Z OBSAHU
• Pozvánky
• Samospráva obce
informuje
Výber z uznesení 5.
zasadnutia OZ...
Nájomné byty
Havarijný stav prečerpávacej
stanice
• Predstavujeme nového
člena RR
• Zaznamenali sme v obci
Countrybál Mojmírovce
Na májovej veselici bolo
veselo
Ambrózyho dni
Mojmírovský kotlík
Človeče, nehnevaj sa
Deň matiek v našej obci
• Zo zájazdov v zahraničí
Spoznávame kúpele
v Čechách
Spoznávame krajiny
Európskej únie...
Návšteva Čemeru
• Zo života škôl
Špeciálne ocenenia pre
žiačky...
Orientačný beh
Environmentálna exkurzia
• Spoločenská rubrika
• Zaznamenali sme
Turisticko-jazdecký klub
TAJÁR...
Deň Zeme pre deti
Význam pôdy si často
neuvedomujeme
Titulka:
Žltá kráľovná kvetov
Foto: Ing. A. Zoborská

POZVÁNKY A OZNAMY
* Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi aj všetkých ostatných
občanov na opekačku a posedenie pri vatre v piatok 5. júna
2015 o 19:00 hod. na Pažiť. Nebude chýbať ani hudba, čapované
pivko a kofola v bufete.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov v nedeľu 7. júna 2015 pri
príležitosti „búdičiek“ na návštevu krásne vyzdobenej družobnej
obce Čemer. Po prehliadke výzdoby a ochutnávke guláša našich
partnerov budeme mať možnosť zúčastniť sa slovenskej svätej
omše o 15:00 hodine. Prihlásiť sa môžete v klientskom centre počas úradných hodín na obecnom úrade. Cena zájazdu je 10 €.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov v piatok 19. júna 2015
a v sobotu 20. júna 2015 na kultúrny program s názvom Hodové
slávnosti 2015, ktoré sa budú konať na Námestí sv. Ladislava.
V piatok 19. júna 2015 od 18:00 hodiny bude prehliadka ľudových speváckych súborov. Kultúrny program bude pokračovať
v sobotu 20. júna 2015 od 18:00 do 23:00 hodiny.
* Futbalový klub Mojmírovce pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26. júna 2015 o 18:00 v kultúrnom dome. V súlade s čl. 2, bod 1. Stanov FK Mojmírovce sa
členom klubu môže stať každý občan, ktorý súhlasí so Stanovami
a uhrádza členské príspevky. Členovia, prípadne záujemcovia
o členstvo majú možnosť uhradiť členský príspevok na rok 2015
vo výške 10 € do 21. júna 2015, prípadne pred začiatkom výročnej
členskej schôdze.
* Občianske združenie Mojmírovské kroky v spolupráci s Farským úradom Mojmírovce pozývajú na slávnostnú svätú omšu
pri príležitosti 30. výročia vysviacky vdp. PhDr. Ladislava Kunu,
ktorý pôsobil v našej obci od roku 1990 do roku 1995.
Svätá omša sa uskutoční v rímsko - katolíckom kostole v Pate
o 14:00 hod. dňa 28. júna 2015.
Občania sa môžu prihlasovať v predajni potravín COOP Jednota
u pani Korpášovej do 25. júna 2015.
Účastnícky poplatok je 1,00 € na osobu.
* Obec Mojmírovce pozýva na kultúrne podujatie s názvom
Otvorenie leta v piatok 3. júla 2015 19:00 do 23:00 hod. na Námestie sv. Ladislava. O dobrú náladu sa postará hudobná skupina
Žochári z TV Šláger. Počúvanie hudby spríjemní čapované pivo,
kofola a občerstvenie v bufete. V tento deň obec nezabúda ani na
naše deti, pre ktoré bude opäť pripravený vláčik. Vstupenky na
vláčik v hodnote 2 € pre deti a 3 € pre dospelých je možné zakúpiť
v klientskom centre na OcÚ v Mojmírovciach.
*27. júna 2015 sa uskutoční na futbalovom štadióne Krajské kolo
súťaže Dobrovoľných hasičských zborov a dorasteneckých
kolektívov. Súťažiť sa bude v kategóriách: muži, ženy, dorastenci,
dorastenky a v disciplínach: štafeta 8 x 50 m a požiarny útok s
vodou.
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Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o udeľovaní ocenení obce Mojmírovce.
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní
finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
Schválilo finančné prostriedky z rozpočtu obce na vysporiadanie
pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou ČOV (Čistička odpadových vôd) vo výške 2 870,- € - v zmysle znaleckého posudku
95/2015, vypracovaným Ing. Oliverom Stollárom, ako aj poplatky
spojené s realizáciou prevodu vlastníckych práv v prospech obce
Mojmírovce.
Schválilo poverenie pre Pavla Bednárika, konateľa Vodárenskej
spoločnosti Cedron - mikroregión, s r.o. vo veci majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou ČOV Mojmírovce v prospech obce Mojmírovce v rozsahu potrebnom na dobudovanie ČOV
Mojmírovce, ako to predpokladá geometrický plán č. 177/2004
a geometrický plán č. 70/2006.
Schválilo predloženie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk, vyhlásenej Úradom vlády SR, za účelom realizácie projektu Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce Mojmírovce.
Schválilo zabezpečenie postupného odborného ošetrenia stromov
na cintorínoch obce Mojmírovce.
Odporúča starostovi obce pokračovať v rokovaniach ohľadom výstavby nájomných bytových domov.
Zobralo na vedomie stanovisko a návrhy Komisie výstavby a územného plánovania pri Obecnom zastupiteľstve v Mojmírovciach
v zmysle pridelenej úlohy a odporučilo žiadosť obyvateľov ulice
Pri hliníku riešiť po prešetrení majetkovo - právnych pomerov obce
a o výsledku písomne informovať dotknutých obyvateľov obce.

Mgr. Martin Palka
starosta obce
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE
Vážení spoluobčania,
prostredníctvom obecného časopisu vás
chceme informovať o niektorých problémoch, ktoré muselo obecné zastupiteľstvo
riešiť.

Nájomné byty
Nájomníci z bytov
na ulici Pod vinohradmi
sa niekoľko rokov sťažovali na neustále vlhnutie
stien, ktoré spôsobovalo
výskyt
nepríjemných
plesní a boli voči tomu
bezradní. Postupne pri
hľadaní príčin neustáleho
vlhnutia stien sa dospelo
k ráznemu rozhodnutiu,
aby sa problém odstránil
natrvalo.
S poľutovaním treba skonštatovať, že za

problémom stojí nekvalitne odvedená práca pri
výstavbe týchto bytov. Obec bola preto nútená
začať v tomto roku riešiť nielen doplnenie hydroizolácie v kúpeľniach, ale aj výmenu sprchových
kútov, čo výrazne zaťaží obecný rozpočet, hoci
ide o stavbu z roku 2008.

Havarijný stav
prečerpávacej stanice

V júni oslavujú:
90 - te narodeniny
Amália Dobročanová
70 - te narodeniny
Ladislav Slaténi,
Milan Šouc,
Agneša Líšková,
Koloman Fúska
65 - te narodeniny
Olívia Tóthová,
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60 - te narodeniny
Jadža Lejková,
Helena Kurucová,
Rudolf Špaček
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Kde
nechávaš srdce,
tam je tvoj
domov

je na váhu ľahšia. V cimbalovke nemal kto hrať
na cimbale, a preto, že poznám „trochu“ ľudové piesne, tak som sa podujal hrať na cimbale.
K týmto a ďalším činnostiam ma vedie neustále
spoznávanie a riešenie nových situácií, ktoré ma
posúvajú ďalej, sám sa na nich veľa učím a zdokonaľujem ako človek, hudobník a hlavne učiteľ.
Tým som, vždy som bol a chcem byť. To, čo mi
život požičia, nemusí mi zostať. To, čo je vo mne,
je moje, to mi nik nezoberie.

Pán riaditeľ, ste rodák zo Svätoplukova, žili ste istý čas v Bratislave,
prečo teraz pôsobíte práve v Mojmírovciach?

Obyvatelia z Ulice Andreja Hlinku sa už
dlhšiu dobu sťažovali na šíriaci sa zápach kanalizácie na ich ulici. Zistilo sa, že problémom
je prečerpávacia stanica, ktorá je v havarijnom
stave. Obec musela opäť nájsť ďalšie financie
na rekonštrukciu stanice, aby sa tento problém
vyriešil komplexne. Veríme, že občania Ulice
Andreja Hlinku už čoskoro pocítia (a to doslova), že ich problém bol vyriešený.
Mgr. Martin PALKA
starosta obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Viera Dojčanová,
Jozef Bednárik,
Peter Obložinský,
Rudolf Hrivňák

Bc. Rudolfa Arpáša

Prišli na svet:

Opustili nás:

Jaroslav Zástera,
Adam Pavol
Visolajský,
Lucia Klučková,
Sofia Kóňová

Viera Šrámeková,
Barbora Kvasňovská,
Jozef Tóth,
Jozef Tokovský,
Ján Dunka,
Alexander Béder

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Ak si dobre pamätám, v roku 1983
som sa zatúlal do Mojmíroviec
s túžbou hrať v hudobnej skupine.
Túžba sa stala realitou, našiel som tu
príjemných ľudí, možnosť realizovať
sa v hudobnej oblasti – učiť a zároveň tvoriť. Dostal som možnosť
spríjemňovať ľudom okolo seba bytie svojou hrou na klavír, harmonike
a v posledných rokoch i cimbale.
Vtedy som bol študentom 2. ročníka
Štátneho Konzervatória v Bratislave,
študujúceho hru na klavíri v triede prof. Brigity
Starostovej, ale to je už dávno... no, ale celkom
som sa od svojej rodnej dedinky - Svätoplukova
- odpútal v novembri 1988, keď som sa oženil
s Mojmírovčankou. Odvtedy až dodnes, teda
takmer 26 rokov, ma mohli Mojmírovčania stretávať, počúvať, teraz už aj v mojej obci, v ktorej
žijem spolu so svojou rodinou.
Učíte hru na klavíri, keyboarde, od roku 1999
pôsobíte v tunajšej umeleckej škole ako riaditeľ,
15 rokov umelecky vediete ľudový spevácky súbor SENIOR, držíte taktovku nad cimbalovkou
URMÍN, 17 rokov hudobne sprevádzate ľudový
súbor PRAMEŇ z Poľného Kesova, pôsobíte
ako korepetítor a technik v Zbore pre občianske záležitosti v obci Mojmírovce, ozvučujete
rôzne podujatia, technicky manažujete kultúrne
podujatia v našej obci... Čo Vás vedie k týmto
aktivitám?
Vyštudoval som klavír, ale ten sa nedal nosiť
medzi ľudí, tak som začal hrať na harmonike,

Spolu s vašimi pedagógmi ste aj naším dlhoročným prispievateľom do obecného časopisu.
Osobne v posledných rokoch nemám veľa času na
písanie, veľa hrám, vypisujem povinné pracovné dokumenty a absolvujem rôzne vzdelávania
v rámci školskej praxe. Vždy ma však zaujme
informácia, udalosť, myšlienka, s ktorou je potrebné podeliť sa so všetkými dobrými ľuďmi,
a to práve Mojmírovčan ponúka. Je pre mňa cťou
sa podieľať pri jeho tvorbe a vydávaní, aby bol
zaujímavejší, a tým aj „IN“.
Čo vás posúva v každodennom osobnom a pracovnom živote?
Výzva, najviac z oblasti hudby, umenia, školstva,
kultúry a techniky. Všade však musia byť zastúpené deti, inak ma to nenapĺňa ani ako učiteľa, ani
ako človeka.
Otázky položil:
Ivan Mojmír Zoborský
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COUNTRYBÁL
MOJMÍROVCE
„Skvelé!... To je zábava!... Výborná muzička...!“ a rôzne podobné vyjadrenia zneli v sále
KD v Mojmírovciach 25. 4. 2015 na countrybále
usporiadanom obcou s podporou OZ INŠPIRÁCIA. Bolo to pre nás aj isté zadosťučinenie, keď
nás oslovil náš starosta, či by sme mohli skúsiť
zábavu v štýle country. Išli sme do toho síce
s odhodlaním, ale aj s malou dušičkou, veď u nás
zatiaľ country zábava dlhšiu tradíciu nemá.

ných tvorili naši cezpoľní priatelia a fanúšikovia
z blízkeho aj ďalekého okolia, dokonca sme mali
hostí aj spoza rieky Moravy.
Krátkou produkciou sa predstavili domáci
Penco & Eifel + Danča. Parket bol v plnej pohotovosti ešte aj pred druhou hodinou po polnoci,
keď sa vyhlásilo posledné kolo a na záver po
troch prídavkoch bol countrybál ukončený.
Rád by som poďakoval starostovi za nápad
a veľkú pomoc pri zabezpečovaní tohto podujatia, zvukárovi Zolovi za perfektný zvuk, našej
mládeži za pomoc, bufetu....všetkým, a hlavne
vám, ktorí ste prišli a bavili sa.
Rudolf Mladý

Na májovej
veselici bolo
veselo
Hudobná skupina Žochári
Na tanečnom parkete
Výber kapely ťažký nebol, chceli sme skvelú
hudbu, ale aj dobrých kamarátov, a tak voľba
padla na Pacipacifik. Táto zvolenská skupina
účinkuje 15 rokov v nezmenenom zložení. Majú
za sebou celý rad medzinárodných vystúpení
a kapelník Dano Axmann patrí k európskej
špičke v hre na fúkaciu harmoniku. Ako každý
správny countrybál bol obohatený tanečnými
vstupmi, naše domáce dievčatá – country tanečníčky - predviedli pekné choreografie tancov,
program spestrili aj tanečníci z Nitry, dokonca
aj s pokusmi naučiť hostí čo- to z jednoduchších
tancov.
Úvodné privítanie hostí aj účinkujúcich
patrilo nášmu starostovi Martinovi Palkovi. Po
predstavení kapely, hudobníkov a tanečných
súborov sa zábava mohla začať. Po prvom kole
chlapci z Pacipacifiku „padali do údivu“, že tak
správne naladenú partiu tanečníkov už dávno
nezažili. Po pár úvodných tónoch bolo na parkete hneď plno. Keď sa ľudia chcú baviť, je to
nádherný pocit. Neviem presne, koľko nás bolo
domácich, ale isto viem, že veľkú časť prítom-
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v Mlyňanoch. Práve v tento deň sa začínalo
slávnostné otvorenie Ambrózyho dní na počesť
zakladateľa Arboréta Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho. Poprechádzali sme sa náučnými chodníkmi rozľahlého parku, spoznávali novú flóru,
potešili oči práve kvitnúcimi rododendronmi
a nakúpili nové rastlinky do svojich záhrad.
text: tt

Mojmírovský
kotlík

špecialít. Tak teda, ktorý kotlíkový guláš či špecialita bol ten najlepší? To bola ťažká odpoveď
pre hodnotiacu komisiu, ktorá vyberala spomedzi 17 druhov pripravených jedál. Nakoniec však
rozhodnutie padlo a víťazom sa stal zmiešaný
tím PP Cars z Mojmíroviec a Nitry so svojím
gulášom. Blahoželáme! Avšak zábava sa neskončila, nakoľko vo veľkej sále kultúrneho domu po
dlhšej prestávke odštartovala disco show s úžasným laserovým osvetlením.
text a foto: tt

Skvelé májové popoludnie a nočnú párty
disco show pripravila Rada mladých pri OZ
Mojmírovce, Marcel Illéš a Martin Palatický
v spolupráci s obcou Mojmírovce a ďalšími
organizáciami.
Všetci, ktorí prišli, si pochutnali na
výbornom guláši a špecialitách od našich
poľovníkov. K dobrej nálade prispela aj ľudová hudba Halúzkovci. Súťažné tímy už od
poludnia mali plné ruky práce s prípravou

Víťazné družstvo

Človeče,
nehnevaj sa
Ako inak by to mohlo aj byť, keď do tanca
hrala hudobná skupina Žochári? Hrali naozaj
dobre, do tanca aj na želanie. A dobrou správou
je, že k nám opäť zavítajú začiatkom júla. Ako
zvyčajne takéto podujatie pripravilo OZ INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce.
text: tt
foto: Blanka Palková

Ambrózyho dni
V piatok ráno 15. mája uskutočnila ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Mojmírovciach
spolu s DV COOP Jednota Nitra v Mojmírovciach náučnú a oddychovú cestu do Arboréta

Odovzdávanie cien

Najmladší súťažiaci
II. ročník súťaže bol úspešným pokračovaním podujatia, ktorú zorganizovalo OZ INŠPIRÁCIA a MS SČK v Mojmírovciach v spolupráci s OcÚ Mojmírovce. Na jednom mieste
sa stretli všetky vekové kategórie a s chuťou
vyhrať prišiel každý, presne tak, ako to má byť
v každej súťaži. K dobrej atmosfére prispeli
odhodlanie a chuť súťažiť férovo - samozrejme

pod dohľadom rozhodcov. V každej kategórii
však mohol byť len jeden víťaz, no vecné odmeny si odniesol každý, takže nikto zo súťaže
neodišiel „nahnevaný“.
Súťaž vecne podporili: OcÚ Mojmírovce,
OZ INŠPIRÁCIA, Kaštieľ Mojmírovce, DAB
Nitra, PANTER s.r.o. Nitra, Pavol Deglovič,
Ing. Ján Satko – masérske služby Nitra, VŠZPkrajská pobočka Nitra a Darina Palatická.
text: tt
foto: A.F.
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Spoz návame kúpele
v Čechách

Deti z MŠ

Deň matiek
v našej obci

Žiaci zo ZUŠ
Deň matiek patrí už k tradičným podujatiam
usporiadaným obcou Mojmírovce. I v tomto
roku sa táto akcia uskutočnila v spolupráci s Materskou školou, Základnou školou a Základnou

Malý Zbojník
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umeleckou školou v Mojmírovciach. Mamičky,
babičky, ale i oteckovia a dedkovia sa mohli
tešiť z vystúpenia tých najmenších - škôlkárov,
ale i tých väčších detí. Básne, piesne, tance, hry
na gitarách, flauty, klavír, od svojich dcér, synov,
vnučiek či vnukov zanechali hlboký zážitok.
Poďakovanie patrí hlavne ZUŠ, ktorá si zobrala na starosť ozvučenie podujatia, Mgr. Art.
Ivane Beňušíkovej za konferovanie, všetkým
pani učiteľkám a pánom učiteľom za kvalitnú
prípravu svojich žiakov a samozrejme všetkým
deťom, ktoré boli ochotné sa všetko naučiť
a predviesť sa pred svojimi blízkymi. Taktiež
ďakujeme základnej škole za zhotovenie papierových kvietkov pre mamičky a babičky, ktoré
vytvorili s finančnou podporou našej obce.
Text a foto: A.F.

Pred sklárňami Moser
V posledný aprílový deň a prvé májové dni 1 118 000 Kč. Jednoducho nádhera. Neskôr sme
usporiadal TIK CESYS štvordňový poznávací navštívili Kostol sv. Lukáša, kde sme si prezreli
zájazd do západných Čiech.
výstavu voskových figurín. Nachádzajú sa tu aj
Ako prvé sme navštívili Karlove Vary, ktoré niektoré z najstarších exemplárov v Európe. Boli
sú významným kúpeľným mestom so známym tam vystavené figuríny napr. skupina Beatles,
sklárskym a potravinárskym priemyslom. Laurel a Hardy, Jurij Gagarin, anglická kráľovNavštívili sme múzeum Becherovky - pôvodnú ská rodina, ale i Adolf Hitler, Benito Mussolini
továreň na výrobu Becherovky,
a iní.
ktorá vyrába tento likér už 208
Tretí deň sme navštívili Mariánske
rokov. Po ochutnávke a nákupe
Lázne s ich nádhernými kolonádami,
likéru nasledovala prehliadka
ale i spievajúcu fontánu, ochutnali
mesta Karlove Vary. Mohli sme
sme z liečivých prameňov. Popoludní
ochutnať vodu z liečivých prasme sa presunuli do Františkových
meňov, ktorých je v týchto kúLázní, najmenších z týchto troch kúpeľoch 12. (Podľa domácich je
peľných miest. Atmosféra kúpeľných
trinástym najdôležitejším a najmiest a pre nás neobyčajná architektúúčinnejším liečivým prameňom
ra v nás zanechala hlboký dojem.
Becherovka). Teplota prameňov
Na záver tohto vydareného výletu
sa pohybuje od 30 °C po 72 °C.
sme si boli prezrieť neďaleký hrad
Spievajúca fontána
História prameňov využívaných
Loket, kde sme mohli vidieť múzeum
na liečenie siaha už do 14. storokrištáľu a porcelánu, ale i „útrpné
čia, do čias panovania Karola IV.
právo“, ktoré sa vykonávalo už v 12. storočí.
Na druhý deň nasledovala prehliadka sklární V mestečku pod hradom sme nevynechali ani
Moser, kde sme sa dozvedeli o ich histórii, nav- návštevu rodinného pivovaru Svatý Florián, kde
štívili sme múzeum výrobkov, dokonca sme si sme videli najväčšiu zbierku „pítok“(poháriky na
prezreli i prácu sklárov priamo vo výrobnej hale. pitie liečivých vôd) a ochutnali pivo, ktoré sa zaBolo zaujímavé vidieť, ako sa z rozžeraveného ručene ku nám do obchodov nedostane, lebo ho
kúska hmoty postupným spracovaním vyhotoví predávajú jedine v reštaurácii tohto pivovaru.
pohár alebo váza. Nezabudnuteľným zážitkom
V neskorých večerných hodinách sme
bolo vidieť rôzne výrobky zo skla či už biele- unavení, ale šťastní dorazili domov do našich
ho alebo farebného, krásne krištáľové poháre, Mojmíroviec.
čaše, lustre, šperky, porcelán, ale i napr. vázu za
Text a foto: A.F.
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SPOZNÁVAME KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE

ZO ZÁJAZDOV V ZAHRANIČÍ
techniky, ostatní si radšej prezreli výstavu kvetov). Na záver sme si nenechali ujsť pohľad na
symbol Bruselu Manneken Pis – sochu cikajúceho chlapca. Mnohých však prekvapila najmä jeho
výška - iba 50 cm.
Posledný deň zájazdu v nedeľu sme sa metrom prepravili k Atómiu - ďalšej dominante
Bruselu. Model molekuly železa zväčšený 165
miliárdkrát je symbolom atómového veku.
Nezabudnuteľným zážitkom pre mnohých bol
pohľad na mesto z jeho najvyššieho miesta. Na
záver sme si prezreli MiniEurópu – park zložený
z 350 zmenšených monumentov z 80 rôznych
miest Európy. Pre zaujímavosť Slovensko reprezentuje bratislavský Modrý kostolík. Po obede
nás čakala už spiatočná cesta. Tento raz cez
Holandsko, Nemecko a Českú republiku sme sa
šťastne vrátili domov. Unavení, ale plní dojmov a
nezabudnuteľných zážitkov.

Atómium
Časť toho projektu bola financovaná z dotácie z rozpočtu obce Mojmírovce.
Text: Ing. Jozef Filo
Foto: archív OZ

Pred Európskym parlamentom

Spoznávame
krajiny
Európskej únie
Druhý predĺžený májový víkend zorganizovalo občianske združenie Mojmírovské kroky
zaujímavý autobusový zájazd do Bruselu, sídla
Európskeho parlamentu.
Trasa autobusu viedla postupne cez Českú
republiku a Nemecko s dlhšou prestávkou v hlavnom meste Luxemburgského veľkokniežatstva
- Luxemburgu, ktorý je sídlom Súdneho dvora
Európskej únie. Tu nás na prekvapenie viacerých
privítala Mojmírovčanka Naďa Bohunčáková,
ktorá nám nasledujúce 3 hodiny robila aj so svojou 5- mesačnou dcérkou príjemnú spoločníčku.
Naďa, ktorá v Luxemburgu žije a pracuje, využila
svoje kontakty a sprostredkovala nám stretnutie
postupne s obidvoma slovenskými sudcami v tejto európskej inštitúcii. Aj touto cestou by sme jej
preto radi poďakovali za nevšedný zážitok. Sudca
Súdneho dvora Európskej únie Daniel Šváby a
sudca Všeobecného súdu Európskej únie Juraj
Schwarz nám v krátkosti priblížili svoju prácu
a našli si priestor aj na naše zvedavé otázky. Milé
od nich bolo, že sa na stretnutie s nami pripravili
a prekvapili nás vedomosťami o našom kaštieli,
rodákovi Antonovi Grassalkovičovi aj o moj-
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mírovskom víne. Lenže cieľ našej cesty bol ešte
ďaleko, a preto sme sa museli rozlúčiť.
Po príchode do Bruselu nás zaujali nielen pre
nás netradične úzke a vysoké budovy, hustá premávka, ale aj množstvo ľudí na uliciach, hlavne
muži posedávajúci pred kaviarňami. Všetci sme
sa po dlhej ceste tešili najmä na celonočný spánok.
V sobotu 9. mája sme ako prvé navštívili sídlo
Európskeho parlamentu. Vďaka Jarmile Kollárovej, ktorá sa nám počas celého pobytu v Belgicku
venovala, sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí
nielen o meste, ale aj o práci v Európskom parlamente. Deň otvorených dverí pri príležitosti
Dňa Európy využilo mnoho ľudí, takže sme mali
možnosť stretnúť návštevníkov rôznych farieb
pleti, hovoriacich rôznymi jazykmi. Tak ako
naša skupina, aj oni si chceli prezrieť kancelárie,
zasadacie sály, (do ktorých sa bežne nedostanete),
ale sa tiež zúčastniť rokovania európskeho parlamentu, prípadne sa zapojiť do rôznych súťaží
a ďalších sprievodných akcií. Navštívili sme aj
Parlamentárium a dozvedeli sa veľa informácii
o histórii i súčasnosti Európskej únie. Ale Brusel
nie je iba Európsky parlament. Nemenej zaujímavá bola aj prechádzka historickým centrom
belgickej metropoly. Mali sme možnosť vidieť
Kráľovský palác, námestie Grand Place s 96 m
vysokou vežou radnice, nádherný mestský park,
(tu sme sa „ideovo“ nezhodli a zatiaľ čo niektorí
dali prednosť prehliadke historickej vojenskej

Návšteva
Čemeru
Keď sme v piatok 1. mája 2015
nastupovali do autobusu v Mojmírovciach, nevedeli sme, aký príjemný deň
budeme mať možnosť prežiť.
Naša čisto ženská výprava v zložení - Flautový súbor, speváčka Sonička
Fábryová, country tanečnice z Mojmíroviec – všetci pod vedením poslankyne
obecného zastupiteľstva Mgr. Daniely
Grófovej, navštívila Slovenské dni
v družobnej obci Čemer v Maďarsku.
Privítala nás nielen slávnostná atmosféra, ale aj milá sprievodkyňa Ágy,
ktorá sa o nás po celý čas vzorne starala
a spolu s jazykovo zdatnou country tanečníčkou Katkou Kotlárikovou aj prekladala, čo nám veľmi pomáhalo. Nie
stále to však bolo potrebné, pretože sa
pri nás pristavovali slovensky hovoriaci
obyvatelia Čemeru, aby s nami prehodili zopár slov. Celé popoludnie sme sa
tešili z vystúpení folklórnych súborov, v
ktorých sa plynule striedali maďarské

aj slovenské piesne. Tancovali všetci, mladí starí, muži - ženy, aj tí najmenší. Ich prekrásne
kroje boli potešením pre každé oko, pri súťaži
koláčikov si prišli na
svoje zasa iné zmysly. Naše vystúpenia
boli z iného súdka,
preto boli príjemnou
zmenou.
Som rada, že sme
mohli reprezentovať
školu aj obec a stráviť sviatočný deň
v spoločnosti milých
a
dobrosrdečných
ľudí.
Mgr. Klaudia
Žiačky zo ZUŠ
Arpášová

Tanečná skupina Country
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Špeciálne ocenenia
pre naše žiačky alebo
spolupráca s UKF
v Nitre
Pri príležitosti Dňa Zeme sa 22. 4. 2015
na pôde UKF v Nitre konala Žiacka vedecká
ekologická konferencia ŽIVEKO. Myšlienka
zorganizovania tohto podujatia sa zrodila v našej
základnej škole počas aktivít Dňa Zeme 2014,
ktoré sme pripravili v spolupráci s Fakultou
prírodných vied UKF.

jeho autori pozvaní na konferenciu ŽIVEKO.
Počas Dňa Zeme 22. apríla 2015 sa akademická pôda UKF v Nitre začala zapĺňať žiakmi
– vedcami, ktorých privítal Mgr. Imrich Jakab,
PhD., organizátor konferencie. Hneď v úvode
poďakoval PaedDr. Kataríne Kúdelovej, riaditeľke našej ZŠ, za nápad zorganizovať takéto
podujatie. Potom sa mladí vedci poučili i pobavili na plenárnej prednáške Ohurujeme my
vás a následne sa odobrali obhajovať svoje prvé
vedecké články pred odborné komisie.
Žiackej vedeckej konferencie sa zúčastnilo
140 mladých vedcov z 15 základných škôl západoslovenského kraja.
Našu školu reprezentovali žiačky 7. B triedy
Marianna Lörinczová a Klára Pňačeková s príspevkom na tému Čierne skládky a žiačky 9. A
triedy: Nikoleta Kozlová a Andrea Tóthová s
príspevkom Náučný chodník v areáli školy. Oba
tímy zaznamenali mimoriadny úspech a získali
špeciálne ocenenie vo svojej kategórii.
Mgr. Daniela Valíčková,
Mgr. Gertrúda Štrámová

Orientačný beh
Žiačky 7.B triedy
Úlohou mladých vedcov bolo napísať a
publikovať svoj prvý vedecký environmentálny
článok, ktorý poslali na odborné posúdenie a následne, ak mal dostatočnú odbornú kvalitu, boli

Koncom apríla sa v Nitre uskutočnili
Majstrovstvá okresu žiakov základných škôl
v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali
premiérovo aj žiaci ZŠ Mojmírovce. Súťaž preverila nielen fyzickú zdatnosť žiakov ôsmeho
a deviateho ročníka, ale aj ich orientačné schop-

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
nosti. V neznámom teréne hľadali zadané
súradnice, aby získali body pre seba i pre
svoju školu. Z celkového počtu 69 dievčat
a 67 chlapcov sa mimoriadne darilo Matejovi Grófovi, žiakovi 9. ročníka, ktorý
vybojoval 12. miesto. Ostatní chlapci obsadili priečky v prvej polovici výsledkovej
listiny. Dievčatám sa napriek zápalu a snahe
darilo o čosi menej a popredné priečky neobsadili. V celkovom umiestnení škôl sme
obsadili 10. miesto z celkového počtu 17
škôl. Všetkým zúčastneným žiakom (Matej
Gróf, Erik Benčík, Samuel Vyhnálik, Filip
Žiak, Vanesa Damašková, Zuzka Kováčová,
Lenka Švelanová, Dorisz Valentíková) patrí
obdiv za nasadenie a športový výkon! Do
ďalšieho ročníka nám cenné skúsenosti pomôžu
ku kvalitnejšej príprave našich žiakov.
Text a foto: Mgr. Peter Slíž

Environmentálna
exkurzia
5. mája sa vybrali na environmentálnu
exkurziu všetci druháci našej ZŠ do Strediska
environmentálnej výchovy DROPIE v sprievode
pani učiteliek Arpášovej, Segečovej a pani vychovávateľky Ďuricovej. Stredisko sa nachádza
asi 10 km za mestom Kolárovo.

Po hodinke cestovania dorazili do krásneho
prírodného areálu, kde ich privítala teta Katka
a ujo Lacko. Po únavnej ceste sa deti najskôr
rozcvičili, pobehali a nadesiatovali v prírodnej jedálni. Enviro program sa mohol začať.
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V prírodnom areáli bolo niekoľko stanovíšť,
pri ktorých sa deti zastavili a čo-to naučili. Prvá
zastávka bola pri mape Žitného ostrova, kde sa
deti dozvedeli o mieste, na ktorom sa nachádzajú. Celá aktivita bola založená na orientácii
v priestore pomocou mapy. Neskôr dostali vrecúška s prírodnými predmetmi a hádali podľa
hmatu, čo sa vo vreckách nachádza. Na druhej
zastávke sa učili o včeličkách, sršňoch a osiach.
Pozreli si úľ, včelie plásty, ktoré študovali i pod
lupou. Nakoniec ochutnali aj sladký med. Ďalej
sa presunuli do bylinkovej záhrady. Tam sa dozvedeli o liečivých rastlinách, ktoré pomáhajú
liečiť rôzne ochorenia. Mohli si k nim privoňať,
porovnať s inými bylinkami, ale i ochutnať. Ďalej sa deti presunuli k jazierku so starou vŕbou,
pri ktorej sa učili, na čo sa používa vŕbové prútie, ale i akým zvieratám vŕba poskytuje
domov. V prestávkach sa deti dosýtosti
vyšantili, zahrali loptové hry a vyskúšali
i drevené preliezačky.
Zvieratá sú neodmysliteľnou súčasťou
enviro programu, a tak je to i v tomto stredisku. Chovajú tu husi, somáre, ovce, kozy
a po jazere plávala i kačica divá. Deti sa
naučili, že v minulosti tu žil aj drop veľký,
ktorý v súčasnej dobe na Žitnom ostrove
nehniezdi.
Ku koncu nášho pobytu dostalo každé
dieťa krajec suchého chleba a na rozlúčku
nakŕmili zvieratká, čo bolo asi ich najväčším zážitkom.
Domov sa vrátili plní krásnych zážitkov a obohatení o kopu nových vedomostí.
Mgr. J. Arpášová, Mgr. M. Segečová
Foto: M. Ďuricová
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ZAZNAMENALI SME

Turisticko-Jazdecký Klub TAJÁR
pre Mikroregión CEDRON
Tradícia chovu koní v našej obci je neustále živá. Chovatelia, jazdci a priaznivci koní
z Mojmíroviec a okolitých dedín sa postupne
v minulom roku zjednotili v názore vytvoriť
občianske združenie a spolu vyvíjať aktivity
podporujúce rozvoj regiónu.
Novovzniknutý klub koničkárov bol oficiálne zaregistrovaný 7.4.2015. Vychádza z histórie
a tradície chovu koní, ktorá je v našom regióne
bohatá. Cieľmi klubu sú:
a) zachovávať a rozvíjať tradíciu chovu koní
v oblasti pôsobenia, ktorým je Mikroregión
CEDRON v Nitrianskom kraji

b) združovať chovateľov, jazdcov a priaznivcov
koní
c) organizovať kultúrno-spoločenské akcie
a súťaže pre členov združenia a pre verejnosť
d) zúčastňovať sa na akciách a súťažiach iných
organizácií, inštitúcií a usporiadateľov, ktorí
pracujú v oblasti chovateľstva koní a jazdectva
e) spolupracovať s obecnými úradmi, spoločnosťami, organizáciami a verejnosťou pri vytváraní jazdeckých trás v oblasti pôsobenia
f) podporovať a rozvíjať jazdeckú turistiku a
cestovný ruch.
Tatiana Tóthová,
tajomník klubu

Deň Zeme
pre deti

ZAZNAMENALI SME

Význam
pôdy si často
neuvedomujeme

nosť vo výrobe potravín, aj u nás je pôda vystavená mnohým rizikám. Neohrozujú ju len zábery
pre urbanizačno-priemyselné, dopravné a banské
účely. Nebezpečnou sa stala degradácia samotnej pôdy v dôsledku nešetrného zaobchádzania
s ňou, teda nevhodne uplatňované postupy hospodárenia na pôde.

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila
rok 2015 za Medzinárodný rok pôdy. Jeho
cieľom je poukázať na životodarný význam
pôdy, na ktorý mi ľudia často zabúdame.

Očakáva sa, že práve obyvatelia vidieka
majú vypestovaní žičlivý vzťah k pôde a plne
si uvedomujú, že je pre nás všetkých živiteľkou
a hodnotným majetkom o ktorý sa treba svedomito starať. Preto nesmieme zabúdať na starú
múdrosť: „Národ, ktorý sa neuvážene zbavuje
pôdy a ničí ju zlým hospodárením, ničí krajinu a
zároveň aj sám seba.“

Vyhlásenie roka 2015 za Medzinárodný rok
pôdy má svoje vážne dôvody. Pôdy na planéte
hrozivo rýchlo ubúda a ani Slovensko nie je výnimkou. Slovenské polia sa denne zmenšia o viac
ako 10 hektárov a stále sme svedkami nebývalých
investičných aktivít, rozširujúcej sa urbanizácie
a záberov kvalitných poľnohospodárskych pôd
na iné ako poľnohospodárske účely.

Zdroje pôdy nie sú nevyčerpateľné
Pôda je na rozdiel od vody neobnoviteľný prírodný zdroj. Nevznikne v priebehu jedného ľudského života. Napríklad 50–centimetrová vrstva humusového horizontu postačujúca na rast rastlín
sa v našich klimatických podmienkach vytvorí
približne za 5 000 – 6 000 rokov. Ochrana poľnohospodárskej pôdy si vyžaduje zosúladenie
potrieb pôdohospodárstva, životného prostredia
s potrebami rozvoja miest a obcí.

Ako sa správame k pôde

V tento krásny deň, presne 22. 4. 2015,
pripravili ZO SZZ v Mojmírovciach, OZ DROPiK, Turisticko - Jazdecký Klub TAJÁR pre
Mikroregión CEDRON a Anubisfarm z Veľkej
Doliny pre deti a pedagógov ZŠ a MŠ zaujímavé
dopoludnie.
V snahe priblížiť spätosť človeka s prírodou sa v programe na úvod predviedli niektoré
plemená koní, ktoré sa chovajú v našom mikroregióne. Neskôr si deti mohli pozrieť zblízka
koníky, pohladiť ich a aj povoziť sa. Pripravený
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bol i záhon, na ktorom si deti za pomoci našich
záhradkárov ochotne sadili liečivé bylinky. OZ
DROPiK s krúžkom Elementaria spestril podujatie hudbou, tancom, kreslením a rôznymi náučnými ukážkami, do ktorých sa deti mohli zapojiť.
Veselá atmosféra bola odmenou pre všetkých zúčastnených. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.
text a foto: tt
Poznámka: Viac fotografií na
www.zs.mojmirovce.edupage.org

Zaujímavé údaje o pôdnom fonde
v našej obci
Celková výmera katastra obce je 1 986,3 ha.
Najväčšiu rozlohu zaberá poľnohospodárska
pôda, a to 1 776 ha. Z nej má najväčší podiel
pôda orná - 83,7%, s ktorou je úzko spätá intenzívna poľnohospodárska činnosť. Ovocné sady sa
rozprestierajú na ploche 1% katastrálnej výmery
a záhrady tvoria 6 % z poľnohospodárskej pôdy.
Záhrady sú v súkromnom vlastníctve, prevažne
pri rodinných domoch. V obci je pomerne veľké
zastúpenie vinohradov.
Z pôdnych typov prevládajú černozeme,
hnedozeme, miestami slabo glejové pôdy. Pôdy
v katastri našej obce patria medzi najúrodnejšie
v regióne Nitry.
Ing. Mária Debrecéniová, CSc.

Podľa údajov Štatistickej ročenky
o pôdnom fonde SR k 1. 1. 2014
bolo evidovaných 2 401 693 ha
poľnohospodárskej pôdy. V porovnaní s rokom 2013 došlo k úbytku
o 4 278 ha poľnohospodárskej
pôdy. Na Slovensku v súčasnosti
pripadá na jedného obyvateľa
0,44 ha poľnohospodárskej pôdy.
Táto plocha sa každoročne mierne
znižuje. Ornej pôdy je ešte menej len 0,2609 hektára.
Aj keď Slovensko má zatiaľ
dosť pôdy, ktorá svojou kvalitou aj
rozsahom postačuje na sebestač-
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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

