudí, alebo obecné kompostoviská, ktoré môžu pre obec a jej obyvateľov
priniesť aj značné finančné úspory. Táto problematika, ako aj využívanie skládky biologického
odpadu pri čističke a prípadné využitie hnedého
kontajnera na biologický odpad, ktorý majú domácnosti k dispozícii od uplynulého roka, však
už presahuje rámec tohto príspevku.

Prof. Ivan Mojmír Zoborský

Foto: Antónia Zoborská a Janka Pintová
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ŠPORT - FUTBAL

Halový turnaj prípraviek

- Miniliga
Miroslava Stocha

V mestskej hale v Nitre sa prvýkrát uskutočnil zimný halový turnaj Miniligy Miroslava
Stocha organizovaný Oblastným futbalovým zväzom Nitra. Medzi 12 zúčastnenými družstvami sa
predstavili aj naši najmladší futbalisti - prípravkári. V skupine dosiahli veľmi pekné výsledky
a skončili na druhom mieste. V semifinále prehrali až na pokutové kopy a v súboji o 3. miesto
podľahli rovesníkom z Chrenovej. Za najlepšieho
hráča turnaja bol vyhlásený mojmírovčan Mário
Henyig.
Výsledky:
Mojmírovce - Hájske 0:2
Mojmírovce - V. Zálužie 2:0
góly: M. Henyig 2x
Mojmírovce - Lapáš 1:0
gól: M. Henyig
Mojmírovce - ČFK Nitra 1:1
gól: M. Henyig
Mojmírovce - Zbehy 2:0
gól: J. Kapsa, M. Henyig
Mojmírovce - Výčapy - Opatovce 0:0 na p.k 1:0
Mojmírovce - Chrenová 2:4
gól: M. Henyig 2x
Mojmírovce na turnaji reprezentovali:
Erik Mikulášik, Šimon Dugovič, Martin Brezina,
Lukáš Kečkéš, Adrián Andris, Samuel Ivanič,
Martin Hustý, Dávid Koleno, Mário Henyig, Jakub Kapsa, Šimon Oravec, Tomáš Tóth tréner:
Ján Núdzný,

Prípravka sa taktiež zúčastnila halových
turnajov v Močenku, Stupave a Preseľanoch. Fotografie a viac informácii o činnosti najmenších
futbalistov nájdete na www.facebook.com – Futbalová prípravka Mojmírovce.

Žiacky halový turnaj
Halová sezóna futbalistov pokračovala 16.
ročníkom žiackeho turnaja o Pohár predsedu
Oblastného futbalového zväzu Nitra. Turnaja sa
zúčastnilo 20 mužstiev a medzinárodnú účasť
tentokrát zabezpečili dva výbery obcí z Oblastného futbalového zväzu Olomouc hrajúce pod
hlavičkou Hněvotín a Haňovice. Naši chlapci
doplatili na tradičnú bolesť, nevyužívanie šancí
a preto zo svojej skupiny nepostúpili.
Výsledky Mojmíroviec:
Mojmírovce - Janíkovce 1:2
gól: K. Lámi
Mojmírovce - D. Krškany 1:2
gól: L. Vereš
Mojmírovce - Báb 3:3
góly: A. Oláh 2x, K. Lámi
Mojmírovce - Zbehy 1:2, gól: A. Oláh

ŠPORT - ATLETIKA
Mojmírovce na turnaji reprezentovali:
Patrik Fejfár, Erik Benčík, Marko Čačik, Sebastián Henyig, Matej Gróf, Kristián Lámi, Adrián
Oláh, Ľuboš Šimko, Lukáš Vereš, Samuel Vyhnálik, tréner: Peter Slíž.
Jozef Filo, foto: Janka Brezinová

Z obce máme majstra
Európy
Sedemnásťročný Marek
Taškár je vnukom dlhoročného predsedu mojmírovského poľnohospodárskeho
družstva Ing. Ladislava
Taškára. Žije so svojimi
rodičmi Ing. Tatianou Taškárovou a Ing. Róbertom
Taškárom na Šalgovskej
ulici. Mojmírovskí vrstovníci ani vzdialenejší susedia
z ulice ho veľmi nepoznajú,
lebo ráno odchádza do školy v Nitre a po mimoškolských, najmä športových aktivitách sa vracia
až večer domov do rodnej obce. Aj základnú
školu absolvoval v Nitre v rokoch 2004 - 2009.
Už v ranej mladosti práve starý otec objavil v
ňom predpoklady pre šport. Jeho športový talent
sa začal prejavovať už v žiackom veku, keď zo
základnej školy prešiel na osemročné Športové
gymnázium v Nitre, kde sa orientoval prednostne
na ľahkú atletiku a z nej najmä na hod oštepom,
ale aj na šprinty 60 a 100 m, skok do diaľky, skok
o žrdi a na atletický desaťboj. Jeho hlavnou športovou disciplínou sa stal hod oštepom. Preteká za
Športové gymnázium v Nitre a jeho trénermi sú
Peter Žnava a Matúš Krčmár.

Významnejšie individuálne športové úspechy
začal dosahovať už v roku 2012, keď v žiackej
kategórii na Majstrovstvách SR obsadil v osemboji 2. miesto, v roku 2013 sa v rovnakej súťaži
umiestnil v hode oštepom tiež na 2. mieste a na
Medzištátnom stretnutí žiactva v Budapešti v silnej konkurencii skončil na 8. mieste. Už ako žiak
dosiahol výkon v hode oštepom 45,35 m.
Neskôr prišli úspechy aj v kategórii dorastu.
V uplynulom roku bol 2. v poradí na Majstrovstvách SR v hode oštepom a v súťaži
družstiev dorastu získal 1. miesto. Jeho
výkonnosť v tejto kategórii sa postupne
zvyšovala a oštep už dokázal hodiť do
vzdialenosti takmer 55 m.
Najväčšie osobné športové úspechy
Mareka Taškára sa dostavili v minulom
roku v juniorskej kategórii, keď sa kvalifikoval na Európsky pohár klubových
majstrov v Portugalsku, tam zvíťazil
v hode oštepom výkonom 56,99 m a
tým sa stal majstrom Európy. Medzi
jeho cenné trofeje patrí aj 1. miesto na
Majstrovstvách Slovenska v štafete 4 x 100 m a
3. miesto v tej istej súťaži v hode oštepom. Medzi
top výsledky zaraďuje mladý atlét aj reprezentáciu na 2 medzištátnych stretnutiach a 3 prvé
miesta v súťaži družstiev na Majstrovstvách SR v
dorasteneckej kategórii.
V súčasnosti je tento úspešný športovec študentom na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Nitre. Na otázku, aké sú jeho najbližšie ciele,
odpovedal: “Kvalifikovať sa na Majstrovstvá sveta dorastencov v Kolumbii, opätovne byť nominovaný na Európsky pohár klubových majstrov,
ostať čo najdlhšie zdravý a úspešne zmaturovať”.
Marek, budeme fandiť.
Ivan Mojmír Zoborský

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V marci oslavujú:
90 – te narodeniny
Mária Horváthová
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70 – te narodeniny
Antónia Zoborská,
Jozefína Šipková,
Edita Šimová

65 – te narodeniny
Elena Hudecová,
Ľudmila Kvasňovská,
Mária Špániková,
František Gašparík

85 – te narodeniny
Irma Porubská,
Vlasta Šidoóvá

60 – te narodeniny
Ján Mendel,
Daniela Jančárová

80 – te narodeniny
Jolana Hrivňáková

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:
Mária Dávidová,
Eva Filipová,
Albína Rumanovská
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť
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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

