Z OBSAHU

PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY

• Príhovor predsedu redakčnej rady
• Citujeme zo zahraničnej tlače
• Samospráva obce informuje
o Kompromis je dôležitý
o Výber z uznesení OZ
o Regionálne múzeum Mojmírovce
o Pracovné príležitosti
• Udialo sa v našej obci
o Deň detí v Mojmírovciach
o Posedenie pri vatre
o Urmínske kopýtko
o Hodové slávnosti 2015
o Krajské kolo DHZ
• Zo zájazdov v zahraničí
o Oslava „Búdičiek“ v Čemeri
o Súbor SENIOR v Budapešti a na
Morave
• Zo života škôl
o Cesta do rozprávkovej krajiny
o Škola v prírode
o Dramatické ﬁnále škôl v atletike
o Záverečný koncert ZUŠ Mojmírovce
o Návšteva múzea slovenskej dediny
o Poznávací zájazd
o Budúci záhradníci v arboréte
• Zaznamenali sme
o V Mojmírovciach poľovníctvo aj v tomto
roku medzinárodne
o MS SČK – naši členovia boli ocenení
o Záhradkári v obci sa aktivizujú
• Naše záhrady
o Do našich záhrad prišla sezóna „Odtrhni
a zjedz“
• Spoločenská rubrika
o Oslavovali sme s jubilantmi
o Uvítanie občanov
• Inzercia
• Šport
o Vyhodnotenie jarnej časti súťažného
ročníka 2014/2015
o Turnaj o Pohár starostu obce Mojmírovce
o Hodový turnaj prípraviek

Milí čitatelia obecného časopisu,

Titulka:
Leto
Foto: archív obce

opäť sa vám prihováram, pretože názory občanov na úroveň Mojmírovčana sú pre redakčnú radu
rozhodujúce. A reakcie
na májové a júnové číslo
sú pozitívne. Otvorili sme
nové rubriky, ako napríklad Citujeme zo zahraničnej tlače, Samospráva obce
informuje, Zo zájazdov v zahraničí, predstavili
sme nových členov redakčnej rady, novelizovali
sme rubriku Zo života škôl. Kvalitných príspevkov máme dostatok. Takto chceme postupne
zvyšovať obsahovú úroveň nášho časopisu aj s
pomocou našich prispievateľov a Pavla Degloviča, ktorý nám zabezpečuje grafický dizajn a
tlač.
Už tradične v prázdninových mesiacoch
vydávame dvojčíslo. Keď sme ho pripravovali,
leto práve začínalo a nastal čas dovoleniek.
Okrem letných radovánok v prírode, na horách
a pri vode si na začiatku júla pripomíname
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, slovanských
vierozvestcov, spolupatrónov Európy, koncom
augusta 71. výročie Slovenského národného
povstania a 1. septembra Deň ústavy Slovenskej republiky.
Aj tentoraz sa redakčná rada snažila pripraviť Mojmírovčana, ktorý je bohatý na informácie zo súčasného života obce, z podujatí
uskutočnených v ostatných týždňoch spolu s
kvalitným fotografickým materiálom. Podnetné
myšlienky o verejnom zhromaždení, v príspevku
Kompromis je dôležitý, uvádza starosta obce. V
časopise informujeme aj o stavebných prácach
na Malom kaštieli, odbornom seminári s problematikou poľovníctva a súčasťou dvojčísla je
aj podrobné vyhodnotenie jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 vo futbale.
Želám vám príjemné čítanie letného dvojčísla nášho obecného časopisu.
Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.,
predseda redakčnej rady

CITUJEME ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE

Mojmírovčania v Budapešti
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Časopis slovenskej samosprávy v Budapešti, dvojmesačník
Budapeštiansky Slovák, v čísle 2/2015 v článku Na linke Budapešť - Mojmírovce, okrem iného uviedol:
„Slovenská samospráva Budapešti už dlhé roky tesne spolupracuje s obcou Mojmírovce a v rámci toho s hotelom Kaštieľ
Mojmírovce. Mnohí umelci z Mojmíroviec vystupovali na takých
podujatiach, ako je Deň Slovákov v Budapešti, privítali sme ich
aj na MDŽ či na vianočných programoch. V mene mojmírovskej
samosprávy s nami udržiava kontakty Martin Palka, ktorý je v
súčasnosti starostom obce“.
Týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny č. 25 z 18.
júna 2015 v článku Národnostný deň v XIII. obvode v Budapešti
napísal:
„Samospráva XIII. obvodu organizuje každoročne národnostný deň. V tomto roku sa národnosti prezentovali svojou kultúrou
a gastronómiou v posledný májový deň. Pred slovenským stanom
bolo veselo aj preto, lebo k nám zavítali hostia z Mojmíroviec.
Vďaka nim na javisku odzneli prekrásne slovenské ľudové piesne v
podaní speváckeho súboru Senior, ku ktorému sa pridal aj starosta
obce Martin Palka. Mojmírovčania priviedli aj remeselníčky, a tak
pred slovenským stanom si návštevníci mohli vyskúšať paličkovanie
čipiek, ale aj vytvorenie anjelov z korálikov alebo zapletanie košov.
A keď už niekto prišiel k stanu, mohol ochutnať bryndzové halušky
aj domáce zákusky - tiež vďaka Mojmírovčanom“.
Zo zahraničnej tlače vybral:
I. M. Zoborský
Foto: Ľudové noviny
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Kompromis je dôležitý
Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcom volebnom období bol vtedajším vedením obce schválený územný
plán obce, ktorý bolo možné
niekoľko mesiacov pripomienkovať. Toto právo využilo
mnoho občanov, pripomienky
boli zapracované a následne
bol územný plán s doplnkami
dňa 1.10.2013 schválený – číslo uznesenia OZ
384/25/2013. Práve niekoľko desiatok pripomienok svedčí o tom, že naši občania boli dostatočne informovaní o tom, aký zámer v najbližšej
budúcnosti môže z tohto územného plánu vzísť.
Územný plán aj so schválenými doplnkami je
prístupný k nahliadnutiu na stavebnom úrade aj
na webovej stránke obce.
Začiatkom tohto roka spoločnosť INNOVIA, s.r.o. z Trnavy prejavila záujem vystavať
nájomné byty na súkromnej parcele č. 2115/3,
t. j. popri ceste smerom na bitúnok, aby sa tak
ukázali prípadné ďalšie možnosti výstavby
rodinných domov pri budovaní novej miestnej
komunikácie. Keďže obec už v tom období
evidovala niekoľko desiatok žiadostí o nájomné
byty prevažne mladých rodín, túžiacich po osamostatnení sa, obec túto aktivitu uvítala. Vzhľadom na zistené skutočnosti nebolo možné zámer
výstavby na tejto parcele zrealizovať a začali sa
hľadať ďalšie možné lokality s prihliadnutím na
schválený územný plán. Preto po dlhom zvažovaní a prehodnocovaní obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo na júnovom zasadnutí zámer výstavby nájomných bytov v časti Pažiť. Podmienkou
bola celková revitalizácia tejto časti ako jedného
komplexu – vybudovanie veľkého detského
ihriska, nového okrasného parku a oddychovej
zóny. Už v rámci schváleného územného plánu
obce je jasné (čomu som aj ja osobne rád), že
v žiadnej časti našej obce nie je možné stavať
viac ako dvojposchodovú budovu. Činžiaky pripomínajúce mestské sídlisko našej obci nehrozia,
a preto akékoľvek cielené dezinformácie zo strany kohokoľvek nemajú opodstatnenie.
Žiadosti evidované na obecnom úrade sú
dôkazom potreby výstavby nájomných bytov
v našej obci. Lákadlom pre trvalý pobyt je vybavenosť našej obce, bohatý kultúrno-spoločenský
život, dostupnosť služieb a iné. Postupne však
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vznikajú vážne problémy, ktoré pri ich neriešení
môžu našu obec posunúť nie práve správnym
smerom. Jedným z týchto problémov je aj klesajúci počet žiakov v našej ZŠ. V rokoch, keď
som bol žiakom, navštevovalo Základnú školu
v Mojmírovciach okolo 550 žiakov, dnes tento
počet klesol o viac ako 35%. Ak sa nepokúsime
zastaviť tento nepriaznivý trend a nevytvoríme
vhodnejšie podmienky pre podporu bývania
mladým rodinám, budú nám odchádzať tam,
kde tieto podmienky nájdu. Nie každý dnešný
mladý človek má na kúpu pozemku (v našej obci
je priemerná cena pozemku už takmer 25 eur za
2
1m ) a následne ešte aj na výstavbu domu. Nie
každá mladá rodina si dokáže zabezpečiť svoje
vlastné bývanie v rodinnom dome, či už preto, že
príjem rodiny na to nestačí, alebo rodičia nie sú
dostatočne solventní, aby pomohli.
Nie je rozhodujúce to, či človek žije v rodinnom alebo bytovom dome. Je dôležité, ako
sa k sebe navzájom dokážeme správať, ako sa
snažíme jeden druhého pochopiť a aké spolunažívanie so susedmi si dokážeme vytvoriť. Niekoľkokrát za mesiac sa stretávam v úrade s tým,
že spory susedov žijúcich v rodinných domoch
chcú občania riešiť prostredníctvom starostu
obce alebo poslancov OZ, ako napr. susedovi
šteká pes, rastie v záhrade burina, smrdí koza ...
Občania chcú riešiť aj také problémy, z ktorých
väčšina nepatrí do kompetencie starostu obce
ani OZ. Niektorí susedia nie sú ochotní prijať
vzájomný kompromis a ich spolunažívanie je na
bode mrazu.
Je pravdou, že v obci sú nevyužité pozemky
(lebo ideálne by bolo, keby Pažiť pre nás, čo sme
sa na nej hrávali, zostala navždy Pažiťou v plnom
rozsahu), ale má to aj jeden háčik. Nie každý
chce pozemok predať, nie každý je ochotný
spolupodieľať sa na zhodnotení svojho vlastného
pozemku, veď takých príkladov máme dosť aj
z predchádzajúceho volebného obdobia.

Vážení Mojmírovčania,
dovoľte mi byť aj otvorenejší a vyjadriť svoj
názor. Petícia je právom každého človeka, preto
k nej budem vždy pristupovať spolu s poslancami OZ zodpovedne a s náležitým rešpektom.
Mrzí ma však, že petícia v mesiaci jún bola už
nielen právom občanov vyjadriť svoj názor. Som
presvedčený, že vyjadrenia, ktoré boli s ňou
v niektorých prípadoch spojené, neboli práve
najkorektnejšie. Musí byť spoločným cieľom
nás všetkých, aby naše Mojmírovce vytvorili pre

každého občana nielen miesto pre trvalý pobyt,
ale predovšetkým domov, a to bez ohľadu na vek.
Vždy je dôležité hľadať správne riešenia, nielen
vo veci výstavby nájomných bytov, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života. Vážim si
spolu s poslancami OZ názor každého občana
a na základe toho sa budeme snažiť o dosiahnutie kompromisu.
Pred záverom už len jedno obyčajné ľudské
želanie: Správajme sa k sebe ľudsky, vzájomným
pochopením sa, rešpektujúc inakosť a názor toho
druhého. Bolo veľmi dôležité pokúsiť sa nájsť na
verejnom zhromaždení občanov spoločné riešenie. Uvedomujem si, že som starostom všetkých
občanov v našej obci, aj tých, čo petíciu podpísali, aj tých, ktorí sú proti nej, ale aj tých, ktorí
majú na obecnom úrade žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Preto mi dovoľte poznamenať, že

na verejnom zhromaždení nebolo a ani po ňom
nie je a ani nebude víťaza, ale ani porazeného.
Sme všetci o poznanie múdrejší – obec o to, aby
občanom sprostredkovala čo najviac informácií,
a občania o to, že sa musia intenzívnejšie zaujímať o dianie v obci. Múdri ľudia dokážu hľadať
kompromisné riešenia, vyhovujúce čo najväčšej
skupine.
A čo na záver? Začalo nám dovolenkové
obdobie, preto vám v mene svojom i v mene
poslancov OZ všetkým želám, aby ste ho prežili
v zdraví, v rodinnej pohode a aby výsledkom na
jeho konci bol každý z vás oddýchnutý a zrelaxovaný. Nie je dôležité, ako ďaleko od domova dovolenku trávime, ale ako intenzívne ju so svojimi
blízkymi prežívame.
PRÍJEMNÉ LETO !
Mgr. Martin PALKA, starosta obce

Výber z uznesení 8. zasadnutia OZ
konaného dňa 12. júna 2015

Výber z uznesení 9. zasadnutia OZ
konaného dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2015 o dotáciách poskytovaných z rozpočtu
obce Mojmírovce.
Schválilo finančný príspevok vo výške 500 eur
pre Mareka Taškára z dôvodu reprezentácie
na Majstrovstvách sveta v atletike do 17 rokov
v Kolumbii.
Schválilo mimoriadne ukončenie zmluvného
vzťahu, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí
NFP č. Z 2212012016001 k projektu „Rekonštrukcia komunitného centra pre MRK“ dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
Schválilo žiadateľovi Imrichovi Kováčovi vydanie súhlasu obce Mojmírovce k zmene dvoch
vjazdov na cestu III. triedy č. 064030 v obci
Mojmírovce k stavbe „Polyfunkčný komplex
Mojmírovce“.
Schválilo zámer obce Mojmírovce predať z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok
Mojmírovce
lizácie
izácie
zácie ve
vestii Kaštieľ
Ka
Kaštiieľ
Mojmírovce, s.r.o.
predloženie
redloženie
re
edlo
dložen
lo
ož
telno-techtelno-tec
elln
lnoo-t
o ech
he verejnéh
verejného
erejn ho
ho
dne
ne vyp
vypraaciu verejej
ného osvetlenia v obci Mojmírovce.

Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 7/
2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby
a opráv nájomných bytov obce Mojmírovce postavených s podporou štátu a ostatných budov vo
vlastníctve obce.
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2015 o určení ceny nájmu pre nájomné bytové
domy postavené s podporou štátu vo vlastníctve
obce Mojmírovce.
Schválilo zrušenie uznesenia 94/5/2015, v ktorom bol schválený zámer obce prenajať pozemok
vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na parcele č. 839/2 k.ú. Mojmírovce (časť
Pažiť) za účelom výstavby nájomných bytov.
Schválilo záverečný účet obce Mojmírovce za
rok 2014 a celoročné hospodárenie za rok 2014
s výhradami.
Odporúča starostovi obce dať na základe žiadosti ZŠ v Mojmírovciach vypracovať cenovú
p
ponuku
n
v škol
šk
školsk
vzduchot
vzd
ducho
Po
Pozn.:
P
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Mgr. Martin PALKA
starosta obce
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Deň detí
v Mojmírovciach

Hodové slávnosti 2015

Vystúpenie detí z Banskej Bystrice

Investícia do vašej
budúcnosti
V súvislosti s implementáciou projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce, ktorý
je finančne podporený z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Operačného programu:
Regionálny operačný program, Prioritná os:
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov,
Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy ROP-3.1-2013/01,
vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program - www.ropka.sk,
sa v mesiaci jún 2015 začali stavebné práce na
rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky
kúrie s areálom, nazývanej ako Malý kaštieľ
alebo Aldobrandíniovská.

Touto cestou prosíme občanov o zhovievavosť a strpenie zvýšeného hluku a prašnosti na
stavbe, ale aj v jej okolí. Nakoľko je plánovaný
termín ukončenia stavebných prác do konca októbra 2015, budú rekonštrukčné práce na stavbe
realizované aj v dňoch pracovného voľna. Stavebné práce realizuje firma FORA-STAV, s.r.o.,
Šurany.

V sobotu 30. mája popoludní sa tradične
otvorili brány ZŠ a futbalového ihriska pre
deti. Obec v spolupráci s 15 spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci pripravili opäť
zaujímavé disciplíny, aby po ich absolvovaní
deti získali sladkú odmenu. Tento rok boli okrem
iných sprievodných aktivít veľkou atrakciou Múzeum na kolesách s výstavou zbraní a výstroje.
Dobrú atmosféru vytvorili aj nitrianski hokejisti
svojou autogramiádou a zapojením sa do hokejovej disciplíny.

Autor: Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce

Pracovné príležitosti
Obec Mojmírovce vytvorila v mesiaci máj tohto roka prostredníctvom projektov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny 11 pracovných miest ( 9 - úsek údržby verejnej zelene, 1 - klientské centrum a 1 - úsek kultúry), ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Keďže ide o obdobie len piatich mesiacov, obec i naďalej bude hľadať možnosti
pre zamestnávanie spoluobčanov.
text: tt
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text: tt
foto: Filip Vereš

Oľga
Baričičová
Program hodových slávností bol aj tento
rok pestrý. V piatok 19.júna patril prehliadke
ľudových speváckych súborov, kde zahrali a zaspievali deti z Banskej Bystrice pod vedením
Ľubomíra Tatarku, spevokol Nádej z Cabaj-Čápora, spevácka skupina Studnička z Veličnej, náš
ľudový spevácky súbor Senior, dramaticko-spevácka skupina Štefánia zo Svätoplukova, spevácka skupina Prameň z Poľného Kesova, folklórna
skupina Čeľaďania z Čeľadíc, folklórny súbor
Zámčan z Nových Zámkov a speváčky ľudových
piesní Oľga Baričičová a Lenka Kráľová. Sobota
sa niesla v duchu hodového podvečera a verejnosť sa zabávala do neskorých večerných hodín.
O dobrú náladu sa postarali deti z MŠ, žiaci zo
ZŠ, folklórny súbor Malý Zbojník a Zbojník,
žiaci zo ZUŠ, tanečná skupina Country, hudobná
skupina Atlantik a hodovú atmosféru umocnil
známy spevák Otto Weiter spolu s Andreou
Fischer.
text: tt
foto: Filip Vereš, A. Filová
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Posedenie pri vatre

Pažiti, ktorý bol spojený s opekaním špekačiek
a príjemnou hudbou. Posedeniu pri vatre predchádzala jazda Nitrianskym expres vláčikom po
našej obci.
text a foto : tt

Krajské kolo DHZ

Urmínske kopýtko
- Amatérske preteky jazdcov a záprahov
V sobotu 13. 06. 2015 sa konali na počesť
tradícií chovu koní v Mojmírovciach amatérske
jazdecké preteky pod záštitou obce Mojmírovce.
Zmerať sily si prišli veľkí aj malí, mladí aj
starší, ktorí mali čo ukázať. Pýšili sa krásnymi
bytosťami po boku, ktorí nejedným priniesli
víťazstvo. Ako sa niečo takéto podarilo zorganizovať? Jazdecké preteky Urmínske kopýtko sa
najprv zrodila len ako myšlienka v hlave troch
mladých ambicióznych dievčat, ktoré neuveriteľným spôsobom a odhodlanosťou bojovali pre
zrealizovanie takéhoto dňa. Na tomto priateľskom dni sa mohli diváci tešiť na pestrý program
zložený z rôznych jazdeckých disciplín. Program
otvoril starosta obce Mgr. Martin Palka. Zaujímavosťou bol sprievod obcou všetkých jazdcov a
záprahov, ktorých sprevádzali nadšené pohľady
okolo idúcich obyvateľov.
Prvá disciplína sa niesla vo westernovom štýle s názvom TRAIL. Ďalšia disciplína už bola o
niečo energickejšia a bola vytvorená pre záprahy.
Po obedňajšej prestávke nasledovalo parkúrové
skákanie s rôznymi kombináciami prekážok s
výškou do 90 cm. Posledné dve jazdecké disciplíny sa niesli v štýle gymkhány, čiže jazdeckých hier. Posledná jazdecká disciplína tohto dňa
niesla názov vlajkový beh.
Ocenenie Absolútny víťaz JAZDEC dostala
Karina Tóthová a Absolútny víťaz NAJMLADŠÍ
JAZDEC získala Andrea Tóthová. Zo záprahov
boli ocenení Pavol Kitaš za najkrajší ZÁPRAH
a za najlepší ZÁPRAH dňa Karin Kitašová.
Cenu najkrajšie ustrojená jazdecká dvojica zís-
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kala Barbora Beláková s koňom Filipom. Tešíme
sa na ďalší ročník Urmínskeho kopýtka, ktorý sa
budeme snažiť zrealizovať a obohatiť o niečo
nové a pripraviť atraktívnejšie disciplíny.
Poďakovať by sme sa chceli každému dobrovoľníkovi, starostovi obce a hlavne ľuďom, ktorí
majú otvorené srdcia pre kone, pretože ten deň
patril naozaj im.

Piatkový podvečer pred veľkým sobotňajším futbalovým turnajom o pohár starostu obce
Mojmírovce sa niesol v pohodovej atmosfére.
Obec pripravila pre občanov, hostí a futbalové
tímy z partnerských obcí piknik v prírode na

Celkovo 22 dobrovoľných hasičských tímov
si zmeralo sily 27. júna 2015 na mojmírovskom
futbalovom ihrisku v štafetách a v požiarnych
útokoch s vodou. Išlo o krajské kolo dobrovoľných hasičských zborov a dorasteneckých kolektívov s možnosťou postupu do celoslovenského
kola. Naši mojmírovskí dobrovoľní hasiči plnili
zodpovedne svoje úlohy v organizačnej príprave
tohto postupového kola.
text: tt
foto: DHZ Mojmírovce

ZO ZÁJAZDOV V ZAHRANIČÍ

Oslava
„Búdičiek“
v Čemeri

Text: Adriana Petríková
foto: tt

Obec Mojmírovce usporiadala
zájazd do partnerskej obce Čemer
pri príležitosti slávnosti Božieho
tela „Búdičky“. Nádherné kvetinové obrazce, ktoré pripravovali
miestni obyvatelia s veľkou trpezlivosťou a láskou, sú jedinečné
v širokom okolí. Zúčastnili sme sa
procesie, v miestnom Slovenskom
dome nás naši partneri štedro
pohostili a po skončení slovenskej
bohoslužby sme plní zážitkov
z tohto dňa odcestovali domov.
text a foto : tt

9

ZO ZÁJAZDOV V ZAHRANIČÍ

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Cesta
do rozprávkovej krajiny

Dar obce Nižná na Orave pre Budapešť

Súbor Senior
v Budapešti
a na Morave
Pieseň len vtedy krásne znie, keď spolu
s ústami aj srdce spieva, hovorí stará múdrosť. Pri vystúpeniach cítiť, že srdiečka
našich účinkujúcich seniorov tiež spievali.
A vnímaví diváci to primerane aj ocenili a
svoju spokojnosť prejavovali mohutným potleskom.
Ľudový spevácky súbor Senior spolu s
ďalšími občanmi našej dediny sa koncom mája
zúčastnil Národnostného dňa v XIII. obvode v
Budapešti. O priebehu tohto podujatia píšeme v
rubrike Citujeme zo zahraničnej tlače v príspevku Mojmírovčania v Budapešti.
Pred vystúpením súboru si účastníci zájazdu
prezreli plť v skutočnej veľkosti (na obrázku),
ktorú XIII. obvodu v Budapešti darovala obec
Nižná na Orave. Zakladateľmi tohto obvodu
boli stavbári a remeselníci zo Slovenska, najmä
z Liptova a Oravy, ktorí sa na pltiach plavili až
do hlavného mesta Maďarska. Plte rozobrali a
použili na stavbách. V polovici mája usporiadali obyvatelia obvodu Oslavu pltníctva a na
Pltníckej ulici umiestnili aj pamätnú tabuľu. Po
vystúpení nášho súboru organizátori podujatia
pripravili pre nás výlet loďou po Dunaji, z ktorej
sme si prezreli pamiatky Budapešti.
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Mužský zbor Šardice
V polovici júna sa súbor Senior zúčastnil VI.
folklórneho festivalu Šardice 2015. Obec leží v
oblasti moravského Slovácka. V priebehu 19. a
20. storočia sa v okolí ťažil lignit, teraz je to významná vinohradnícko-vinárska obec, ktorá má
aj vlastný kroj. V obci sa miestny kroj aj teraz
ručne vyrába. Ľudová kultúra a miestne tradície
sú tu stále živé. Na festivale vystúpilo 19 súborov, z toho 7 zo Šardíc. Náš súbor bol jediným
účastníkom zo zahraničia. Po vystúpení sme
si prezreli augustiánsku barokovú rezidenciu
(bývalé sídlo augustiánskeho kláštora, v ktorom
pôsobil aj zakladateľ genetiky Johann Gregor
Mendel), kultúrno-spoločenské centrum obce,
kde sa uskutočňujú obrady, koncerty, prednášky
a výstavy. So Šardicami sme sa lúčili spoločnými
piesňami všetkých súborov a tancom pri dychovej hudbe Šardičanka (v obci majú 3 dychové
orchestre).
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Bc. Rudolf Arpáš a Ing. A. Zoborská

V našej Materskej škole čakajú deti deň čo
deň nové prekvapenia, skúsenosti, zážitky i zábava. Dňa 12. júna bolo naším cieľom uskutočniť
zábavno-súťažné popoludnie s rodičmi, v areáli
Poľovníckeho združenia Mojmírovce.
Po úvodnom privítaní, tanci a piesni venovanej pánovi starostovi Mgr. Martinovi Palkovi
sme sa preniesli do rozprávkovej krajiny, kde už
na nás čakali rozprávkové bytosti – čertíci, vodník, žabka, Červená Čiapočka, motýľ a ježko.
Disciplíny zdolávali s deťmi aj ich rodičia, ktorým patrí veľká pochvala. Po získaní všetkých
pečiatok nás navštívil veselý Šašo Jašo, ktorý
sa nám postaral o zábavu. Zo zázračného vreca
nám vykúzlil veľa modelovacích balónov, z ktorých rodičia zhotovili svojim deťom zaujímavé
výtvory. Popoludnie nám spestrili i šikovné ruky
mamičiek, ktoré pomaľovali deťom tváre. Keď
sme sa občerstvili výborným gulášom, zvítali
sme sa s kamoškou - Rafaelou Stonožkou, ktorá
nás zaviedla k vytúženému prekvapeniu, kde
deti čakali odmeny a bublifuky.
Takže pravá balónová a bublifuková zábava sa mohla začať. Bolo nám
všetkým úžasne. Príjemne unavení,
veselí a šťastní sme si v tento deň
odnášali veľa nezabudnuteľných
zážitkov.
Veľké poďakovanie patrí Poľovníckemu združeniu Mojmírovce,
Obecnému úradu Mojmírovce, pánovi starostovi Mgr. Martinovi Palkovi, Bitúnku Mojmírovce, COOP
Jednote, Diskontu Mojmírovce,
Prvej stavebnej sporiteľni- pani J.
Guzmickej, Transpetrolu Bratislava
-pánovi I. Podberskému, žiačkam

ZŠ Mojmírovce, pani R. Homolovej –za uvarenie detského gulášu, pánom L. Michalíkovi, R.
Kinclovi a P. Cicákovi za guláš pre dospelých,
pani E. Haršániovej za zdravotnícky dohľad,
pani M. Kukanovej a V. Szabovej za maľovanie
deťom na tvár a všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí prišli na toto podujatie.
Veľké poďakovanie patrí i pánovi P. Ráczovi
za pestrý program a sladké prekvapenie pri príležitosti MDD, pánovi B. Tkáčikovi za osviežujúcu zmrzlinu a pánovi D. Palatickému za chutné
čokoládky.
text: Gabriela Michalíková

Budúci záhradníci
v arboréte
Odborná exkurzia zameraná na záhradníctvo
sa zrealizovala 27.5.2015 pre žiakov OUI Mojmírovce, učebného odboru poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník. Z projektu Šanca budúcnosti sme navštívili
Arborétum Mlyňany.
Arborétum bolo založené v roku 1892 ako
projekt vždyzeleného parku. Dnes Arborétum
Mlyňany SAV spravuje rozsiahly, takmer 67 ha
park. najstaršou časťou je Ambrózyho park, ktorý tvorí jadro parku. Postupne pribúdali aj ďalšie
časti. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a
vedie Ambrózyho parkom, Severoamerickou a
Východoázijskou plochou až k východu z parku.
Arborétom nás sprevádzala Ing. Daniela Holečková a jej sprievodné slovo prispelo k umocneniu
zážitkového učenia budúcich záhradníkov.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová
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Návšteva múzea
slovenskej dediny
Prvou májovou exkurziou v rámci projektu
Šanca budúcnosti bola návšteva Múzea slovenskej dediny v Martine.
Tridsať žiakov OUI Mojmírovce nadobudlo
20.5.2015 nové poznatky o tradičnom ľudovom
staviteľstve, bývaní a spôsobe života obyvateľov
Slovenska v 19. a 20. storočí. Cieľom vzdelávacej exkurzie, ktorá sa uskutočnila v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov, bolo spoznanie
života našich predkov prostredníctvom ľudovej
architektúry. Areálom múzea nás sprevádzala
pani Jaroslava Durdíková, ktorá žiakov našej
školy erudovane informovala o jednotlivých objektoch nachádzajúcich sa na rozlohe viac ako 15
hektárov pôdy. Niektoré stavby boli sprístupnené
návštevníkom. Mohli sme si v nich prezrieť dobové zariadenie a priblížiť sa k životnému štýlu
vtedajšieho človeka. Zaujali nás aj hospodárske
budovy, ktoré slúžili zvieratám, a technické,
spoločenské a sakrálne stavby. Expozícia v prírodnom prostredí nám umožnila spoznať viacero
regiónov Slovenska: Oravy, Turca, Liptova, Kysúc – Podjavorníkov. Návšteva Múzea slovenskej
dediny v Martine, v areáli s názvom Jahodnícke
háje, bola mimoriadnym kultúrnohistorickým
zážitkom pre žiakov, ale aj pre pedagógov OUI
Mojmírovce.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová
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Poznávací zájazd
Dňa 21.5.2015 sa uskutočnila druhá májová
exkurzia. Žiaci učebného odboru Polygrafická
výroba - knihár a kartonáž mali možnosť vidieť
fungujúci podnik Mondi SCP a.s., Ružomberok
s modernou technológiou spracovania papierov.
Exkurziou
nás
sprevádzal
pán Krakovský
a pracovníci jednotlivých oddelení. Boli sme pri
tom, ako sa vyrába papier, videli
sme papierenský
stroj obrovských rozmerov, vyrobené a navinuté
niekoľkotonové valce papierov, ich rozrezávanie, balenie a následné skladovanie. Zaujalo
nás, aká čistota a bezpečnosť sa dodržiava na
rôznych pracoviskách. Zo slov sprevádzajúceho
pracovníka sme sa dozvedeli, ako podnik presadzuje inovatívne technológie spôsobov výroby
celulózy, zohľadňujúc nielen ekonomické, ale
aj environmentálne hľadiská. Zúčastnili sme sa
podujatia „Robme veci srdcom“. Žiaci sa zapojili
do školy resuscitácie, envirohry, zdravý chrbát...
Cieľ odbornej exkurzie, zameraný na priemyselnú výrobu papiera, bol naplnený.
Všetky poznatky z tejto exkurzie využijeme
pri výučbe odborných predmetov.
Text: Helena Poledníková
Foto: Silvia Civáňová

Škola v prírode
V dňoch 15.-19. júna sa žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ Mojmírovce zúčastnili školy v prírode
v Hornej Vsi pri Partizánskom s pani učiteľkami N. Polákovou, K. Kotryovou, M. Ďuricovou
a M. Poledníkovou. Žiaci počas celého pobytu
aktívne využívali svoje poznatky z prírodovedy a vlastivedy v praxi a
zároveň rozvíjali tímovú
spoluprácu.
Svoje
turistické
a orientačné schopnosti
si žiaci preverili na túre
na Suchú horu. Hneď po
návrate si mohli overiť
svoje zručnosti pri stavaní
lesného bunkra a založení
ohniska. Tímovú rýchlosť
a šikovnosť si porovnávali
pri rôznych športových
a vedomostných súťažiach.
Milovníci vody a vodných
pištolí zasa našli potešenie
v bazéne. A tí najodvážnejší zabsolvovali aj nočný
pochod.
V duchu piesní, tancov
a veselej nálady sa niesli

večerné programy, na ktorých sa všetci dosýta
vyšantili.
Za zabezpečenie extra olovrantov a druhých
večerí, ktoré všetkých potešili, by sme sa chceli
poďakovať sponzorom: Tauris Nitra s r.o. Mojmírovce, K&T mäso spol. s r.o. Tešedíkovo.
Na túto školu v prírode budeme určite dlho
spomínať.
text: Mgr. N.Poláková
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Dramatické ﬁnále
škôl v atletike

Škola
v prírode Bystrá
Prvý júnový týždeň sa 36 žiakov 5. – 7. ročníka vybralo spolu s pani učiteľkami do školy
v prírode v Bystrej. Zaujímavý, neopakovateľný,
ale i náročný turistický program spojený
s učením, športovaním
a relaxom sa nám vďaka
počasiu podarilo splniť.
Zdolali sme turistický
chodník Pustý hrad pri
Zvolene, prešli sme pešo
a lanovkami z južnej
strany Chopka na severnú a späť, navštívili
lanovú dráhu Tarzániu,
wellnes,
Bystriansku
jaskyňu a Ajax farmu.
Pobyt nám spríjemnili
športové,
zábavné,
vedomostné súťaže a
opekačka. Domov sme
sa vrátili plní nových
zážitkov a neopakovateľných dojmov.
Za príjemný po-
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byt ďakujeme sponzorom: TAURIS NITRIA
s.r.o., Mojmírovce, Ing. Róbert Palka, PD Mojmírovce, Ing. Andrea Bakošová, TIK CESYS
Mojmírovce, bitúnok Mojmírovce REFKA, s.r.o,
Ing. Ľudmila Pauková, Kalvín Pub.
text: D. Valíčková, Ž.Benčíková,
I.Michalíková

Dňa 25.5.2015 sa 20 športovcov ZŠ Mojmírovce zúčastnilo prestížnej okresnej súťaže v atletike v Nitre. Napriek rozmarom počasia, ktoré
si pre nás tentokrát pripravilo zmes slnečných
lúčov i dažďa s vetrom, skupina chlapcov a dievčat bojovala v jednotlivých disciplínach až do
konca súťaže. Z úspechov jednotlivcov najviac
rezonuje šprint Marca Trvalca (9. roč.) na 60
m, ktorý po vynikajúcom rozbehu dobehol do
cieľa ako druhý. V neľahkom vytrvalostnom súboji - beh na 1000 metrov - si bronzovú medailu
vybojoval Matej Gróf (9. roč.). Záver súťaže bol
mimoriadne dramatický, lebo v nepríjemnom
daždi chlapci bojovali o tretiu priečku v štafete,
ktorá im unikla len o vlások, a tak skončili na 4.
mieste.
Obrovské ĎAKUJEME za skvelú reprezentáciu a vzájomné povzbudzovanie patrí všetkým
zúčastneným žiakom a žiačkam, ktorí predviedli
výkony často za hranicou osobných rekordov,
a tým sa pričinili o vynikajúce umiestnenie
v rámci celkového hodnotenia (chlapci dokonca
na 3. mieste spomedzi 18 zúčastnených škôl)!
Súdržnosťou a tímovým duchom sme opäť raz
dokázali, že : „Veľkého športovca robí veľké
srdce.“
text: Mgr. P. Slíž, PaedDr. A. Holková

Záverečný koncert
ZUŠ Mojmírovce

Huslisti 1. ročníka ZUŠ
Na sklonku školského roka už tradične
usporadúva Základná umelecká škola v Mojmírovciach záverečný koncert venovaný predovšetkým absolventom a starším žiakom. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku. Koncertnú sálu
v mojmírovskom kaštieli zaplnili nedočkaví rodičia, starí rodičia, priatelia a známi. Vypočuli si
a videli starostlivo pripravené vystúpenia žiakov
hudobného, tanečného a literárno-dramatického
odboru. Žiaci výtvarného odboru prezentovali
svoje práce a pracovné postupy pomocou krátkeho filmu, ktorý bol premietaný pred a po
skončení koncertu.
Svoje vystúpenia nám predviedli samozrejme aj tohtoroční absolventi:
Kristína Subiová
- 4. roč. 2. časť I. stupeň - Hra na priečnej flaute
Tomáš Tóth
- 4. roč. II. stupeň - Hra na keyboarde
Tomáš Arpáš
- 4. roč. ŠPD - Hra na trubke
Zuzana Urbáneková
- 4. roč. ŠPD - LDO
Stanislava Paľuchová
- 4. roč. ŠPD - LDO
Naši milí absolventi nás opúšťajú, ale v novom školskom roku
prídu noví malí prváčikovia plní
elánu a chuti učiť sa všetko nové.
My sa na nich tešíme už teraz.
Zatiaľ však prajeme všetkým našim
žiakom krásne prázdniny plné veselých zážitkov.
Dovidenia v školskom roku
2015/2016.

DFS Zbojník pri ZUŠ

text: Mgr. Art. Ivana Beňušíková
foto: Ing. Juraj Arpáš
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V Mojmírovciach
poľovníctvo aj
v tomto roku
medzinárodne
V zmysle myšlienky Spolupráca poľovníkov
a poľnohospodárov – nová šanca pre malú zver
čala v roku 2013 realizácia dlhodobého projektu v spolupráci Poľnohospodárskeho družstva
(PD) Mojmírovce, Poľovníckej spoločnosti
(PS) Breza Poľný Kesov a Poľovníckej spoločnosti (PS) Bažant Mojmírovce.
Ťažiskovou témou prvého medzinárodného
odborného seminára v Kaštieli Mojmírovce bol
Bažant - jeho odchov a zazverovanie v prírode. Vtedy predseda PD Mojmírovce naznačil
koncepciu odchovu a zazverovania malej zveri
v našom regióne. V nadväznosti na predznačenú
koncepciu sa v Kaštieli Mojmírovce v minulom roku konal druhý medzinárodný seminár
pod názvom Zachovanie jarabice na Slovensku.V tomto roku sa v obci Mojmírovce opäť
zišli poľovníci už na treťom medzinárodnom
seminári Cesty k zachovaniu zajačej zveri,
ktorý sa uskutočnilo pod záštitou predsedu PD
Mojmírovce, Ing. Petra Schultza.
V roku 2013 sa predseda PD Mojmírovce začal
zaoberať myšlienkou chovu zajaca poľného
v búdkach. Prečo to bola práve táto myšlienka
sme sa spýtali priamo Ing. Petra Schultza.
Tým, že som poľnohospodár a zároveň aj
poľovník, začal som si uvedomovať, že veľkovýrobné technické podmienky priniesli okrem
ekonomických prínosov do krajiny aj značné
nebezpečenstvo v podobe zhoršenia životných
podmienok malej poľovnej zveri v našom regióne. Prostredie, v ktorom žijeme, je predurčené
pre malú zver a my sme povinní v zmysle zachovania prírodného dedičstva flóry a fauny a ich
vzájomnej vyváženosti vytvárať vhodné podmienky pre život práve malej zveri. Preto som
sa začal zaoberať myšlienkou, ako by mohli poľovníci pomôcť svojim revírom a zároveň sa postarať o ich zazverenie malou zverou, konkrétne
zajacom poľným tak, aby ho nemuseli nakupovať
za drahé peniaze. Jednoznačne zastávam názor,
že lepšie výsledky možno očakávať iba pri úzkej
spolupráci poľovníkov a poľnohospodárov. Poľnohospodári by na toto určite nemuseli doplácať.
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MS SČK – naši členovia
boli ocenení
Pracovné predsedníctvo
Ak sa postaráme o dobrý porast, úroda zaplatí
všetky náklady na zver.
Čo teda znamená chov zajaca poľného v búdkach? Spýtali sme sa Ing. Františka Smejkala,
člena poľovníckej komisie SPZ v Nitre a zároveň človeka, ktorý je zodpovedný za realizáciu
projektu.
Ide o vybudovanie malej „farmy“ s búdkami,
kde sme začali s chovom zajaca poľného tak,
aby sme ho postupne mohli vypustiť do voľnej
prírody. Odchov zajaca v búdkach považujem za
jednu z foriem, ako zvýšiť jeho stavy vo voľnej
prírode. Ak v nej nemá dostatok vhodných podmienok na úspešné rozmnožovanie, pokúsime
sa mu pomôcť takýmto spôsobom. Odborným
garantom celého projektu je doc. Ing. Jaroslav
Slamečka, CSc. Pre náš projekt máme vyčlenené
lokality v Mojmírovciach aj v Poľnom Kesove.
Je to náročný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje svedomitú a systematickú prácu, ale aj veľa
trpezlivosti a obetavosti. Som presvedčený, že
v radoch poľovníkov o ľudí s takýmito vlastnosťami nikdy nebola núdza.
Čo môže dodať autor myšlienky postupného
zazverovania malou zverou nášho regiónu na
záver?
Mojou úlohou bolo poukázať a načrtnúť
možnosť smerovania spolupráce medzi poľnohospodármi a poľovníkmi. Som presvedčený, že
obidvom stranám záleží na zachovaní životného
prostredia a krásnej prírody Slovenska. Stojí to
všetko veľa námahy aj finančných prostriedkov,
ale výsledok bude určite pozitívny pre všetkých,
ktorí žijú v regióne.
Zároveň chcem poďakovať všetkým zúčastneným na tomto našom regionálnom projekte za
pochopenie a za ich aktívnu účasť.
Mojím želaním je, aby myšlienka „vráťme
prírode, čo sme jej vzali“ sa stala životnou filozofiou aj v ostatných regiónoch Slovenska.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.
Mgr. Daniela Kozáková
Foto: Ing. Daniela Kuklova

Územný spolok SČK v Nitre slávnostne odovzdával dňa 12. júna 2015 v Synagóge v Nitre
plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho a medaily
prof. MUDr. Jána Kňazovického mnohonásobným darcom krvi. Šiesti naši členovia dostali
ocenenia za ich bezpríspevkové darovanie krvi,
za čo sme im veľmi vďační a vážime si ich.
Diamantovú Janského plaketu - Mgr. Peter Mihálik, zlatú Janského plaketu - Andrej Milošiak,
striebornú Janského plaketu - Michal Kapsa
a Miroslav Košťál, bronzovú Janského plaketu

Záhradkári
v obci sa znovu
aktivizujú
V poslednom období bola práca
miestnej organizácie SZZ poznamenaná
chorobou dlhoročného predsedu výboru
Ing. Kolomana Líšku. V apríli bol za
predsedu zvolený PaedDr. Róbert Žilík.
Preto sme ho po 3 mesiacoch oslovili s
nasledovnými otázkami:
1. Pán predseda, podujali ste sa aktivizovať činnosť mojmírovských
záhradkárov.
Bol som vyzvaný záhradkármi, a tak
som to vzal s cieľom stabilizovať výkonné sily, inšpirovať členskú základňu,
rozhýbať občianske vedomie, agitovať mladú
vekovú populáciu v obci.
2. Čitatelia Mojmírovčana vás poznajú ako
obyvateľa našej obce, ktorý má blízko k životnému prostrediu už dlhšie obdobie.
Mojím poslaním nie je vystupovať iba ako „mičurinec“. Chcem aktivizovať vedomie človeka v
čo najprepojenejších súvislostiach so životným
prostredím, s regionalistikou, s pestovaním
vzťahu k duchovným i materiálnym hodnotám
nášho regiónu, s tvorivým životom každého z
nás.
3. Čo sa vám podarilo doteraz realizovať a
čo plánujete pre členskú základňu v priebehu
nasledujúcich mesiacov?

– Daniela Kapsová, plaketu profesora Kňazovického – Ing. Rudolf Mladý. Blahoželáme!
text: tt

ZO SZZ – ocenenie
Na okresnej konferencii SZZ, ktorá sa konala
dňa 27. júna 2015 v Nitre bolo udelené ocenenie
Republikového výboru SZZ na návrh OV SZZ
pánovi Ing. Kolomanovi Líškovi, nášmu bývalému predsedovi zo ZO SZZ v Mojmírovciach
za dlhoročné pôsobenie a spoluprácu v SZZ. V
mene všetkých členov ZO SZZ v Mojmírovciach
úprimne blahoželáme.
text: tt
Naštartovali sme prácu nového výboru,
podporili sme čistenie chotárov, venovali sme
pozornosť žiakom ZŠ v Mojmírovciach na Dni
Zeme, navštívili sme Arborétum v Mlyňanoch,
vyhlásili sme výtvarnú súťaž Bol raz jeden
strom, vybrali sme strom do
súťaže Strom roka, založili
sme nový účet v banke. Už
teraz sa pripravujeme na
výstavu ovocia a zeleniny,
s deťmi chystáme výtvarné
práce týkajúce sa prírody
v rámci letných tvorivých
ateliérov, chystáme koncert
žatevných a dožinkových
piesní ako poďakovanie za
úrodu. Rád by som podporil ďalšie podujatia so
zámerom chrániť ovocné
aj ostatné stromy v obci
(myslím si, že sa príliš veľa
stromov zbytočne ničí).
Čím skôr treba začať revitalizovať priestor na
Rínku, pokračovať v kultivácii parku a sledovať
divoké skládky smetí. Už teraz prosím občanov
Mojmíroviec, aby chystali ovocie, zeleninu, bylinky, kvety, umeleckoremeselné práce svojich
šikovných rúk, ale aj piesne, príbehy a poviedky,
v ktorých sa vyznajú ku vzťahu k záhrade a vôbec k prírode.
Na tomto mieste chcem zároveň poďakovať
Ing. Kolomanovi Líškovi a Ing. Jozefovi Filovi
za ich prácu vo výbore a želám im dobré zdravie.
Otázky položil: Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Mária Žilíková Mandáková
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NAŠE ZÁHRADY

Do našich záhrad prišla
sezóna „Odtrhni a zjedz“
Podľa nemeckého filozofa Arthura Schopenhauera
zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.
Ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravé jedlo, aj u nás pribúda.
Kvalitná a čerstvá zelenina a ovocie sú jeho významnou
zložkou. Práve surové ovocie a zelenina dodávajú organizmu vzácne enzýmy, ktoré sú základom nášho zdravia,
pretože telo dostáva biologicky aktívne živiny.
Záhradkári si v posledných rokoch žiadajú najmä
odolné druhy a odrody zeleniny i ovocných drevín, ktoré
si nevyžadujú chemické ošetrenie alebo len minimálny
počet postrekov v priebehu vegetácie. Keď však v záhrade
aplikujeme herbicídy (prípravky na ničenie burín), musíme dávať pozor, aby sme postrekmi nepoškodili vedľajšie
pozemky (susedia by sa nám nepoďakovali). Pri výbere
stromčekov sa riadime zásadou: čím menšia úžitková časť
záhrady, tým nižší pestovateľský tvar. Prednosťou stromčekov na slabo rastúcich podpníkoch sú skorá rodivosť,
ľahšie ošetrovanie aj zber a na menšej ploche môžeme
pestovať širší sortiment.
Módnym doplnkom menších záhrad sú stĺpovité formy
ovocných stromov, tzv. baleríny (na obrázku). Na trhu sú
už viac rokov. Väčšina odrôd nevyžaduje rez a postreky
proti chorobám potrebujú buď minimálne alebo vôbec. Ich
cena v porovnaní s bežnými ovocnými stromčekmi je však
približne dvojnásobná, ale úroda podstatne nižšia.
Letné mesiace napriek značnému množstvu roboty
si vychutnávame najviac tí, čo žijeme na dedine. Ísť po
záhrade a sem- tam si niečo „zobnúť“ patrí aj medzi moje
veľké pôžitky. V letných mesiacoch zberáme ríbezle, egreše, maliny, tešíme sa z marhúľ, broskýň, skorých odrôd
jabĺk, hrušiek aj hrozna. Po zbere plodov by sme nemali
zabudnúť na letný rez kôstkovín. Dozrieva cibuľa, cesnak,
cvikla, začiatkom leta už zberáme aj skoré zemiaky. Viacerí záhradkári majú radšej sladkú, menej štipľavú a jemnejšiu chuť šalotky ako tradičnej cibule. Naviac šalotka sa
môže zberať skôr a skladovať dlhšie ako bežná cibuľa.
V ovocnej záhrade presvetľujeme koruny stromov,
paradajkám v druhej polovici augusta zrežeme vrcholky.
Tým zabránime nasadzovaniu nových plodov, ktoré by už
nestihli dozrieť. V našej záhrade pestujeme každoročne
viaceré odrody kalerábu, ktorý v priebehu rastu hromadí
minerálne látky a stopové prvky a na náš organizmus pôsobí ako multivitamínový kombinovaný preparát priamo z
prírodnej lekárne. Kaleráb môžeme jesť surový, nastrúhaný, dusený, v zeleninovej polievke, no môžeme ho aj odšťaviť. Záhradkárom v našej obci želám bohatú úrodu.

Stĺpovité formy ovocných stromov
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Prof. Ing. Ivan M. Zoborský
Foto: Ing. Antónia Zoborská

Oslavovali sme
s jubilantmi
„Život je láska človeka k človeku
A nič nemôže zničiť jej silu odvekú
Život je teplá dlaň a láskavé slovo...“

rýchlo. Príjemná atmosféra zanechala hlboké pozitívne dojmy u všetkých prítomných. Zbor pre
občianske záležitosti usporiada takéto stretnutie
pre jubilantov v decembri, ktorí oslávia životné
jubileum v druhom polroku 2015.
text: tt
foto: Rudolf Arpáš

Uvítanie detí
do život a
Starosta obce spolu s členmi Zboru pre občianske záležitosti sa rozhodol obnoviť krásnu
tradíciu uvítania detí do života. Do obradnej
miestnosti boli pozvané deti, ktoré sa narodili
v tomto roku a majú trvalý pobyt na území obce
Mojmírovce.
V prvé júlové popoludnie slávnostne privítal starosta obce Mgr. Martin Palka v obradnej
miestnosti obecného úradu 7 bábätiek spolu s ich
rodičmi a príbuznými. Pre zúčastnených bol
pripravený slávnostný program, v rámci ktorého
vystúpili deti z MŠ a žiaci zo ZUŠ. Program bol
spojený so zápisom do pamätnej knihy a odovzdaním malého darčeka ako spomienku na
tento deň. Starosta obce vo svojom príhovore vyjadril svoje presvedčenie, že naši malí spoluobčania zapustia korene a nájdu v Mojmírovciach
pokojný domov. Prežijú tu detstvo plné lásky
a pokoja a keď vyrastú, budú ozdobou našej obce
a občanmi, na ktorých budeme hrdí.
text: tt
foto: archív obce

Týmito slovami privítal starosta
obce našich spoluobčanov, ktorí sa
v tomto roku dožili 80 a 90- ročného
jubilea. Priateľské stretnutie a slávnostný obed sa uskutočnil v priestoroch kaštieľa Mojmírovce. Pozvanie
prijali aj Ing. Peter Schultz, predseda PD Mojmírovce a Vincent Belan,
predseda ZO JDS v Mojmírovciach,
ktorí svojou prítomnosťou a slovami
povzbudili všetkých prítomných.
Program spestrili žiačky ZUŠ svojim spevom a umeleckým slovom.
Po chutnom obede a vzájomných rozhovoroch na prežité roky
prvé júlové popoludnie plynulo

Vystúpenie detí z MŠ
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Futbal Vyhodnotenie
jarnej časti
súťažného
ročníka
2014/2015
Prípravka

Mojmírovskí prípravkári - večne druhí!
S troškou nadsádzky by sa takto dalo charakterizovať účinkovanie našich najmladších futbalistov
počas jari. Turnaj o pohár starostu obce, finále
Miniligy Miroslava Stocha, hodový turnaj, vždy
druhé miesto. Našim hráčom sa podarilo siahnuť
si na striebornú medailu na viacerých turnajoch.
Vďaka rodičom, ktorí neváhajú cestovať so svojimi ratolesťami aj do vzdialenejších miest, sa malí
Mojmírovčania predstavili okrem turnajov v obciach nášho okresu aj v Senci, Seredi, Stupave a
v mestečku Hluk (ČR). Chlapci ročníkov narodenia 2005 a 2006 (ale nájde sa aj 2004 a 2008)
reprezentujú Mojmírovce a robia obci dobé meno
medzi priaznivcami futbalu. Malí „Urmínčani“
si merajú sily s rovesníkmi z menších i väčších
miest a je potešiteľné, že vďaka nim sa funkcionári i diváci na turnajoch zaujímajú o našu obec.
Potešiteľný je tiež záujem ďalších ešte mladších
detí, ktorí síce ešte nie sú registrované, ale zato
ich je denne plné ihrisko.
Mojmírovce reprezentujú: Adrián Andris,
Martin Brezina, Šimon Dugovič, Nikolas Ferus,
Branko Fuska, Mário Henyig, Martin Hustý,
Samuel Ivanič, Jakub Kapsa, Lukáš Kečkéš,
Denis Koleno, Alin Lerint, Damián Lenčéš, Ivan
Lupták, Erik Mikulášik, Šimon Oravec, Tomáš
Tóth.

Žiaci

V I. A triede žiakov robia naďalej dobré meno
našej obci zverenci trénera Petra Slíža. Treba povedať, že hoci výsledky stretnutí sú zaujímavé,
potešiteľná je najmä hra tohto mladého mužstva.
Mojmírovskí žiaci dokázali napnúť súperovu
sieť 132- krát, čo je viac ako 6 gólov na zápas.
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Nikoho preto neprekvapí, že dosiahli najviac gólov v súťaži a iba víťazné Vlčany dostali menej
gólov ako naše mužstvo. Adrián Oláh sa s 50
gólmi stal najlepším strelcom súťaže.
Jarné výsledky žiakov:
Mojmírovce – Neded 6:3 (4:1)
góly: J. Kudry 2x, A. Oláh 2x, S. Henyig 2x
Trnovec n/Váhom - Mojmírovce 0:14 (0:11)
góly: . Oláh 7x, J. Kudry 2x, S. Henyig,
K. Lámi, E. Oláh, B. Stojka, Ľ. Šimko
Mojmírovce – Vlčany 0:2 (0:2)
Selice – Mojmírovce 1:3 (0:1)
góly: S. Henyig 2x, A. Oláh
Horná Kráľová - Mojmírovce 0:7 (0:4)
góly: J. Kudry 2x, A. Oláh 2x, K. Lámi 2x,
K. Kuki
Tešedíkovo – Mojmírovce 1:1 (0:1)
gól: A. Oláh
Mojmírovce - Cabaj-Čápor 10:1 (5:0)
góly: A. Oláh 4x, J. Kudry 3x, S. Henyig,
L. Kuruc, L. Solčan
Neded – Mojmírovce 4:2 (0:0)
góly: K. Kuki, J. Kudry
Mojmírovce - Trnovec n/Váhom 23:0 (11:0)
góly: A. Oláh 7x, K. Kuki 4x, D. Oláh 4x,
S. Henyig 3x, L. Kuruc, S. Vyhnálik, M. Gróf, E.
Oláh, K. Lámi
Vlčany – Mojmírovce 3:2 (1:0)
góly: J. Kudry, A. Oláh
Mojmírovce – Selice 14:3 (6:0)
góly: A. Oláh 5x, S. Henyig 3x, J. Kudry 2x, L.
Solčan 2x, M. Gróf, K. Lámi
Žiacke mužstvo FK Mojmírovce 3. miesto
s 44 bodmi a skóre 132:39, dosiahlo najviac gólov a hoci sa v bráne vystriedalo niekoľko hráčov
dostalo druhý najmenší počet gólov.
V jarnej časti súťaže nastúpili: Erik Benčík,
Matej Benčík, Marko Čačik, Patrik Fejfár, Matej
Gróf, Sebastián Henyig, Jaroslav Kudry, Kevin
Kuki, Lukáš Kuruc, Kristián Lámi, Adrián Oláh,
Dominik Oláh, Enriko Oláh, Lukáš Solčan, Bernard Stojka, Ľuboš Šimko, Marko Šipoš, Samuel
Vyhnálik, tréner: Peter Slíž

Dorast

Výkonnosť dorasteneckého mužstva pod vedením trénera Andreja Núdzneho bola ovplyvnená
účasťou, resp. neúčasťou niektorých hráčov
na stretnutí. Niektorí hráči boli už uvoľňovaní
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pre potreby mužstva dospelých (Bartakovič,
Slaténi). Ďalší vypadávali z hry kvôli zraneniam alebo z rôznych iných dôvodov, napr. mali
zastavenú činnosť pre vylúčenie, žlté karty a
pod. Napriek tomu dosiahli dorastenci niekoľko
veľmi pekných výsledkov (výhra v Rumanovej,
Nových Sadoch, Hornej Kráľovej). Cenná je
aj remíza s Vinodolom po obojstranne veľmi
kvalitnom a bojovnom zápase. Paradoxom je, že
mužstvo často podalo lepší výkon, keď hrali iba
desiati hráči, ako keď bolo v plnom počte.
Jarné výsledky dorastu:

Rumanová - Mojmírovce 1:3 (1:0)
góly: D. Habáň, S. Slaténi, M. Slíž
Mojmírovce – Cabaj-Čápor 0:2 (0:0) ši hrali iba
9, po skončení sezóny sa výsledky mužstva Cabaj-Čápor anulovali, nakoľko bolo toto mužstvo
vylúčené zo súťaže
Vlčany – Mojmírovce 2:1 (1:1) gól: S. Slaténi,
Mojmírovce – Trnovec n/Váhom 2:4 (0:3)
góly: P. Kozma, vlastný
Čechynce – Mojmírovce 4:0 (0:0)
Mojmírovce – D. Obdokovce 3:3 (1:1)
góly: P. Kozma 2x, K. Žeby 11m
Nové Sady – Mojmírovce 3:4 (3:1)
góly: D. Habáň 2x, K. Žeby, M. Bandry
Horná Kráľová – Mojmírovce 1:2 (0:2)
góly: M. Stojka, R. Kelec
Mojmírovce – Kráľová n/Váhom 0:5 (0:2)
Mojmírovce - Vinodol 2:2 (1:1)
góly: K. Žeby, S. Slaténi
Mojmírovce – Jelenec 3:2 (1:2)
góly: T. Dúbravský 11m, K. Žeby, R. Kelec
Jarok – Mojmírovce 4:0 (3:0)
Mojmírovce – Diakovce 3:0 (2:0)
góly: T. Dúbravský 11m, D. Habáň, R. Kelec
Dorastenecké mužstvo FK Mojmírovce 7. miesto
s 36 bodmi a skóre 42:52.
V jarnej časti súťaže nastúpili:
Miroslav Bandry, Ján Bartakovič, Tomáš Cintula, Dávid Cunev, Tomáš Dúbravský, Jozef Čásár,
Dominik Habáň, Radoslav Kelec, Patrik Kozma,

Michal Rác, Samuel Slaténi, Matúš Slíž, Samuel
Sýkora, Kristián Žeby tréner: Andrej Núdzný

Dospelí

Po jeseni skončilo hosťovanie a z mužstva
odišli S. Kucharský, V. Stojka, R. Mandúch, L.
Sorád, J. Fačkovec. Mužstvo pred začiatkom
jarnej časti doplnili J. Žitný (ČFK Nitra), Mojmírovčan R. Hrnek (ČFK Nitra), brankár R. Holka
(FC Štefanovičová), R. Bačinský (FC Jarok).
Z hosťovania na Chrenovej sa vrátil L. Palka a
z P. Kesova F. Pospiš, ktorý sa vo veku 27 rokov
vrátil z hosťovania v okolitých obciach a začal
hrávať v rodnej obci. Podľa potreby nastupovali
za mužov aj dorastenci S. Slaténi a J. Bartakovič.
Ďalší Mojmírovčan M. Mesároš síce prestúpil do
Mojmíroviec, ale pre dlhodobé zranenie nehral
celú jarnú sezónu. Podobne to bolo aj s I. Križanom, ktorý sa síce vyliečil zo zranenia, ale z hry
ho vyradila operácia slepého čreva. Vstup do jarnej časti hráčom vyšiel a 6 bodov z prvých dvoch
stretnutí ich naštartovalo do hernej aj psychickej
pohody. Najmä víťazstvo v úvodnom kole v Rumanovej bolo šokom pre futbalovú verejnosť
a ako povedal jeden fanúšik: „Keď som si prečítal výsledok, išiel som si kúpiť ešte jedny noviny,
lebo som si myslel, že v tých prvých je tlačová
chyba“. Zverenci trénera J. Csandu podávali
dobré výkony počas celej jari a iba absentujúci
strelec ich pripravil od dosiahnutia ešte lepších
výsledkov a vyššieho počtu bodov.
Jarné výsledky A-mužstvo:
Rumanová - Mojmírovce 1:3 (1:0)
góly: T. Točka 2x, R. Hrnek
Mojmírovce – Žihárec 2:1 (2:0)
góly: S. Slaténi 2x
Kráľová n/Váhom - Mojmírovce 2:0 (0:0)
Mojmírovce – Trnovec n/Váhom 3:0 (1:0)
góly: O. Blunár, A. Núdzný 11m, T. Točka
Svätoplukovo – Mojmírovce 3:0 (2:0)
Mojmírovce – Hájske 1:1 (0:0)
gól: T. Točka
Nové Sady – Mojmírovce 2:0 (1:0)
Veča – Mojmírovce 5:1 (2:0)
góly: R. Tomiš
Mojmírovce – Lukáčovce 5:1 (2:0)
góly: T. Točka 2x, S. Slaténi 2x, A. Núdzný
Čakajovce - Mojmírovce 4:0 (1:0)
Rišňovce – Mojmírovce 1:0 (0:0)
Jarok – Mojmírovce 0:5 (0:2)
góly: R. Tomiš 2x, R. Hrnek, T. Točka, L. Palka
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Mojmírovce – Kynek 4:1 (2:0)
góly: T. Točka, R. Hrnek 2x, R. Tomiš
Mojmírovce obsadili 10. miesto s 29 bodmi
a skóre 41:55.
V jarnej časti súťaže nastúpili:
Ján Bartakovič, Róbert Bačinský, Ondrej Blunar,
Marián Gálik, Stanislav Gubó, Peter Hlinka, Ri-

Parnou, FK Sereď, FK Pohronie. Vďaka
rodičom sa opäť raz podarilo zorganizovať jedno príjemné podujatie. Súťažilo sa
síce zo všetkých síl a veľkým zanietením,
ale v duchu fair play.

chard Holka, Rastislav Hrnek, Filip Maga, Andrej Núdzný, Lukáš Palka, Filip Pospiš, Samuel
Slaténi, Michal Švelan, Roman Tomiš, Timotej
Točka, Anton Žitňanský, Jaroslav Žitný, L. Martiška, M. Andruška, tréner: Jozef Csanda
Všetky aktivity jednotlivých družstiev Futbalového klubu Mojmírovce sú realizované vďaka finančnej podpore Obce Mojmírovce.
Jozef Filo
deti z iných krajín, trénerom za to, že chlapcov
pripravili, rozhodcom za spravodlivé pískanie
a všetkým rodičom a ľuďom, ktorí sa podieľali
na príprave a priebehu turnaja. Poďakovanie
patrí aj vedeniu obce, Michalovi Švelanovi a
pani Hane Pappovej za materiálne a finančné zabezpečenie tejto vydarenej akcie.

Hodový turnaj
prípraviek
V sobotu 20.6. 2015 si naši najmenší futbalisti pozvali na hodový turnaj rovesníkov z ČFK
Nitra, ŠK Nová Dedinka, FK Hrnčiarovce nad

Turnaj o Pohár
starostu obce
Mojmírovce
Dňa 6.6. sa v našej obci konal medzinárodný futbalový turnaj prípraviek a mladších
žiakov.
Pozvanie prijali družobné obce zo zahraničia, ale i futbalové kluby z okolia. V kategórii
prípravka účinkovali futbalisti z obcí Csömör
(Maďarsko), Wartberg nad Kremsom (Rakúsko), Šardice (Česká republika), FK Senec,
KMŠN Výčapy-Opatovce a domáce FK Mojmírovce. V kategórii mladší žiaci Wartberg nad
Kremsom (Rakúsko), Šardice (Česká republika), KMŠN Výčapy-Opatovce, FK Močenok, TJ
Slovan Čeladice a FK Mojmírovce. Počas celého
dňa sme boli svedkami vyrovnaných a kvalitných
súbojov a aj napriek horúcemu počasiu chlapci
vydržali a bojovali zo všetkých síl až do konca.
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Futbalisti z prípravky porazili všetkých súperov,
až na Senec, s ktorým remizovali s výsledkom 0:
0, keď sa im ani po veľkej snahe nepodarilo loptu umiestniť do súperovej bránky. Ani jednému
zo súperov sa nepodarilo dať zverencom Jána
Núdzneho gól. Po zrátaní bodov chlapci skončili
vďaka horšiemu skóre na peknom druhom mieste
. Tréner mladších žiakov Peter Slíž mal sťaženú
úlohu, nakoľko jeho zverenci v takomto zložení
nikdy spolu futbal nehrali. Mužstvo bolo len na
tento turnaj zložené zo žiakov r. 2002 a 2003,
niektorých chlapcov, ktorí nie sú registrovaní a
doplnené o hráčov z prípravky r. 2004.
Celý turnaj sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére a aj napriek neznalosti jazykov
si chlapci našli veľa nových kamarátov a získali
ďalšie skúsenosti, ktoré im pomôžu napredovať
v tom, čo majú najradšej - vo futbale. Pri vyhodnotení turnaja si všetci chlapci spolu zakričali
gól a sľúbili si, že sa o rok stretnú na futbalovom
ihrisku...
Chcela by som sa poďakovať organizátorom tejto akcie, že umožnili deťom spoznať aj

Výsledky Mojmíroviec:
Mojmírovce - Pohronie 0:6
Mojmírovce - Nová Dedinka 3:2
Mojmírovce - ČFK Nitra 3:2
Mojmírovce- Hrnčiarovce nad Parnou 5:3
Mojmírovce- FK Sereď 6:2
Poradie:
1. FK Pohronie 2. FK Mojmírovce
3. FK Hrnčiarovce nad Parnou 4.
ČFK Nitra 5. FK Sereď 6. ŠK Nová
Dedinka
Zostava Mojmíroviec:
Mikulášik, Dugovič- Brezina, Kapsa, Henyig6, Lerint2, Ivanič1, Ľupták3, Chlasták, Hustý, Kečkeš, Koleno5,Oravec,
Fuska, Lenčeš, Ferus
Janka Brezinová
Foto: Marek Gál

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júli oslavujú:
80-narodeniny
Zdenek Hanek,
Ladislav Oríško,
Michal Doleš
75-narodeniny
Katarína Uhrinová,
Viktor Štourač
70-narodeniny
Igor Haas
60 - narodeniny
Viera Bezrová,
Dušan Palatický,
Zoja Tóthová,

Daniela Klučková,
Helena Miháliková,
Eleonóra Hudecová

V auguste
oslavujú:
85-narodeniny
Margita Markovičová
80-narodeniny
Anna Nádaská
75-narodeniny
Margita Kelešiová
70-narodeniny
Ladislav Bakoš,
Miloš Hrivňák

65-narodeniny
Katarína Filová,
Štefan Guzmický,
Eva Lobotková
60-narodeniny
Daniel Gál,
Viera Schultzová,
František Lacuška
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Ella Palatická,
Samuel Kuruc,

Lucia Kiššová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Emília Beláková,
Rozália Vávrová,
Silvia Kamenická,
Oľga Slezáková,
Jozef Hrivňák
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

INZERCIA

Predám: tehla Porotherm 25x24,5x39,5 cca 220 ks
nový záhradný krb Giarre + 2 nadstavce komínové. Kontakt: 0905 973 929
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA

pre vašu
obec

Prihláste sa a vyhrajte letné TETOVANIE

INFOLINKA: 0905 554 888

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

