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Vážení spoluobčania,

Milí čitatelia Mojmírovčana,

v máji máme okrem významných štátnych sviatkov (Deň víťazstva nad fašizmom a Sviatok práce) aj deň, kedy si pripomíname
dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu ženy - matky. Práve ONA je človek,
ktorý nás nosil pod srdcom, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť, ktorý pofúkal rany tak, ako to iný nedokáže. Netreba písať
o tom, čo mama pre každého z nás znamená a akú dôležitú úlohu pre
nás zohráva. Je potrebné len poďakovať sa za dar života, za lásku, za
nesmiernu trpezlivosť a za nekonečnú obetavosť.
Ak budeme svojej mame pri príležitosti jej sviatku podávať do rúk
krásny kvet, nesmieme zabúdať, že práve ONA nám v detstve priblížila pre nás tak veľký svet. Svet, ktorý na dieťa číhal každým dňom, no
mama ho nenechala samé túlať sa v ňom. Možno zato nedokážeme
zniesť našim mamám modré z neba, ale každý z nás vie, že za ich
VEĽKÉ SRDCE im deň, čo deň ďakovať treba ...
Drahé mamičky, babičky, prababičky,
na záver tohto príhovoru chcem preto
okrem vďaky, zaželať vám veľa zdravia,
šťastia, lásky a radosti z vašich detí, či už
malých alebo nás veľkých.
Mgr. Martin PALKA,
starosta obce Mojmírovce

Poďakovanie
V mesiaci apríl sme sa s prednostom obecného úradu Ing. Jozefom
Filom spoločne dohodli o ukončení vzájomnej spolupráce. Na základe
tejto dohody som ho k 1.4.2015 z funkcie prednostu odvolal. Prostredníctvom obecného časopisu mu ďakujem za doterajšiu spoluprácu, želám
mu pevné zdravie a veľa osobných úspechov.

POZVÁNKY A OZNAMY
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* Obec Mojmírovce pozýva všetky mamky, mamy, maminky, ale i babičky a prababičky na kultúrny program venovaný Dňu matiek, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 17. mája o 15,00 hod. v kultúrnom dome.

Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

* OZ INŠPIRÁCIA a Obec Mojmírovce vás pozývajú na Májovú veselicu
s HS ŽOCHÁRI. Podujatie sa uskutoční 8. mája 2015 v kultúrnom dome
od 19:00 do 23:00 hod. Vstupné 5,00 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na
OcÚ v Mojmírovciach.

obecný časopis v printovej aj elektronickej
podobe spolu s obecným rozhlasom a internetovou stránkou obce (www.mojmirovce.sk)
sú významnými prostriedkami masovej komunikácie s občanmi a zároveň sú súčasťou
spoločenského života našej obce.
K hlavným úlohám obecného časopisu,
podľa nového štatútu, patrí zverejňovanie informácií o činnosti a rozhodnutiach orgánov
obce, aktivitách občianskych a záujmových
združení, spoločenských organizácií, cirkvi, podnikateľských
subjektov, ale Mojmírovčan vytvorí tiež priestor pre názory a
postrehy občanov.
Nové vedenie našej obce prináša nové prístupy aj v súvislosti
s obecným časopisom. Rekonštruovaná redakčná rada sa posilnila o nových členov z oblasti výchovy a vzdelávania (ZŠ, ZUŠ).
Pri tvorbe obecného časopisu bude redakčná rada vychádzať zo
zásady poskytovania objektívnych informácií predovšetkým o
obci a jej obyvateľoch, aby sa v časopise nepresadzovali osobné
záujmy, ale spoločné záujmy obce, pretože ide o obecný časopis.
Tak ako doteraz súčasťou časopisu budú aj príspevky širšieho
spoločenského významu. Postupne sa naši čitatelia stretnú s novelizovanými rubrikami aj celkovou zmenou obsahovej štruktúry
časopisu.
V závere príhovoru chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
doteraz podieľali na tvorbe obecného časopisu a verím, že sa
redakčnej rade spolu s aktívnymi dopisovateľmi bude dariť tak,
aby Mojmírovčan bol pre čitateľov naďalej veľmi zaujímavým
periodikom, ktoré poskytne dostatok pravdivých a aktuálnych
informácií o rozhodujúcich oblastiach činnosti našej obce.
Prof. Ivan M. Zoborský,
predseda redakčnej rady

OZ NAM
* Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s OZ DROPiK vyhlasuje
pri príležitosti Dňa Zeme výtvarnú a literárnu súťaž pre všetky vekové kategórie pod názvom BOL
RAZ JEDEN STROM. Súťaž
bude prebiehať v období od 22.4.
– 7.9. 2015. Bližšie informácie
o podmienkach a priebehu súťaže
nájdete na internetovej stránke
obce www.mojmirovce.sk.
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PREDSTAVUJEME NOVÚ ČLENKU REDAKČNEJ RADY

Mgr. Luciu Franclovú

Som
Mojmírovčankou
od narodenia
Na základe návrhu
starostu obce odsúhlasilo zastupiteľstvo za
novú členku rekonštruovanej redakčnej
rady obecného časopisu Mojmírovčan aj
Mgr. Luciu Franclovú.
V tejto súvislosti sme
jej položili otázky.
Pani učiteľka, vieme, že ste rodáčka z našej
obce, Mojmírovce vám prirástli k srdcu a našli
ste si tu aj prácu. Je to naozaj váš domov?
Domov je tam, kde máte rodinu, priateľov, ktorí
vás vedia podržať v krušných chvíľach. Domov je
tam, kde máte pocit bezpečia, pohody a inšpirácie
do ďalších dní. Takýto domov mám ja v Mojmírovciach. Sú mojím rodiskom aj mojím pôsobiskom. Momentálne učím v miestnej základnej
škole na druhom stupni, ročníky 5.- 9.
Na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína
Filozofa ste študovali odbor slovenský jazyk a

Šťastný život, n. o.
Bilancia roku 2014 na výročnej schôdzi konanej dňa: 18. 02. 2015 v priestoroch denného
stacionára.
Výročnú schôdzu otvoril a viedol Mgr.
Martin Palka, správu o činnosti predložila Bc.
Vlasta Árvayová. V roku 2014 denný stacionár
poskytoval ambulantnú sociálnu službu jedenástim klientom z regiónu obce Mojmírovce,
Poľný Kesov, Štefanovičová, Veľká Dolina
a Nitra.
Finančné zabezpečenie: z rozpočtovej kapitoly MPSV a R , z 2% dane, z dotácie obce
Mojmírovce a finančného príspevok za sociálnu
službu.
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literatúra, estetika. Ale ste zručná aj v oblasti
výtvarníctva a ľudovej tvorivosti.
To, že som si vybrala práve tento odbor naznačuje, že mám k umeniu veľmi blízko. Ako k literatúre, tak i k divadlu, k hudbe, k výtvarnému umeniu, ale i k tradičnejšej ľudovej tvorbe, ručným
prácam. Umenie je pre mňa relax, pri tvorivej
činnosti sa dokážem najlepšie zregenerovať. Rada
sa učím novým veciam, rada tvorím, aj keď občas
aj niečo spotvorím. Často výtvor nie je cieľom
môjho snaženia, ale skutočným dôvodom tvorby
je tvorenie samotné.
Je nám známe aj to, že máte prirodzené vlohy
pre písomný prejav a ste už viac rokov aj dopisovateľkou nášho obecného časopisu.
Slovo má veľkú moc, stačí jedno a povzbudí,
ale môže aj ublížiť. Ja sa snažím slovami hlavne
povzbudzovať, hľadať medzi nimi tie najkrajšie
súvislosti. Som veľmi rada, že práve môj materinský jazyk ponúka toľko variácii na ozvláštnenie
prejavov a toľko možností na odhalenie myšlienok.
Mojmírovčan je okienkom do duše jej obyvateľov, vždy sa v ňom dozviem informácie, ktoré sú
zaujímavé, podnetné. Som veľmi rada, že i ja sa
môžem podieľať na ich sprístupňovaní.
Čo vás v práci a v živote najviac inšpiruje?
Obohacujú ma šikovní a kreatívni ľudia, deti sú
v tomto smere tie najspontánnejšie, najkreatívnejšie stvorenia, ktoré ma vedia inšpirovať tým
správnym smerom.
Otázky položil:
Ivan Mojmír Zoborský
Aktivity boli celoročné v zariadení, ale aj
voľnočasové. Medzi celoročné bola zaradená
HYDROTERAPIA v bazéne s termálnou vodou
v zariadení Thermal Kesov. Zorganizovali sme
jednodňový výlet do Bojníc. Tieto dve aktivity
boli financované prostredníctvom dotácie od
obce Mojmírovce, začo patrí poďakovanie vedeniu a poslancom obecného zastupiteľstva.
Počas celého roku sme sa zúčastňovali na
kultúrno-spoločenských aktivitách organizovaných obcou. V auguste sa uskutočnil rekondičný
pobyt na Duchonke. Návšteva divadelného
predstavenia v DAB Nitra. Naplánovali sme
aktivity na budúci rok.
Zo zápisnice vybrala: Árvayová Vlasta

ZAZNAMENALI SME

Rozšírenie
Mikroregiónu

CEDRON

Vážení občania, naša obec je od roku
2001 súčasťou mikroregiónu (MR), ktorý
postupne prechádzal vývojom, zmenami
názvu aj stanov.
Od roku 2007 sme patrili do územia,
ktoré tvorili katastre obcí Cabaj - Čápor,
Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice,
Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina.
Mikroregión sa v rámci programovacieho
obdobia 2007 - 2013 dvakrát neúspešne
uchádzal o finančnú podporu v rámci prístupu LEADER.
Územie malo možnosť implementovať
časť svojej intergovanej stratégie rozvoja
územia len prostredníctvom finančných nástrojov LEADER NSK z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja. V súčasnosti začína nové
programovacie obdobie, v rámci ktorého sú o poznanie aj iné podmienky. Z dlhodobého hľadiska
je potrebné budovať silné regióny, ktoré budú
konkurencieschopné a dokážu implementovať
viac typov projektov, ktoré pomôžu zvýšiť zamestnanosť v celom území, zaviesť inovácie
do podnikania, rozšíriť služby, ale aj skvalitniť
životné prostredie, drobnú infraštruktúru a podobne.
V súvislosti s perspektívami, ktoré nás čakajú, hľadalo naše územie partnerov s podobnými
tradíciami, s väzbami na históriu, geografické
prepojenie... Dňa 26.03.2015 sa v Kaštieli Mojmírovce konalo zasadnutie Členskej schôdze
Mikroregiónu CEDRON, kde sa prijali ďalšie
samosprávy a zároveň sa zmenili stanovy (okrem
iného aj zmena názvu a sídla).

Názov bol schválený Mikroregión CEDRON
– NITRAVA. Pôvodný názov CEDRON, bol podľa historického názvu Cabajského potoka, ktorý
preteká všetkými pôvodnými obcami mikroregiónu. NITRAVA je vytvorený názov územia podľa
riek Nitra a Žitava, ktoré zase pretekajú katastrami pristupujúcich obcí.
Mikroregión CEDRON - NITRAVA bude
združovať obce Bánov, Cabaj – Čápor, Černík,
Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad
Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo,
Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Veľká Dolina, Veľký Kýr,
Úľany nad Žitavou (na mapke zvýraznené oranžovou farbou).
Sídlo mikroregiónu bolo schválené v obci
Poľný Kesov č. 252 z dôvodu poskytnutia priestorov kancelárii v areáli ThermalKesov, s.r.o.
Mgr. Daniela Kozáková,
manažér MR CEDRON - NITRAVA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V máji oslavujú:
80 - te narodeniny
Oľga Jalcová
75 - te narodeniny
Klára Oríšková,
Ľudmila Belanová,
Mária Šubová,

Vilma Dolešová
65 - te narodeniny
Marta Lelovská,
Enver Pekin,
Rudolf Tóth,
Karol Ivanič,
Karol Čurgali
60 - te narodeniny
Štefan Kukan,

Viera Gálová,
Pavel Palka
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Katarína Dolešová,
Vladimír Markovič,
Ján Palatický,
Elvíra Bartová,
Jozef Hrčka

Opustili nás:

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Ján Bidmon,
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
Na obed po skončení akcie na nás čakalo chutné
občerstvenie - guláš, hotdog pre deti a nápoje
chutili výborne. Na zberový dvor bolo vyvezených celkovo 15 traktorových vlečiek.
Upozornenie:
Podľa § 80 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa priestupku dopustí ten, kto
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore
zo zákonom o odpadoch alebo uloží odpad na iné
miesto, než na miesto určené obcou.
OZNAM:
Všetci ľudia, ktorí sa zúčastnili na akcii Vyčistime si Mojmírovce a neprebrali si povolenku na
kompost na zberovom dvore, si ju stále môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade priamo u starostu.
spracovala: tt, foto: tt

Ako sme si čistili
Mojmírovce

Veľkú dvojdňovú akciu čistenia odštartovali
v piatok v parkovej časti OZ Mojmírovské kroky
spolu so ZŠ a OUI Mojmírovce.
V sobotňajšie ráno sme sa v dobrej nálade
zišli pred kultúrnym domom, rozdelili do skupín
a hor sa do čistenia chotárov. Čiernych skládok
bolo viac než dosť. Vrecia plné odpadu sa odvážali na zberový dvor.

Vážení občania,
dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili spoločnej veľkej akcie pod názvom
Vyčistime si Mojmírovce. Vaša účasť bola prejavom toho, že čistota našej obce a urmínskeho
chotára vám nie je ľahostajná. Ďakujem Danielovi Tomanovi, Jurajovi Ďurinovi a spoločnostiam
a organizáciám, ktoré túto akciu podporili.
Sú to: PD Mojmírovce, PZ Mojmírovce, Bitúnok REFKA, Rada mladých a Komisia pre životné prostredie a dopravu, MS SČK Mojmírovce, DHZ Mojmírovce, ZO SZZ v Mojmírovciach,
ZO JDS v Mojmírovciach, DV COOP Jednota
Nitra v Mojmírovciach, turisticko – jazdecký
Klub TAJÁR, OZ DROPiK, OZ INŠPIRÁCIA,
OZ Mojmírovské kroky, OUI Mojmírovce, ZŠ
a ZUŠ Mojmírovce, Klub ROMALE a FK Mojmírovce.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

Poďakovanie
Rada občianskeho združenia
Mojmírovské kroky ďakuje za
spoluprácu vedeniu Základnej
školy Mojmírovce a Odborného
učilišťa internátneho Mojmírovce, žiakom aj pedagógom, že sa
v rámci našej spolupráce zapojili do
aktivity Čistíme Mojmírovce.
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Vážení spoluobčania,
úloha každej komisie v obci nie je ľahká. O
to viac, že občania Mojmíroviec sú ľudia, ktorí
majú vysoké požiadavky na prácu komisií v
obci.
Úlohou Komisie pre životné prostredie a dopravu je nielen zhodnotiť stav životného prostredia, ale aj samotným úsilím sa podieľať na tom,
aby prostredie v obci bolo prospešné pre svojich
občanov a trvalo udržateľné.
Žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorej sekundárnym elementov sú odpady. Je mi veľmi
ľúto, že niektorí ľudia dehonestujú prírodu na
smetisko. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s
obecným úradom, miestnymi organizáciami:
Poľovníckym združením Mojmírovce, PD Mojmírovce a v neposlednom rade občanmi Mojmíroviec, že obec a jej priľahlý chotár vyčistíme.
Som veľmi rád, že do tohto projektu sa zapojila aj
škola a dá sa povedať, že edukatívnym spôsobom
ukázala deťom, že to, čo robia, je veľmi správna
vec. Je obdivuhodné, ako sa ľudia vedia zapáliť
pre dobro veci, veď to dokazujú aj samotné čísla
účasti, v piatok 73 a v sobotu 95 občanov. Zároveň dvíham varovný prst pre všetkých, ktorých
akýmkoľvek spôsobom prichytíme pri zakladaní
čiernych skládok. Vyvinieme maximálne úsilie,
aby bol vinník potrestaný.
Moja osobitná vďaka patrí sponzorom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom spríjemnili občanom
Mojmíroviec zber odpadu.
Ing. Rudolf Ďurčanský,
predseda komisie

Svojou prácou pomohli pri čistení
Parku Mojmírovce (národnej kultúrnej pamiatky) dňa 10.04.2015.
Nadviazali sme tak na projekty
a aktivity revitalizácie a úpravy
parku, ktoré boli zrealizované
v rokoch 2010 – 2014.
Za Radu ObZ,
Daniela Kozáková
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Vyhodnotenie
Dňa narcisov

vá a PaedDr. Marta Kvasňovská. Všetci účastníci boli odmenení. Aj vďaka týmto aktivitám sa
obec Mojmírovce dostáva do širšieho povedomia
v rámci celej republiky.
text: tt
foto: Mgr. Martin Palka

Medzinárodný
deň Rómov
Dňa 8. apríla 2015 sa v KD v Mojmírovciach
uskutočnilo príjemné podujatie pri príležitosti
Medzinárodného dňa Rómov.

I tohtoročný Deň narcisov potvrdil, že aj
v Mojmírovciach nie sú nám ľahostajné osudy
ľudí, ktorým vstúpila do života zákerná rakovina. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
svojim príspevkom opäť stali súčasťou veľkého
a jedinečného projektu pomoci, a tak pomohli
mnohým chorým, ktorí sú liečení na zákerné
onkologické ochorenia.
Na účet Ligy proti rakovine sme poslali
848,17 €. Naši dobrovoľníci vyzbierali pri COOP
Jednote 569,17 € a v základnej škole 252,00 €.
Rovnako treba poďakovať dobrovoľníčkam,
ako aj žiakom našej základnej školy, ktorí boli
ochotní podporiť dobrú vec.
Dagmar Mináriková

Od roku 1990 sa stal 8. apríl dňom, kedy
Rómovia na celom Slovensku oslavujú, pripomínajú si svoje tradície, kultúru a zvyky. Podujatie
sa začalo premietaním dokumentárneho filmu o
úspešných rómskych ženách. Bola to výpoveď,
vďaka ktorej nám priblížili svoj život, tvorbu,
vieru, pokoru, bojovnosť. Tieto úspešné rómske
ženy dokázali napriek neľahkej ceste splniť svoje
ciele, za čo im patrí náš obdiv.

Vandrovalo vajce
OZ
Vidiecky parlament na
Slovensku a Tribečské
múzeum
v
Topoľčanoch
vyhodnocoval dňa
8. apríla 2015 5.
ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výrobcov
kraslíc, na ktorej
sa zúčastnili aj
naše obyvateľky
z
Mojmíroviec:
Zuzana Árvayová,
Jozefína Tulipáno-
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Po premietaní filmu zaznela krásna rómska
pieseň v podaní Zuzky Lakatošovej a Aničky
Kolenovej. Do tanca hrala talentovaná skupina
Maťoband a Andrej, ktorý je nielen skvelý DJ,
ale aj úžasný, kreatívny človek. Tešíme sa, že
vďaka Medzinárodnému dňu Rómov všetci
zúčastnení zažili príjemné popoludnie plné
rómskej kultúry a tradícií. Je dôležité, aby sme
sa pri podobných podujatiach stretávali, vedeli sa
vzájomne porozprávať a utužovať medziľudské
vzťahy. Práve prostredníctvom stretávania sa a
vzájomnej komunikácie si môžeme byť jeden
druhému bližšie.
Alžbeta Zemanová
Foto: Andrej Motýl

ZAZNAMENALI SME

Intercontinental
R ally 2015
Je málo známe, že na svete sa jazdia tri
dvojtýždňové diaľkové rally, a to Dakar v Južnej Amerike, Eco Race a Intercontinental Rally
v Afrike. Posledné dve menované sú autentické,
dobrodružné a neskazené komerciou.
Intercontinental Rally je diaľková motosúťaž, vedie zo Španielska cez Maroko,
západnú Saharu a Mauretániu do Senegalu, presnejšie do blízkosti hlavného mesta
Dakar. Spolu 6 000 km v púšti, so štartmi
v ranných mrazoch a jazdením v poludňajšej páľave.
IR 2013 som nedokončil. Po nezavinenej poruche spojky ma po troch dňoch
našli záchranári v dunách Mauretánie.
V ročníku 2015 ma prichýlil tím Norwit
Slovakia s tromi pretekármi vrátane mňa.
Konvoj 100 súťažných a sprievodných
vozidiel vyrazil 26. januára z Almerie
v Španielsku.
Pretek pozostáva z krajinne dvoch
odlišných častí. V Maroku sú etapy vo veľmi
náročných terénoch, prevažujú kamene, prach
a hlina. Spolu prvých 6 z celkových 14 etáp. Tie
ostatné sú viac o piesku a rýchlosti.
Celoročná príprava vyvrcholila záverečným
sústredením v Tunisku na jeseň 2014. Štart do IR
2015 nám nevyšiel. Už v druhej etape pri predbiehaní pomalšieho jazdca v prachu ma motorka
„vykopla“ do kameňov. 4 zlomené rebrá a silne

pomliaždené stehno takmer znamenali koniec
akcie. (O pol hodinu neskôr ležal ďalší kamarát
pod motorkou so zlomeným členkom.)
Odvtedy nastal boj viac s bolesťou a so
zranením ako so súpermi a s traťou. Často ma

mechanik ráno na motorku doslova vykladal
a večer z nej zase skladal. Napriek tomu deň po
dni zápas pokračoval až do úspešného konca.
Napriek minutiu povinného bodu v púšti v 8.
etape (pri následnom hľadaní 150 km navyše),
prerazenému olejovému chladiču v 9. etape som
dorazil 8. februára 2015 k senegalskému Ružovému jazeru na pobreží Atlantiku. Celkové 13.
miesto po zranení nebolo dôležité, skôr dokončenie ťažkého podujatia potešilo. Viac radosti spôsobilo 2. miesto v tímovej súťaži. Spolu
s Čechmi v tíme TEREZA sme dokázali
poraziť Dánov, Rakúšanov, Španielov
a internacionálne zoskupenie. Rýchlejšia
bola jedine favorizovaná grupa ďalších
Španielov.
Nádherné dobrodružstvo je podrobne opísané na stránke www.haro007.sk
v sekcii Šport.
Ďakujem sponzorom NORWIT,
Ibex, Mitas a Zone711.
Peter Haršáni
+ KTM 690 Rally Replica
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ZO ZŠ Mojmírovce

Talentovaní
žiaci našej školy
V dňoch 18.-19. marca 2015 sa v Základnej škole v Mojmírovciach uskutočnila súťaž
pod názvom Škola hľadá talent. Do súťaže sa
prihlásilo 37 žiakov I. a II. stupňa. Svoj talent
predviedli v súťažných oblastiach: spev, tanec,
dramatický prednes, hra na hudobný nástroj.
Atmosféra počas vystúpení žiakov bola veselá,
plná očakávaní. Porota v každej z daných oblastí objavila talentovaných žiakov. Niektorí nás

výkonmi doslova ohúrili, iní milo prekvapili.
Pochvala patrí všetkým zúčastneným, ktorí dokázali prekonať trému, čím sa posunuli o krok
vpred. Do ďalšieho finálového kola postúpilo
15 talentovaných žiakov. Tešíme sa, že prostredníctvom podobných aktivít majú žiaci možnosť
prezentovať to, čo radi robia a v čom sú skutočne
talentovaní.
Text: Alžbeta Zemanová
Foto: Emil Eliáš

Úspešní jazykári
V Centre voľného času Domino sa pod
záštitou Odboru školstva MsÚ v Nitre dňa 24.
a 25. marca 2015 konalo obvodové kolo súťaže
v prednese poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku STORY.
Našu školu v umeleckom prednese
reprezentovalo päť žiakov: Veronika Haršániová a Denis Hyka z 8. A, Terézia Mičinová zo 4. B, Marianna Lörinczová zo 7. B.
Paulína Barthová z 5. A. Vo veľmi náročnej
konkurencii, vyše päťdesiatich súťažiacich
žiakov v troch kategóriách zo škôl v okrese
Nitra, sa na prvom mieste umiestnila Marianna Lörinczová (nemecký jazyk) a druhé
miesto obsadili Veronika Haršániová (anglický jazyk) a Paulína Barthová (nemecký
jazyk).
Druhou nemenej významnou súťažou
je celoslovenská súťaž v prednese a dráme
v cudzích jazykoch JAZYKOVÝ KVET.
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V pondelok 16. marca sa naši žiaci zúčastnili
krajského semifinálového kola súťaže v Nitre.
Žiaci 6. a 7. ročníka si spolu zahrali v divadelnom predstavení s názvom Magic Friendship.
Od novembra minulého roka usilovne pracovali
na písaní scenára, tvorení vlastných kostýmov a
samozrejme neustáleho skúšania a nacvičovania
samotného predstavenia. V deň D zabojovali naši
mladí „anglickí“ herci so silnou konkurenciou a
odniesli si domov okrem dobrého pocitu z vystúpenia aj pozvánky na postup do krajského finále,
ktoré sa bude konať 17.4.2015. Takisto žiačky
Nina Pavlovičová z 3.A a Paulína Barthová
z 5.A, ktoré súťažili v prednese prózy a poézie postupujú do krajského kola.
Všetci zúčastnení nám svojou reprezentáciou
a skvelými výkonmi robia veľkú radosť.
Mgr. Jitka Pahulyiová

Aktivity
detí vo farnosti
V tomto roku sa v našej farnosti uskutočnil XIV. ročník Biblickej olympiády za
dekanát Močenok. Predmetom súťaže boli
starozákonné knihy Jozue a Tobiáš a z Nového
zákona Skutky apoštolov. Zvolenou spoločnou
témou troch biblických kníh bolo „Putovanie
za cieľom“. V prvom rade všetky tri biblické
knihy spájala myšlienka putovania, ktorá je
obľúbená v Svätom písme. Cieľom Biblickej
olympiády bolo naštudovať si uvedené knihy
Svätého písma, aby žiaci boli vychovávaní k
hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Na súťaži nás reprezentovali žiačky ZŠ Mojmírovce Kristína Foltinová, Paulína Meždejová,
Alexandra Konečná a Klára Pňačeková. Tieto
dievčatá sa zúčastnili aj ďalšej kresťanskej súťaže, ktorá sa konala už v novembri v ZŠ sv. Don
Bosca v Topoľčanoch. Bolo tam krajské kolo
súťaže v recitovaní kresťanskej poézie a prózy
pod názvom .. a Slovo bolo u Boha ...
Súťažiacim dievčatám ďakujeme za ochotu prípravy na súťaž, venovaný čas pri štúdiu
jednotlivých kníh Svätého písma a za snahu čo
najlepšie reprezentovať našu školu i farnosť.
Nezaháľali sme ani v pôstnom období.
Krížovej cesty detí sa zúčastnili deti od 2. - 9.
ročníka. Ďakujeme pedagógom ZŠ Mojmírovce,
rodičom, starým rodičom, deťom a aj tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácií
krížovej cesty.
Mgr. Mária Žáková

Biblická olympiáda 2015
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Recitujem, recituješ,
recitujeme
Hviezdoslavov Kubín je tradičnou a všeobecne známou súťažou v prednese poézie a prózy.
Mladí recitátori v nej každoročne prezentujú
svoj vzťah ku krásnej literatúre.

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
Naše
žiačky
v obvodnom kole
Hv iezdoslavovho
Kubína ukázali, že
vedia precítiť krásu
umeleckého slova.
Presvedčili o tom
aj porotu, ktorá
dve naše dievčatá,
Karolínku Nekorancovú a Paulínku
Barthovú, ocenila
Nina Pavlovičová
tretím
miestom
- Šaliansky Maťko
a Luciu Velebnú
druhým miestom. V minulom školskom roku
nás v tejto súťaži krásne reprezentovala aj Ninka Pavlovičová, ktorá získala v celoslovenskom
kole druhé miesto, to jej zabezpečilo priamy
postup do okresného kola v tomto roku.
Šaliansky Maťko je recitačná súťaž v prednese slovenských povestí. Súťažia žiaci v 3
kategóriách. Úlohou súťažiaceho je vybrať si
slovenskú povesť, naučiť sa ju naspamäť a vedieť
ju zaujímavo podať publiku. Tento rok nás reprezentovali Ninka Pavlovičová, Natálka Ritterová
a Mariannka Lörinczová. Najlepšie sa darilo
Ninke Pavlovičovej, ktorá získala prvé miesto.
Bude nás reprezentovať v ďalšom kole tejto podnetnej súťaže.
Teší nás, že v dnešnej technickej dobe naši
žiaci prejavujú záujem o umeleckú literatúru.
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Ten sa nedá rozvíjať bez spolupráce s rodičmi či
starými rodičmi, ktorí v domácom prostredí odmalička v deťoch pestujú lásku ku knihám a čítaniu. Priali by sme si, aby sa stále viac upevňovali
dobré vzťahy medzi školou a rodinou v prospech
našich detí.
PaedDr. Ľubica Semaneková,
Mgr. Lucia Franclová
Foto: Emil Eliáš, Lucia Franclová

V kategórii starší žiaci nás úspešne reprezentovala Karolína Sitárová, ktorá v jarnom aranžovaní vybojovala 3. miesto. Karolína je naša
úspešná aranžérka, pretože i v predchádzajúcich
rokoch získala niekoľko vzácnych ocenení.
Sme veľmi radi, že sa môžeme pochváliť
úspechmi i v tejto oblasti.
Text a foto:
Mgr. Lucia Franclová

Aranžovanie

ZO ZUŠ Mojmírovce

Aranžovanie je činnosť, ktorá sa v posledných rokoch dostáva do popredia. Čoraz častejšie nám záleží na úprave, vzhľade, na tom, aby
čokoľvek pôsobilo krajšie.
Aranžovanie
je
usporiadanie rôznorodých materiálov do
nových súvislostí. To
je charakteristika veľmi strohá, pretože pre
tých, ktorí radi tvoria,
nevystihuje podstatu.
Som si viac ako
istá, že mnohým z nás
stačí málo k tomu, aby
si drobnou dekoráciou
vo svojom príbytku
Viktor Francl
urobili radosť.
So
zámerom
vytvoriť si krajšie
prostredie
vedieme
v našej ZŠ žiakov
k aranžovaniu rôznych rastlinných, ale
i iných materiálov.
Trikrát
ročne
organizuje CVČ Domino v Nitre okresnú
súťaž v aranžovaní
(zimné, jarné, letné).
Našu školu reprezenKarolina Sitárová
tujú žiaci v dvoch
kategóriách: mladší a starší žiaci. V zimnom
aranžovaní (téma: slávnostne prestretý stôl)
nás úspešne reprezentoval v kategórii mladší
žiaci Viktor Francl, ktorý získal 2. miesto. Ziskom tohto ocenenia si zabezpečil priamu účasť
v jarnom aranžovaní (téma: veľkonočná váza so
živými kvetmi), kde získal 1. miesto.

Predstavujeme Elokované
pracovisko Základnej
umeleckej školy Mojmírovce
Elokované pracovisko Cabaj ako
súčasť Základnej
umeleckej
školy
Mojmírovce,
sa
nachádza v budove
Základnej
školy
Cabaj - Čápor,
časť Cabaj. Je
evidované v sieti
škôl a školských
zariadení Slovenskej
republiky,
poskytuje základné umelecké vzdelanie. Svoju
činnosť začalo 1.11.2007. V školskom roku
2014/2015 máme vyčlenené 4 triedy. Vyučujeme v nich hru na gitare (Ján Pastor), hru na
zobcovej flaute (Mgr. Klaudia Arpášová, Mgr.
Jarmila Adamovská), hru na keyboarde (Mgr.
Elena Janajeva), hudobnú náuku (Mgr. Klaudia
Arpášová) a literárno-dramatický odbor (Mgr.
art. Ivana Beňušíková).
Naším cieľom je vychovávať mladé talenty
a skvalitňovať ich výučbu. Žiaci elokovaného
pracoviska (v súčasnej dobe je ich 44) sa aktívne
zúčastňujú na kultúrno-spoločenských podujatiach v obci Cabaj-Čápor, ako sú napr. Deň
matiek, Mesiac úcty k starším, živý betlehem
vo vianočnom mestečku. Svojím spevom a hrou
tak rozvíjajú nielen vlastnú osobnosť, ale aj
kultúru v obci i mimo nej. Pravidelne pripravujeme pre ZŠ výchovný koncert, na ktorom žiaci
nášho pracoviska predstavujú spolužiakom svoje
umenie a zručnosti. Tieto výchovné koncerty sa
stretávajú s veľkým úspechom. V súčasnej mate-

riálnej dobe sú veľkým prínosom a motivačným
impulzom pre vývin duševnej vyspelosti každého dieťaťa.
Ján Pastor,
učiteľ ZUŠ Mojmírovce

Zahrajže nám píšťalôčka
Ako každý druhý rok, tak aj tentokrát v marci sa dievčatá z Flautového súboru zúčastnili
celoštátnej súťaže v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka
v Nových Zámkoch.

Súťažili v odbore komorná hra. Sily si merali
s inými komornými súbormi nielen z rôznych
kútov Slovenska, ale aj z iných krajín. Zahrali
komorné úpravy skladieb od autorov Michael
Praetorius, Georg Philipp Telemann, Antonín
Dvořák. Napriek tomu, že výsledok pre nás ešte
nie je známy, bol to pre dievčatá úžasný deň
spojený s poznávaním nových ľudí, ktorí sa tiež
s nadšením venujú hudbe. Členkami Flautového
súboru sú už od roku 2010 Kristína Subiová,
Jarmila Šimková a Lucia Velebná. Sú nielen
znamenitými hráčkami na rôzne druhy fláut,
ale napriek svojmu mladému veku aj veľmi zodpovednými ľuďmi. Nikdy bez vážneho dôvodu
nevynechali jedinú skúšku, keď sa pripravovali
na akékoľvek podujatie. Často aj napriek zdravotným problémom prišli, aby reprezentovali
našu školu. Keďže účasť na tejto súťaži bola
pravdepodobne jedným z posledných vystúpení
súboru v tomto zložení, pretože dievčatá budú
študovať vo vzdialených mestách, chcem im aj
touto cestou poďakovať za príjemnú spoluprácu
s nimi. Práve takéto žiačky sú odmenou pre každého pedagóga.
Mgr. Klaudia Arpášová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce
Foto: archív ZUŠ Mojmírovce
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Jar prišla
aj do našich
záhrad
Už 5. rok v obecnom časopise uverejňujeme seriál článkov, ktoré sa bezprostredne
dotýkajú problematiky našich záhrad. Prírodu
nezastavíme. Každú jar sa zobudí a zakvitne do
krásy. Ochutnali ste už niekedy kvety ovocných
stromov? Najväčšou lahôdkou sú vraj višňové a
čerešňové. Do našej záhrady som vysadil aj agát.
Teším sa kedy zakvitne a každú jar ochutnám
jeho sladké kvety, ktoré sme bežne jedli ešte ako
deti. Aj tak si pripomínam mladosť v mojej rodnej dedinke na strednom Slovensku. Aj v Mojmírovciach si už 25 rokov vychutnávam krásu jarnej
prírody. Aj keď sa vraj jar skracuje každý rok o
30 sekúnd, predsa je to pre mňa stále najkrajšie
ročné obdobie.
Jarné mesiace sú vhodné na očistenie nielen
tela aj duše a práce v záhradách nás môžu aj
pozitívne naladiť. Podľa lunárneho kalendára
biologická jar sa začína pre naše telo už v polovici
februára. Jar je obdobím telesnej aktivity, ktorú
okrem prechádzok v prírode môžeme cieľavedome
využiť aj pri pestovaní zeleniny a ovocia. Pritom
zhodíme nadbytočných pár kilogramov, budeme
žiť lepším a zdravším životným štýlom.
V máji sú naše predzáhradky i úžitkové záhrady spravidla najviac rozkvitnuté. Medzi prvé
ovocné stromy, ktoré v našej záhrade zakvitnú,
patrí aj drieň obyčajný (na obrázku), nazývaný
hovorovo aj drienka, z ktorej sa vyrába známy
vzácny destilát s nenapodobiteľnou vôňou a
chuťou. Táto drevina dobre znáša rez, jej korunu
možno formovať tak, ako uznáme za vhodné.
V mesiaci máj už môžeme zberať prvú úrodu šalátu, špenátu, reďkovky, pažítky, cibuľky
a ďalších skorých zelenín, ktoré obohatia náš
jedálny lístok, zlepšia vitalitu a zdravie celého
organizmu. Listový šalát možno konzumovať od
skorej jari do neskorej zimy. Má nízku kalorickú
hodnotu, ale je bohatý na vitamíny a minerálne
látky, ktoré potrebujeme najmä v jarnom období.
Červeno zafarbený šalát má oproti zelenému väčšie množstvo karoténu. Aby si zachoval čo naj-
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väčší obsah živín, musí sa konzumovať čerstvý
a chrumkavý. Typickou jarnou delikatesou je aj
špargľa. V našej záhrade ju pestujeme už viac
ako desaťročie vďaka známej záhradkárke-vinárke a našej blízkej priateľke
Milke Macákovej, ktorá nám
venovala korene na rozmnoženie. Dužinaté stonky špargle
(asparagus) zberáme od apríla
do polovice júna.
Špargľu je najlepšie hneď po
zbere skonzumovať, zamraziť
alebo naložiť do sladko-kyslého
nálevu. Je bohatá na vitamíny,
minerály a aminokyseliny (asparagín). Približne dvestogramová porcia špargle zásobí náš
organizmus 3/4 dennej odporúčanej dávky kyseliny listovej a
zároveň ide o veľmi efektívny
antioxidant a nízko-kalorickú
zeleninu. Po uvarení si špargľa

Naši záhradkári
volili nový výbor
Za aktívnej účasti starostu obce Mgr. Martina
Palku sa 10. apríla uskutočnila v kultúrnom
dome výročná členská schôdza mojmírovskej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov.

Správu o činnosti za rok 2014 predložil Ing.
Ján Košina. Uviedol, že základná organizácia
má viac ako 50 členov a práca výboru bola
poznamenaná dlhodobou absenciou Ing. Koloman Líšku, ktorého na základe poverenia výboru, zastupoval Ing. Jozef Filo st. Výbor sústredil
pozornosť predovšetkým na 27. ročník výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov, na ktorej predstavilo
svoje výpestky takmer 60 vystavovateľov s 317
vzorkami ovocia, zeleniny a kvetov.

zachová všetky cenné látky (mierne klesne len
vitamín C), ale tepelnou úpravou sa zvýši účinok
antioxidantov obsiahnutých v tejto znamenitej
jarnej zelenine.
Aj drobný zelený jarný
hrášok podporuje naše zdravie
a je bohatý predovšetkým na
bielkoviny, zlepšuje náladu,
posilňuje srdce a krvný obeh,
zbavuje organizmus jedovatých látok. Chutné sú aj celé
struky hrášku cukrového.
Želám čitateľom nášho
obecného časopisu, ale najmä
občanom Mojmíroviec, pekné
nasledujúce mesiace spojené aj
s prácami v záhradách.
Prof. Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Ing. Antónia Zoborská
V závere správy o činnosti Ing. Ján Košina
poďakoval spolupracujúcim organizáciám v
obci a načrtol hlavné úlohy v roku 2015.
Pretože výročnou schôdzou končilo funkčné
obdobie výboru, členská základňa zvolila nový
výbor na päťročné obdobie v zložení: predseda
PaedDr. Robert Žilík, podpredseda Ing. Jozef
Filo st., hospodár Ing. Ján Košina, tajomník
Tatiana Tóthová, členovia výboru František Foltín, Ľudovít Vaš a Pavol Rác. Plénum zároveň
odsúhlasilo aj novú Kontrolnú a revíznu komisiu v zložení: Július Minárik, predseda, Zlatica
Porhajašová a Anna Rodná, členky komisie.
Súčasťou výročnej schôdze bolo aj odovzdávanie diplomov za účasť na výstave. Členská
schôdza uložila výboru zabezpečiť v priebehu
tohto roka prednášky z problematiky liečivých
rastlín, ovocinárstva a vinohradníctva, usporiadať tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov,
spolupracovať s organizáciami v obci, najmä pri
organizovaní tematických zájazdov, propagovať
nové odrody ovocia a zeleniny, rozširovať členskú základňu, hlavne o mladých záhradkárov a
podieľať sa na skrášľovaní verejných priestranstiev v našej obci.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: A.F.
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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

