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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Vážení spoluobčania,
máme za sebou podujatie pod názvom Dni
obce - Mojmírovské vinobranie - Družstevný
deň 2015. Tieto oslavy sa niesli v duchu 65.
výročia založenia poľnohospodárskeho družstva v našom regióne.
Príhovor predsedu PD Mojmírovce Ing.
Petra Schultza a prevzaté ocenenia bývalými zamestnancami družstva len umocnili
myšlienku mať v úcte staršie generácie, ktoré
nielen ťažko pracovali, ale ako povedal predseda PD, sú to
generácie, ktoré chceli pracovať. Naša vybudovaná obec je
tiež dôkazom vzťahu starších generácií k práci ako takej. Na
oslavy zostali už len spomienky, ktoré si pripomenieme ešte
vďaka októbrovému číslu nášho obecného časopisu. Práve
pri týchto myšlienkach si uvedomujem, ako čas rýchlo letí.
Skoro všetko na svete môže človek zastaviť. Čo však nezastaví, nespomalí, je čas, ktorý plynie ako rieka nášho života.
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa postupne vraciame do našej minulosti, aby sme hodnotili život, ktorý sme
prežili. Ako keby symbolicky pár dní po vinobraní vstupujeme
do mesiaca októbra, v ktorom venujeme pozornosť a úctu tým
skôr narodeným.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte zaželať našim starším spoluobčanom veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia, radosti a životného optimizmu. Želám im, aby prežili nastávajúce
roky v láske, úcte a pozornosti od svojich najbližších, aby dni
ich zrelého veku boli prepletené vďačnosťou nás všetkých.
Nech jeseň ich života je plná plodov, krásy, pokoja a slnka.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

POZVÁNKY
● Obec Mojmírovce pozýva občanov na kultúrny program venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v sobotu 10.
októbra 2015 o 17:00 hod. do kultúrneho domu. Hosťom programu
bude známa speváčka z TV Šláger Oľga Baričičová. O 16:00 hod.
bude slúžená svätá omša v Kostole sv. Ladislava ako poďakovanie
za dar života a Božie požehnanie do ďalších rokov našich seniorov.
● Občianske združenie Mojmírovské kroky pozýva občanov
na svetovú výstavu TITANIC, ktorá je inštalovaná v Bratislave.
Program - prehliadka unikátnej svetovej výstavy a návšteva Vianočných trhov 2015. Dátum: 28.11.2015. Odchod autobusu o 8:00
z námestia. Cena 14 eur. Záujemcovia sa môžu prihlasovať a zaplatiť poplatok v klientskom centre v budove OcÚ Mojmírovce do
14.11. 2015.

Stromy v našej obci
Uzávierka čísla:
10. deň v mesiaci.
Adresa na zasielanie príspevkov:
kniznica@mojmirovce.sk

Leto je za nami a blíži sa čas, kedy sa väčšina našich stromov
pripravuje na vegetačný pokoj zimného obdobia. Ešte pred svojim
zimným spánkom nám doprajú listnaté stromy neuveriteľné divadlo.
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Svoje zelené listy začnú prefarbovať pestrou paletou teplých farieb, od jasnej žltej, cez oranžovú, červenú, hnedú. Na to, aby sme
sa mohli tešiť na toto farebné divadlo, potrebujú aj stromy, a hlavne
listnaté, primeranú starostlivosť. Stromy, tak ako každý živý organizmus prechádza rôznymi stupňami vývoja. Začiatok je už v semiačku,
po výseve v prvom roku je to semenáčik (malá jednoročná rastlinka),
potom nasleduje niekoľkoročný rast mladej rastlinky, z ktorej bude
o niekoľko rokov krásny, zdravý strom, ktorý v závislosti od druhu,
podmienok stanovišťa kde rastie, spôsobe starostlivosti, počas života
dokáže rásť niekoľko desiatok rokov až storočí. V našej obci je množstvo kvalitnej aj zanedbanej zelene. Obecné zastupiteľstvo si uvedomuje dôležitosť stromovej vegetácia v intraviláne našej obce a preto
prijalo rozhodnutie, že obec zabezpečí odbornú starostlivosť o stromy
rastúce v Mojmírovciach. Už počas tohtoročného leta dali ošetriť niekoľko stromov profesionálnemu arboristovi. Tri stromy na Výhonskom cintoríne boli ošetrené a to najmä zmenšením korún, orezaním
križujúcich sa konárov, orezaním konárov, ktoré rástli veľmi nahusto
a vzájomne si uberali svetlo potrebné na správny vývoj stromu.
Taktiež boli odrezané konáre, ktoré zasahovali do chodníkov a nad
hrobové miesta našich zosnulých. Odborne boli ošetrené aj stromy na
Námestí sv. Ladislava. Na niektorých stromoch boli realizované tzv.
výchovné rezy, ktoré zabezpečia, aby sa mladým stromom správne
vyvíjala koruna, aby nedochádzalo k neprirodzenému zahusťovaniu
koruny, aby sa zabezpečil správny vývoj terminálneho (hlavného)
konára, z ktorého bude v dospelosti dreviny pekný a rovný kmeň. Na
námestí boli taktiež vysadené dva nové stromy, nakoľko dva stromy
sa po výsadbe pred troma rokmi neprijali. Na dvoch stromoch bol
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Strom pred ošetrením

Strom po ošetrení
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Aktívny aj vo
vyššom veku
V septembri oslávil významné životné jubileum Ľudovít Mičina, rodák z Veľkých Ripnian
v okrese Topoľčany. Pri tejto príležitosti sme mu
položili tri otázky.

Chorý strom - Malý kaštieľ

Chorý strom Výhonský cintorín

spravený presvetľovací rez korún a úprava koruny do charakteristickej podoby daného druhu. Aj
tento rok obec zabezpečila postrek pagaštanov
na námestí a Školskej ulici. Veľmi si totiž cení
mohutné dreviny, ktoré dávajú našej obci dušu
a charakter. K starostlivosti o dreviny patrí aj
nepopulárny výrub drevín. Obec pristupuje k
výrubom drevín veľmi citlivo a s rozvahou.
Mnohým sa môže zdať, že sa rúbe „hlava - nehlava“, ale nie je tomu tak. Na výrub sa vyberajú
dreviny, ktoré sú choré, poškodené v rozsahu
viac ako 60% svojej vegetačnej plochy, dreviny
napadnuté hubovými chorobami a škodcami, ale
aj dreviny staticky nebezpečné pre našich obyva-

teľov a návštevníkov. Niekedy sa kácajú aj mladé
stromy, ale to iba preto, aby sa vytvorili lepšie
podmienky pre iný strom, ktorý je vzácnejší,
alebo má lepšiu perspektívu robiť nám radosť
dlhšie, ako strom, ktorý sa vyrúbal.

„Darca krvi je hrdina“

a veríme, že aj v budúcom roku 2016 sa zapojíte
do pravidelných odberov, ktoré sa budú konať 17.
marca a 22.septembra.
Táto akcia sa uskutočnila aj vďaka finančnej
dotácii obce Mojmírovce.

Toto tvrdenie je naozaj pravdivé, veď všetci
darcovia, ktorí dobrovoľne prídu a darujú krv,
pomáhajú zachraňovať životy ľudí i detí.
17. septembra zorganizoval MS SČK
v Mojmírovciach v spolupráci s mobilnou
jednotkou NTS v Nitre a obcou Mojmírovce
tradičný jesenný odber krvi. Tentokrát darcovia mohli pomôcť aj chorému chlapčekovi
Jankovi z Michaloviec. Do spoločného odberu sa zapojilo 22 darcov, z toho 20 darovalo
krv a mali sme aj jednu prvodarkyňu. V rámci osvety sa prišli pozrieť deti z MŠ a žiaci
z OUI Mojmírovce, ktorí nás spätne pohostili
čerstvo upečenými pagáčmi, za čo im ďakujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli
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Tešme sa všetci z jesene, z farebnej palety
prírody, buďme ohľaduplní k už vysadeným
stromom, krom a kvetom v našej obci. Starajme
sa o ne s láskou a rozvahou.
Text:
Ing. Janka Pintová,
členka komisie životného prostredia
Foto: Mgr. Martin Palka

text a foto : tt

Ako spomínaš na začiatky v Mojmírovciach?
Do Mojmíroviec som prišiel v roku 1962 na
Poľnohospodárske odborné učilište (POU). Začal som vo funkcii zástupcu riaditeľa a od roku
1971 som pôsobil ako riaditeľ. Od roku 1975 som
pracoval na JRD Mojmírovce ako samostatný
normovač a pred odchodom do dôchodku ako
predseda revíznej komisie. V roku 1967 som sa
oženil s Mojmírovčankou Helenou Čanakyovou,
ktorá bola učiteľkou v ZŠ v obci Cabaj-Čápor.
Vychovali sme syna Petra, ktorý je poľnohospodársky inžinier.
Je známe, že si aktívne športoval a neskôr pôsobil v oblasti športu aj ako funkcionár. Môžeš
toto obdobie priblížiť čitateľom obecného
časopisu?
Bývame na ulici nesúcej názov Kesovský rad.
Jej zvláštnosťou bolo, že aktivity, ktoré sa konali
s deťmi počas letných prázdnin, ma doviedli k
funkcii predsedu Telovýchovnej Jednoty (TJ)
Družstevník Mojmírovce. K športu som mal blízko, pretože v rodisku som hrával futbal za dorast
aj za dospelých na poste brankára. V Mojmírovciach najskôr po večeroch to boli rôzne akcie detí
v speve, recitácii, cvičení, tancoch a vyvrcholením boli cyklistické preteky mladších a starších
žiakov a dorastencov. Trasa týchto pretekov
viedla z našej ulice, kde bol štart a cieľ, ďalej dolu
Búdami, popri terajšej pošte smerom na Ivánku
a späť do našej ulice. Mladší žiaci absolvovali 2
okruhy, starší 3 okruhy a dorastenci 5 okruhov.

Zo školy som priniesol stupne víťazov a odmenami boli produkty zo záhrady (strapec hrozna,
hrušky, jablká, melón a nejaké sladkosti). Deti
mali veľký zážitok a tešili sa z úspechov. Toto
všetko videl riaditeľ ZŠ Vojtech Kincel, ktorý
býval na ulici neďaleko nášho domu. Pozval ma
na výročnú členskú schôdzu TJ, kde ma zvolili za
predsedu. Bolo to v roku 1968.TJ mala 3 oddiely,
ktoré viedli učitelia ZŠ: oddiel stolného tenisu
(STO) Igor Haas, oddiel základnej a
rekreačnej telesnej výchovy (ZRTV)
Viera Cibulková a oddiel futbalový Jozef Janiš. Finančné prostriedky od štátu
dostával oddiel STO a ZRTV, futbalový
oddiel len na žiakov. Dorast a družstvo
dospelých si finančnú situáciu riešili
rôznymi brigádami a hodovou zábavou, na ktorej bolo niekedy prítomných
700-800 platiacich účastníkov. Z týchto
prostriedkov potom oddiel pri skromnosti žil po celý rok. Poľnohospodárske
družstvo podporovalo TJ najmä materiálne (autobus, údržba objektov štadióna
a zakúpenie dresov). Členom výboru bol aj učiteľ
Jozef Janiš, ktorý začínal pedagogickú činnosť v
Štrbe. Jeho zásluhou sa podarilo nadviazať spoluprácu s TJ Štrba, ktorá však skončila po zániku
TJ Družstevník Mojmírovce. V tejto súvislosti
chcem poďakovať bývalému predsedovi PD Ing.
Ladislavovi Taškárovi a terajšiemu predsedovi
Ing. Petrovi Schultzovi za podporu športu v našej
obci. Ďakujem tiež všetkým bývalým funkcionárom TJ a priaznivcom športu.
Patríš medzi zakladajúcich členov Ľudového
speváckeho súboru Senior, ale v osemdesiatke
máš ešte aj iné aktivity a záujmy. Je to tak?
V roku 2000 ma požiadal predseda ZO JDS
Vincent Belan, aby som sa stal členom speváckeho súboru Senior. V súbore sa cítim výborne,
je to kolektív, ktorý rozdáva ľudovými piesňami
radosť iným nielen v našej obci a v širokom okolí,
ale aj za hranicami našej vlasti. Aj touto cestou
chcem poďakovať vedúcim súboru Vincentovi
Belanovi a Bc. Rudolfovi Arpášovi, ktorý vedie
členov súboru k láske k ľudovým piesňam. Z
ostatných aktivít uvediem, že pracujem ako predseda revíznej komisie ZO JDS, som členom SZZ a
do apríla 2015 som bol tiež členom revíznej komisie tejto organizácie. Zároveň sa venujem vlastnej
záhrade a teším sa z dvoch vnúčat.
Otázky položil:
Prof. Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Ing: Antónia Zoborská
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Dni obce - Mojmírovské vinobranie Družstevný deň 2015

Mažoretky MŠ

Cimbalovka Urmín
Súbor SENIOR

Mažoretky ZŠ

Moravanka Jána Slabáka

Súbor z Aradáča
Medzi najväčšie a najatraktívnejšie
podujatia v našej obci patrí už tradične jesenná
slávnosť pod názvom Dni obce - Mojmírovské
vinobranie - Družstevný deň, ktorá sa v tomto
roku konala 12. až 13.9.2015.
Oslavy sme začali v sobotu majstrovským
futbalovým zápasom nášho A-mužstva proti
družstvu z Čakajoviec. Chlapci nesklamali
a v deň konania osláv sa im podarilo zvíťaziť nad
súperom 1:0, za čo im patrí veľká vďaka. Už počas zápasu sa pomaly začal na námestí rozbiehať
bohatý kultúrny program, kde sa nám v úvodnom
bloku predstavili Mojmírovská kapela, mažoretky
zo základnej a materskej školy, ľudový spevácky
súbor SENIOR a hosťujúci súbor z obce Veličná,
ale aj zahraniční tanečníci z Aradáča (Srbsko-Vojvodina). Tesne pred príchodom slávnostného
sprievodu potešil prítomných zladený mužský
zbor z našej družobnej obce Šardice. Po príchode

Spevák Maroš Bango

slávnostného sprievodu, otvorení podujatia, príhovoroch a odovzdaní vencov a ocenení nasledovala druhá časť programu, v ktorej vystúpili Cimbalovka Urmín s DFS Zbojník, nevidiaci spevák
Maroš Bango, legendárna MORAVANKA Jána
Slabáka a na záver roztancovala plné námestie
hudobná skupina EXIL. Príjemná atmosféra
a zaplnené námestie pretrvávali do neskorých
večerných hodín. V nedeľu slávnosti pokračovali ďakovnou svätou omšou. Najdôležitejšou
sprievodnou aktivitou osláv bola výstava ovocia,
zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutočnila netradične
v kongresovej sále kaštieľa a bola pripravená ZO
SZZ v Mojmírovciach.
A čo dodať na záver? Len malá poznámka,
ktorá nepotrebuje žiadny komentár. Budúci rok
oslávime 860. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci.
Text: tt, foto: Filip Vereš

Poďakovanie

Prostredníctvom obecného časopisu starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a priebehu osláv Dni obce – Mojmírovské vinobranie – Družstevný deň 2015.
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28. výstava ovocia, zeleniny,
kvetov a pestrých doplnkov
V tomto roku ZO SZZ v Mojmírovciach
12. až 14. septembra zorganizovala výstavu v priestoroch kongresovej sály Žrebčín
v Kaštieli Mojmírovce.
Svoje exponáty, ktorých bolo 366, prezentovalo spolu 49 vystavovateľov. Výstava ovocia,
zeleniny a kvetov bola dotvorená výtvarnými
prácami detí a dospelých (zátišia, minizáhradky,
diorama so šťastným záhradníkom, historické
fotografie, maľované kamienky, plastiky), ako
aj literatúrou zameranou na záhradkársku tematiku. Podarilo sa vytvoriť atmosféru nasýtenú

rozmanitosťou farieb, tvarov a vôní obdarovaných a inšpirovaných prírodou a históriou nášho
kraja. Pondelok bol venovaný deťom ZŠ, MŠ
a OUI. Besedu o tradičnej žatve s dožinkovými
piesňami pripravili členovia OZ DROPiK v rámci programu Štyri ročné obdobia, ktoré podporila obec Mojmírovce formou finančnej dotácie.
Výbor ZO SZZ ďakuje všetkým vystavujúcim
občanom aj z okolitých obcí. Vďaka patrí obci
Mojmírovce (za finančnú a technickú podporu),
Kaštieľu Mojmírovce (za poskytnutie priestoru
a technické vybavenie), OUI Mojmírovce, ATEA
Slovakia, s.r.o., PD Mojmírovce a tým, ktorí pomáhali výstavu zrealizovať.
Organizátori ďakujú aj
hudobnému združeniu Musicantica Slovaca a spoluúčinkujúcim deťom za dožinkové
piesne na nedeľnej sv. omši
v Kostole sv. Ladislava. Už
teraz sa tešíme na budúci rok
a veríme, že s vašou pomocou, milí občania, sa uskutoční výstava v roku 2016.
Ďakujeme.
Text: PaedDr. Robert Žilík
Foto: tt
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65. výročie založenia
družstevníctva v regióne
Jesenným slávnostiam /Dni obce, Mojmírovské vinobranie a Družstevný deň/ v tomto
roku dominovalo 65. výročie založenia družstevníctva v regióne. Toto územie sa vždy vyznačovalo kvalitnou pôdou, výbornou klímou
a dobrou polohou. To boli nepochybne najdôležitejšie atribúty, prečo sa tu naši predkovia
usadili. Tieto charakteristiky najviac zavážili aj
pri rozhodovaní rodiny Huňadyovcov, keď mali
zámer budovať svoje sídlo. V 17. storočí tak boli
položené základy kvalitného poľnohospodárstva u nás.
Obce okolo Mojmíroviec - Poľný Kesov,
Štefanovičová a Veľká Dolina boli súčasťou
tohto panstva. Po druhej svetovej vojne začali
v jednotlivých obciach vznikať jednotné roľnícke družstvá /JRD/. Najvýraznejšie to bolo na
prelome rokov 1949 až 1950. Zaujímavosťou je,
že prvé JRD vzniklo v najmenšej obci Štefanovičová (Taráň) – bolo to 28.11.1949. Predsedom bol
Pavol Valehrach. V Poľnom Kesove vzniklo JRD
13. 12. 1949 a jeho predsedom sa stal Imrich Damašek. V Mojmírovciach vzniklo JRD 6.6.1950
a predsedom bol Jozef Palatický
mladší. Vo Veľkej Doline vzniklo
JRD až v roku 1957 a predsedom sa
stal Ľudovít Béger.
Na tomto území bolo vždy
veľkou snahou budovať kvalitné
a moderné poľnohospodárstvo. Po
roku 1960 začali na jednotlivé JRD
prichádzať prví vysokoškolsky vzdelaní odborníci. Okolo roku 1970 došlo k zlučovaniu družstiev do väčších
celkov s cieľom rozširovať výrobný
potenciál. U nás bola ustanovujúca
schôdza o zlúčení všetkých štyroch
JRD v decembri 1972. Od 1.1.1973
tu bolo Jednotné roľnícke družstvo
Budúcnosť Mojmírovce so 4 strediskami pod vedením Ing. Ladislava
Taškára. Tento predseda viedol podnik až do roku 1990. JRD vo svojom
rozvoji neustále napredovalo. Podnik
získaval množstvo ocení ako celok,
ale ocenenia získavali aj mnohí jednotlivci ako vynikajúci pracovníci.
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Do veľkých spoločensko – politických zmien
v roku 1989 JRD prišlo s rozvinutou rastlinnou,
živočíšnou, špeciálnou rastlinnou výrobou, dobrým technickým zázemím aj pridruženou výrobou. Zásadný bol rok 1990, kedy bolo v novodobých podmienkach potrebné vyrovnať sa s novou
situáciou a podporiť snahy udržať tento regionálny podnik a prispôsobiť sa novým trendom. Toto
sa podarilo už pod vedením Ing. Petra Schultza,
predsedu družstva a predsedu Predstavenstva PD
Mojmírovce.
Pri tejto výnimočnej udalosti našu obec navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ľubomír Jahnátek, dlhoročný predseda
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory a podpredseda PD Nové Sady Ing. Ivan
Oravec, zástupca Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory v Bratislave Ing. Ján Bašváry, predseda Regionálnej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory v Nitre Ing. Jozef Bako,
aj predseda susedného PD Ivanka pri Nitre Ing.
Róbert Mesároš. Medzi hosťami nechýbal bývalý
starosta rakúskej partnerskej obce Wartberg nad

Úroda našich polí

ZAZNAMENALI SME V OBCI
tívne ovplyvňuje celých
65 rokov rozvoj našej
obce a celého regiónu.
Súčasťou slávnosti
bolo aj odovzdávanie
vinohradníckych vencov pracovníkmi vinice
ministrovi pôdohospodárstva aj predsedovi
družstva a starostovi
obce.
Z vďaky našim
predchodcom a tým,
ktorí v tomto podniku
pracovali,
predseda
Predstavenstva
PD
Úroda z mojmírovských viníc
Mojmírovce Ing. Peter
Schultz a vedenie PD sa
rozhodli pri tejto výniKremsom Franz Dopf. Nechýbali ani zástupcovia
ďalších partnerských samospráv zo zahraničia aj močnej udalosti oceniť bývalých zamestnancov
a udeliť medailu predsedu Predstavenstva PD
zo Slovenska.
V rámci slávnostnej časti osláv odovzdal Mojmírovce za dlhoročnú prácu, výborné výsledstarosta obce Mgr. Martin Palka Cenu obce za ky a rozvoj PD. Na slávnosti bolo vyslovených 15
významné hospodárske a ekonomické úspechy, mien bývalých zamestnancov, ktorí boli vybraní
ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu zo všetkých stredísk a zo všetkých úsekov.
Dlhoročný predseda PD Ing. Ladislav Taškár
rozvoju obce z toho dôvodu, že tento podnik pozibol medailou predsedu Predstavenstva PD Mojmírovce ocenený pri príležitosti životného jubilea
80 rokov na VČS v roku 2015. Podobne aj Imrich
Kováč, bývalý zamestnanec PD a starosta obce
Mojmírovce od roku 1990 do roku 2014.
Vedenie PD Mojmírovce sa rozhodlo udeliť aj
mimoriadne medaily. Z rúk predsedu PD prevzali
medailu minister pôdohospodárstva Ing. Ľubomír
Jahnátek, bývalý predseda SPPK Ing. Ivan Oravec
a bývalý starosta obce Wartberg nad Kremsom
Franz Dopf.
Všetkým tým, ktorí tu boli pred nami, zaslúžili sa o rozvoj PD a slávností sa nedožili, udelilo
vedenie PD medailu predsedu Predstavenstva PD
Mojmírovce, symbolicky jednu spoločnú medailu, ktorá bude umiestnená na čestnom mieste
v administratívnej budove PD Mojmírovce.
Na záver môžeme len skonštatovať, že sa
podarilo dôstojným spôsobom pripomenúť si toto
unikátne výročie a poďakovať za prácu mnohých
generácií. Tak ako povedal predseda PD Ing.
Peter Schultz: ..,, nie je v regióne rodina či domácnosť, kde by nebola priama spojitosť s našou
pôdou a poľnohospodárskym družstvom...“.

Ing. Peter Schultz, Ing. Ľubomír
Jahnátek, Franz Dopf
a Mgr. Martin Palka

Text: Mgr. Daniela Kozáková
Foto: Ing. Daniela Kuklová
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Dňa 22.8.2015 zorganizovala ZO JDS, DV
COOP Jednota a ZO SZZ v Mojmírovciach za
podpory obce zájazd do Hrušova, kde sa konali
folklórne slávnosti Hontianska paráda. Letné
obdobie roka býva väčšinou prehliadkou folklóru na Slovensku. Tak to bolo aj v Hrušove
v dňoch 21.-22.8.2015. Miestne folklórne slávnosti tento rok oslavujú 20. výročie.
V Hrušove sa každoročne schádzajú folkloristi nielen z Hontu, ale aj zo zahraničia (z Moravy, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny),
aby ukázali krásu ukrytú v tancoch a spevoch
svojho kraja. Pre návštevníkov folklórneho
festivalu bolo pripravených veľa atrakcií. Hneď
pri vstupe do areálu ich vítali ukážky tradičných
žatevných prác / ručné mlátenie obilia, ktoré si
mohli sami vyskúšať aj diváci/, ako aj strojové
mlátenie obilia. Na Gazdovskom dvore bolo
možné pozrieť si pečenie chleba a lepníkov v kamenných peciach a výrobky priamo ochutnať.
Lákadlom boli šišky, lokše, halušky a iné domáce špeciality. Po celej dedine boli otvorené dvory, v ktorých mali návštevníci možnosť ochutnať
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typické jedlá a pozrieť si pracovné činnosti
domácich. Zaujímavé boli dvory: Gajdošský, Haluškový, Kováčsky, Krajanský, Krošiarsky, Mládenecký, Oravský, Páleničiarsky, Poľovnícky,
Pufancový, Rozhlasový, Timravin dvor-Polichno
a ďalšie. Nezabudlo sa ani na vinárov – čakala
ich Veľkokrtíšska vínna cesta – ochutnávka vín
vo dvoroch a v pivniciach. Pre deti bolo pripravených tiež veľa atrakcií – ukážky tradičného spracovania konope, kresanie a spracovanie dreva,
spracovanie kameňa, stavanie uhliarskej mílie,
ukážky remeselných výrobcov, škola zručnosti,
možnosť maľovať na keramické výrobky a ďalšie. Vo dvoroch návštevníkom hrali hudobníci
a v centre dediny vystupovali folklórne skupiny.
Po obede sa väčšina návštevníkov presunula na
amfiteáter, kde sa konala prehliadka folklórnych
súborov. V jednotlivých blokoch sa predstavili zástupcovia folklórnych súborov a skupín
zo Slovenska i zo zahraničia. Veľký úspech mali
detské súbory, vinšovníci, ktorí prišli pozdraviť
jubilujúcu Hontiansku parádu. Záver sobotňajšieho programu ukončila Hontianska svadba
a Láska v srdci zrodená.
Ešte dlho do noci sa v Hrušove ozývala
hudba a spev ako spomienka na končiace sa
oslavy Hontianskej parády. Veríme, že aj o rok
budeme mať možnosť stať sa aspoň na jeden deň
ich súčasťou.
Text: Anežka Strihová
Foto: Ľubomír Striha

Foto: Archív ObZ Mojmírovské kroky

20 rokov
Hontianskej
parády

ZAZNAMENALI SME
Text: Mgr. Simona Čankyová, TSP a Mgr. Martina Vavrovičová, ATSP

ZAZNAMENALI SME

TSP - investícia
do budúcnosti
Motto: „Hladnému pomôže viac, keď ho naučíš
ryby chytať, ako keď mu rybu dáš.“
Terénny sociálny pracovník (TSP) a asistent
terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci
Mojmírovce realizujú svoje aktivity v rámci projektu s názvom Národný projekt Terénna sociálna
práca v obciach (NP TSP) na základe Zmluvy
o spolupráci uzatvorenej s Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Realizácia aktivít projektu začala
dňom 01.08.2012, kedy terénnu sociálnu prácu v
obci vykonávala Mgr. Eva Straková. Od januára
2014 terénnu sociálnu prácu zabezpečujú Mgr.
Simona Čankyová (TSP) a Mgr. Martina Vavrovičová (ATSP). Nakoľko Národný projekt terénna
sociálna práca bude v obci Mojmírovce ukončený
dňom 31.10.2015, uvádzame krátke zhrnutie ich
doterajšej činnosti. Za ostatné dva roky TSP
a ATSP pracovali s celkovo viac ako 200 klientmi
(obyvateľmi obce) a poskytli 1681 intervencií (zásahov) v oblasti zdravia, zamestnania, bývania,
financií a hospodárenia, vzdelávania, sociálneho
zabezpečenia a prevencie sociálno-patologických

javov. Spolupracovali s viacerými inštitúciami,
ako sú zdravotné a sociálne poisťovne, nemocnice, základné školy, úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny (oddelenie sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately, oddelenie hmotnej núdze),
detské domovy, okresné súdy, exekútorské úrady
a zariadenia sociálnych služieb. Počas pôsobenia
TSP a ATSP boli realizované viaceré menšie projekty zamerané na sociálnu inklúziu (začleňovanie), zmysluplné trávenie voľného času a rozvoj
zručností (projekty Veľký svet zvierat - návšteva
detí zo sociálne nepriaznivého prostredia ZOO
a Dino parku v Bratislave, projekt Vianočné
svetielko - nákup pomôcok na arteterapiu (druh
alternatívnej psychoterapie, ktorý je založený
na liečbe umením) pre duševne hendikepované
deti, tvorivé dielne v detskom domove Dedina
Mládeže a projekt Žijeme s prírodou (návšteva
arboréta) v celkovej hodnote 583 €. Výsledky realizácie terénnej sociálnej práce sú viditeľné často
až po niekoľkých mesiacoch, dokonca rokoch, a
preto ju považujeme za investíciu do budúcnosti
obce. Rovnako ju vnímame ako profesiu založenú na hodnotách, ktorá má celoplošný význam
v spoločnosti.

Posledná prázdninová nedeľa
vo FamilyParku
Občianske združenie Mojmírovské kroky pripravilo pre deti výlet k našim rakúskym susedom
do Familyparku. Našim najmenším cestujúcim sa
rozžiarili očká hneď po naštartovaní autobusu,
keď dostali milé darčeky. Ani sme sa nenazdali a
dorazili sme do cieľa. Deti nevedeli, kam skôr utekať. Čakalo nás množstvo kolotočov, vodný svet,
preliezky, rozprávky,... Počasie nám prialo a deti
sa mohli vyšantiť aj vo vode a samozrejme nevy-

nechali ani jeden kolotoč, ani jednu atrakciu.
Unavení, ale plní nových zážitkov sme sa večer zišli a šťastne dorazili domov. V mene účastníkov by som chcela poďakovať organizátorom
za krásnu nedeľu a verím, že sa o rok stretnete na
ďalšom super výlete.
Aktivita bola spolufinancovaná z dotácie rozpočtu obce Mojmírovce.
Text: Janka Brezinová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Prezentácia
mikroregiónu

Po rozšírení bývalého
Mikroregiónu CEDRON
vzniklo nové územie, ktoré sme sa rozhodli postupne viac posúvať do širšieho
povedomia. Mikroregión
CEDRON – NITRAVA sa
v tomto roku po prvýkrát
zúčastnil medzinárodnej
výstavy
Agrokomplex
2015 s vlastnou prezentáciou v rámci expozície
Regióny Slovenska. Túto
príležitosť sme dostali
vďaka členstvu v Národnej sieti rozvoja vidieka.
V pavilóne M1 sa v dňoch
20. – 23. augusta prezentovalo niekoľko regiónov
zo Slovenska, ale aj partneri z Českej republiky,
Vidiecky parlament na

Slovensku a ďalší. Náš stánok bol veľmi vkusný
a lákadlom boli viaceré monografie obcí, drobné
propagačné materiály, ale hlavne ochutnávka regionálnych vín a pečiva.
Koncom augusta sme
prezentovali nové územie
v obci Cabaj – Čápor na
podujatí Spievajže si, spievaj.
Začiatkom septembra sme sa
zúčastnili Dňa otvorených
dverí v RTVS v Rádiu Regina v Bratislave s prezentáciou
a ochutnávkami. Priestor sme
dostali aj na jesenných slávnostiach v Mojmírovciach.
Stánok nášho mikroregiónu
sme mali aj na Šurianskom
jarmoku v Šuranoch 18. a 19.
septembra.
Text:
Mgr. Daniela Kozáková,
manažérka MR CEDRON
- NITRAVA
Foto: Archív MR

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V októbri oslavujú:
85. narodeniny
Emília Kukanová
80. narodeniny
Jozef Čičo,
Rozália Christodolusová,
Adela Kurucová
70. narodeniny
Zita Dobrovodská,
Emília Hulanová,
Alžbeta Hrbková,
Božena Andiová
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65. narodeniny
Dušan Rumanovský,
Jozef Dolník,
Jozef Sládeček,
Silvia Milošiaková,
Vladimír Mikuláš,
Eduard Tóth,
Markéta Kvasňovská
60. narodeniny
Daniela Beláková
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Eduard Ambroz,
Adam Kuki,
Ľuboš Farkaš
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Regionálny deň
My sme jeden región, to bolo heslo dňa
14.9. 2015 v našej krásnej základnej škole,
ktorá je spádovou pre všetky deti, ktoré bývajú
mimo našej obce, ale v obci Mojmírovce trávia
zmysluplne čas. Preto sme využili už spomínaný
deň na oboznamovanie sa so zaujímavosťami,
pamiatkami, históriou jednotlivých obcí
z mikroregiónu Cedron, ale i z regiónu Nitrava.
Ako to prebiehalo?
Najskôr si v každom ročníku spoločne
s triednymi učiteľmi deti prečítali jednu povesť
z knižočky autorky Violy Haršániovej Strašidlá
a strašidielka. Ihneď po prečítaní sme tvorili
vlastné ilustrácie k prečítanému, básničky, tajničky, ale aj 3D modely z papiera. Ďalšou súčasťou spoznávania regionálnych pozoruhodností
bola návšteva výstavy ovocia, zeleniny a kvetov,
na ktorú nás srdečne pozvala miestna ZO SZZ.
Koordinátora na nej nám robil jej predseda
Robert Žilík. Vďaka jeho sprievodnému slovu
sme sa podozvedali zaujímavosti o pestovaní
ovocia a zeleniny v našej oblasti. Informoval
nás o netradičných druhoch ovocia, ktoré boli
v minulosti u nás samozrejmosťou, ale dnes sú
skôr raritou. Porozprával nám o zvykoch pri
zbere úrody, ale aj o piesňach a prácach, ktoré
súviseli so spracovávaním dopestovaných plodín
( ako sa ,,cepuvalo“ obilie, kde sa ukladalo, čo

to boli dožinky, oldomáš...) Spoločne s deťmi
sme odchádzali obohatení o historické poznatky
z nášho rodného kraja. Touto cestou chcem ešte
raz záhradkárom, ktorí prezentovali svoje výpestky, celému výboru ZO SZZ a jej predsedovi
zo srdca poďakovať.
Po návšteve výstavy spoznávanie nášho
najbližšieho okolia neskončilo. Prišli na rad
prípravy prezentácií o jednotlivých dedinách,
z ktorých k nám denne prichádzajú šikovní žiaci.
V každej triede sa vytvorili skupinky žiakov,
ktorí pochádzajú z jedného miesta. Podľa zloženia jednotlivých tried sa v každej vytvorili tri,
štyri, päť skupín. Každá zo skupín niesla názov
svojej dediny: Mojmírovce, Veľká Dolina, Poľný
Kesov, Rastislavice, Štefanovičová, Svätoplukovo. Ich úlohou bolo atraktívnou, ľahko zapamätateľnou formou vyzdvihnúť to naj, opísať erb
dediny a ak vedeli, aj spôsob vzniku terajšej
podoby erbu. Tieto informácie zaujímavo skompletizovať do podoby plagátu, nástenky.
Niektorým starším ročníkom sa to podarilo
na veľmi profesionálnej úrovni, dokonca svoje
projekty boli prezentovať mladším žiakom. Bol
to určite nezabudnuteľný deň, vďaka ktorému si
žiaci utvrdili vzťah k dedine, k svojim koreňom,
k regiónu.
Text: Mgr. Lucia Franclová
Foto: Mgr. Dušan Horňák
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ŠPORT

ŠPORT
malí futbalisti z Nitry, Levíc, Zlatých Moraviec,
Dunajskej Stredy a Žiaru nad Hronom odchádzali s príjemnými pocitmi a prísľubom, že
v Mojmírovciach neboli poslednýkrát. Najlepším
strelcom turnaja sa stal Mário Henyig, aj keď pre
spravodlivosť musíme priznať, že jeho súperenie
o kráľa strelcov mu uľahčil ďalší Mojmírovčan
Denis Koleno, ktorý na posledný zápas nenastúpil, nakoľko vycestoval na majstrovské stretnutie
do Nededu, kde prispel k víťazstvu našich žiakov
jedným gólom (Neded – Mojmírovce 4:10).
Výsledky Mojmíroviec:
Mojmírovce - Dunajská Streda 2:1

Prípravka na turnaji v Leviciach
druhá, doma víťazne
Záver prázdnin si najmladší futbalisti FK
Mojmírovce spríjemnili dvomi turnajmi. Najskôr 22. augusta v Leviciach porážali jedného
súpera zvučného mena za druhým a premožiteľa
našli až vo finále v podobe „veľkého brata“ z FC
Nitra. Len nepremenenie gólových príležitostí
ich pripravilo o celkové prvenstvo. Mojmírovce boli jediným vidieckym tímom na tomto
turnaji. Naši chlapci znovu dokázali, že ak sú
vytvorené vhodné podmienky v podobe dobrého
trénera, pre šport zapálených rodičov, dostatku
tréningových pomôcok a kvalitného trávnika, aj
v menšom klube môžu vyrásť výborní futbalisti.
Najlepším hráčom turnaja sa stal Mojmírovčan
Mário Henyig.
Výsledky Mojmíroviec v skupine:
Levice - Mojmírovce 2:3
Lok. Trnava – Mojmírovce 0:1
ViOn Zlaté Moravce - Mojmírovce 0:4
Bánovce n/Bebr. - Mojmírovce 3:1
Zápas o 1. miesto: FC Nitra - Mojmírovce 1:0
Celkové poradie:
1. FC Nitra, 2. FK Mojmírovce, 3. FC Komárno,
4. TJ Lokomotíva Trnava, 5. FC ViOn Zlaté Moravce, 6. FK Tempo Partizánske, 7. ŠK Vrakuňa
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Bratislava, 8. FK Slovan Levice, 9. FK Spartak
Bánovce na Bebravou.
Mojmírovce v Leviciach reprezentovali: Adrián
Andris, Erik Mikulášik, Martin Brezina, Samuel
Ivanič, Mário Henyig, Denis Koleno, Nikolas Ferus, Matej Benčík, Šimon Oravec, Ivan Ľupták,
Alin Lerint. Tréner: Ján Núdzný
Poslednú augustovú sobotu si mojmírovskí
prípravkári pozvali svojich rovesníkov na turnaj
s názvom Letný turnaj prípraviek Mojmírovce
2015. Súperi najskôr obdivovali športový areál
s vynovenými kabínami, nádherné prostredie
parku a neskôr aj výbornú hru najmenších
mojmírovských futbalistov. Turnaj svojím obsadením, kvalitou hry, ale tiež organizačným
a materiálnym zabezpečením môže konkurovať
turnajom vo veľkých mestách. Za prípravu a zabezpečenie turnaja patrí veľká vďaka rodičom
chlapcov. Výborné výkony podali aj urmínski
rozhodcovia Vladimír Gál a Rastislav Hrnek.
Poďakovanie patrí aj Romanovi Guzmickému
a Michalovi Švelanovi, s podporou ktorých sa
podarilo pripraviť pre deti naozaj zaujímavé
a športovo hodnotné podujatie. Každé zo zúčastnených mužstiev si odnieslo poháre, ale ten
najcennejší zostal zaslúžene doma. Napriek tomu

Úspešný pretekár
v menej známom
športe
V marcovom čísle
obecného časopisu som
písal o športovcovi z
našej obce Marekovi
Taškárovi.
Začiatkom
septembra som sa stretol na obecnom úrade s
ďalším mladým Mojmírovčanom
Martinom
Mészárošom, ktorý žije
na ulici Andreja Hlinku
a pracuje v Nitre. Je tiež
veľmi úspešný pretekár v nie celkom bežnom
športe. V roku 2007 totiž začal súťažiť v silovom trojboji (drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah).
V tomto období trénuje individuálne. Jeho trénerom je Jozef Kopálek z Nitry. Súťaží za klub
Ironn Bull Nitra.
Zo začiatku na súťažiach získaval len diplomy za účasť a umiestnenie, ale v roku 2013
v Zemnom (okres Nové Zámky) už obsadil 3.
miesto. V tomto roku sa mu podarilo zvíťaziť
v Lučenci na Medzinárodných majstrovstvách

Mojmírovce - Levice 2:1
Mojmírovce - Pohronie 3:0
Mojmírovce - ViOn Zlaté Moravce 7:2
Mojmírovce - Nitra - Chrenová 3:0
Za Mojmírovce nastúpili:
Adrián Andris, Erik Mikulášik, Martin Brezina,
Samuel Ivanič – 1 gól, Mário Henyig – 9, Denis
Koleno - 7, Nikolas Ferus, Matej Benčík, Lukáš
Benčík, Šimon Oravec, Ivan Ľupták, Alin Lerint, Tomáš Lámi, Damián Lenčéš. Tréner: Ján
Núdzný
Text: Janka Brezinová, Ing. Jozef Filo
Foto: Janka Brezinová
Slovenska v tlaku na lavičke v kategórii mužov
do 125 kg výkonom160 kg(na obrázku). Srdečne
blahoželáme!
Najbližším cieľom tohto mladého športovca
je zúčastniť sa majstrovstiev Európy a dosiahnuť
dobré umiestnenie. Martin, želáme Ti čo najlepšie výsledky.
Text: Prof. Ivan Mojmír Zoborský
Foto: tt

INZERCIA
Potrebujete si oprášiť angličtinu alebo ju chcete svojim deťom sprítomniť zábavnou formou?
Pridajte sa k angličtinárom z Veľkého Zálužia a prežite zaujímavý víkend na Liptove. Kurz je
určený pre všetky jazykové úrovne. Bližšie info: 0915/569 160. Tešíme sa na vás!
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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

