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K PAMIATKE ZOSNULÝCH

Vážení spoluobčania,
začiatkom mesiaca november si pripomíname dva významné jesenné sviatky – Sviatok
všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.
Slovo sviatok sa v ľuďoch spája vždy s niečím pekným a príjemným. Dušičkové dni však
v ľuďoch vyvolávajú opačné emócie. Patria
k smutnému spomínaniu a často bolestivým
návratom. Pri návšteve cintorínov si spomíname na našich
blízkych o čosi intenzívnejšie a v hlave nám beží kolotoč
krásnych chvíľ, kedy sme ich mali ešte pri sebe. Možno práve v spomínaných dňoch si uvedomujeme oveľa silnejšie, aký
rýchly a neúprosný je beh času. Náhlime sa a v tomto životnom
zhone a často objavíme hodnoty človeka, až keď sa pominie.
Ani sme si nestačili uvedomiť, že bol pri nás, správal sa ako
jednoduchý, skromný človek, ktorý patril do nášho života.
Zapálením sviečky, zopnutím rúk a tichou modlitbou preukážme našim zosnulým, že ich neustále nosíme v našich srdciach a s láskou na nich spomíname.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

POZVÁNKY
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce pozývajú
na Katarínsky podvečer nedeľu 22. novembra 2015 od 17:00 hod. do
21:00 hod. do Kultúrneho domu domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca zahrá dychová hudba DRIETOMANKA. Vstupné
6,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek: Turistická
informačná kancelária CESYS (Kaštieľ Mojmírovce) pondelok - piatok 13:00 - 16:30 hod.
* Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi, ale aj všetkých ostatných
občanov na Bohoslužbu slova spojenú s posvätením adventných
vencov, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. novembra 2015 o 16:00 hodine v Kostole sv. Ladislava. Každé dieťa, ktoré si so sebou prinesie
adventný veniec k posväteniu, dostane sladkú odmenu. Po posvätení
adventných vencov o 16:30 hod. spoločne rozsvietime 1. sviečku na
obecnom adventnom venci na námestí. Organizátori veria, že v našej
obci sa vytvorí jedna z ďalších krásnych tradícií.
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA, obec Mojmírovce a Kaštieľ
Mojmírovce vás srdečne pozývajú v nedeľu 29. 11. 2015 o 16:00 hod.
do veľkej sály Kaštieľa Mojmírovce na 5. ročník vernisáže mojmírovských umelcov.
* Obec Mojmírovce oznamuje deťom a rodičov, že v nedeľu 6. decembra 2015 o 17:00 hodine do našej obce na Námestie sv. Ladislava zavíta Mikuláš. Lístok na balíček v hodnote 3,00 € si môžu rodičia
objednať a vyzdvihnúť od 10. 11. 2015 do 1. 12. 2015 v klientskom
centre na Obecnom úrade v Mojmírovciach. Domácnosti, ktoré majú
vyrovnané k 31.12.2014 záväzky voči obci, si môžu na balíček uplatniť 50 % zľavu.
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Spomíname
na zomrelých
Deň smútku a tichej radosti.
Takto môžeme charakterizovať pamiatku verných zosnulých. Smútok,
pretože si pripomíname odchod
našich blízkych. Tichá radosť, pretože tento odchod nie je definitívny
- Kristus má totiž dosť moci nás
znovu zhromaždiť… V tomto dni sa
prelínajú dva stavy: nádej a bolesť.
Nemusíme
dlho
rozoberať
príčiny nášho smútku. Tie sú samozrejmé. Menej samozrejmé sú
však dôvody našej tichej, ale oprávnenej radosti. Môžeme namietať:
Nezľahčujeme touto radosťou vážnosť smrti? Nezatvárame si oči
pred skutočnosťou, že tí naši blízki už tu nie sú? Na tieto námietky
odpovedáme, že berieme vážne aj realitu smrti, aj realitu… že smrť
podľahla smrti! V Kristovi je i smrť našich blízkych prekonaná.
Áno, toto teraz nevidíme - máme len oči viery. A práve tato viera
nám dáva vidieť to, čo je teraz ľudským očiam zatiaľ neviditeľné.
Kristus vstal z mŕtvych práve preto, aby tí, ktorí zomreli v jeho spoločenstve, povstali zo smrti do života. Tak sa splní prísľub pána Ježiša: „Kto verí vo mňa, nezomrie naveky. Ja som Vzkriesenie a Život.“
Avšak tato cesta zo smrti k životu je niekedy dlhšia. A preto sa
dnes modlíme ku vzkriesenému Kristovi, aby našich zomrelých priviedol k sebe. Naša modlitba je tak pre nich akýmsi občerstvením a
osviežením na náročnej ceste. Týmto našim drahým môžeme podať
pomocnú ruku! A to je práve to úžasné - nemusíme zostať pri bolesti,
ale s radosťou môžeme vykonať pre nich niečo užitočné a potrebné.
Túto modlitbu však nemáme chápať tak, ako by sme chceli prinútiť prísneho Boha, aby už „konečne“ preukázal milosrdenstvo. Ako
by sme si vôbec mohli predstaviť, že by sme boli „dobrotivejší“, ako
ten, ktorý je Dobro samo? Naša dobrotivosť (prejavená v modlitbe) je
skôr účasťou na Božej dobrote, ba dokonca - Boh je tak dobrý, že nás
robí svojimi spolupracovníkmi v diele milosrdenstva. On by to mohol
vykonať bez nás… ale on chce s nami, aby nám urobil väčšiu radosť,
že môžeme pomáhať tým, ktorých máme stále radi. Prečo by sme
sa nemali usilovať o to, aby rástla naša radosť - a splnila sa nádej na
vzkriesenie a večný život v sláve u Boha, pre našich drahých zosnulých? Áno, nádej, ktorú nám všetkým dáva Kristus, bude splnená!
Odpočinutie večné daj našim drahým zosnulým, Pane, a svetlo
večné nech im svieti...
Mgr. Peter Mlynka,
správca farnosti
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Vyhrň si rukávy
pre dobrú vec
Vážení študenti,
táto výzva sa týka priamo
vás všetkých, ktorí môžete
prísť a prispieť svojou študentskou kvapkou krvi a
prispieť tým na dobrú vec.
Slovenský Červený kríž
vyhlásil aj v tomto roku v
spolupráci s Národnou transfúznou stanicou a
odbernými miestami krvi v nemocniciach a tiež
mobilnými jednotkami celoslovenskú kampaň
Študentská kvapka krvi (ŠKK), ktorá bude prebiehať v termíne od 19. 10. – 20. 11. 2015 s príznačným motívom i heslom na tento rok: Vyhrň
si rukávy pre dobrú vec.
ŠKK má celoslovenskú pôsobnosť a už viac
ako 20-ročnú tradíciu. Práve preto sa Slovenský
Červený kríž rozhodol zapísať názov - Študentská kvapka krvi do registra ochranných známok

Úradu priemyselného vlastníctva SR. Aktívnym
zapojením sa do tejto kampane a bezplatným
darovaním krvi pomôžete zachrániť život a nezabudnite, že každý darca krvi je hrdina.
Okrem toho v rámci ŠKK je možné darovať krv:
a) V NTS Nitra, ktorá sa nachádza v Nitre na
Špitálskej ulici č. 6 v pracovných dňoch v nasledovnom čase:
pondelok
6:30 - 14:00
utorok
6:30 - 17:00
stredu až piatok 6:30 - 14:00
b) V Mestskej nemocnici Prof. MUDr. R. Korca,
DrSc. v Zlatých Moravciach dňa 4. novembra
2015 od 7:00 do 10:00 hod.
Samozrejme okrem študentov môžu prísť
darovať krv aj všetci ostatní, vítaní sú hlavne
prvodarcovia.
Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme požiadať v rámci štatistického prehľadu, aby ste
nám dali o sebe vedieť. V prípade, že krv darujete, pošlite nám správu na e-mailovú adresu:
ms.sckmojmirovce@gmail.com. Ďakujeme.
MS SČK v Mojmírovciach

Vystúpenie detí z MŠ

Tradičné podujatie
venované seniorom

Druhá októbrová sobota bola podobná ako
iné víkendové dni, ale predsa pre našich starších občanov výnimočná. Popoludní miestny
kňaz odslúžil svätú omšu ako poďakovanie
za dar života a Božie požehnanie do ďalších
rokov našich seniorov. Po nej sa kultúrny dom
postupne zaplnil účastníkmi tradičného každoročného podujatia, ktoré bolo venované seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

K prítomným sa prihovoril starosta obce
Mgr. Martin Palka, ktorý okrem poďakovania
našim starším občanom uviedol aj tieto myšlienky: „Jeseň je dar. Zúročí celoročnú námahu a
v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší
pohľad na svet. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek vo svojej jeseni. Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou

Kalendár fotograﬁí z Urmína – Mojmíroviec 2016
Kalendár fotografií z Urmína - Mojmíroviec pre rok 2016 je už predaji. V poradí je to už tretí kalendár a nachádzajú sa v ňom fotografie z histórie i zo súčasného života našej obce. Mojmírovce
sú jednou z mála obcí na Slovensku, ktorá vydáva svoj kalendár.
Oznam:
V prípade záujmu si kalendár 2016 môžete zakúpiť v Klientskom centre OcÚ
alebo v TIK CESYS počas úradných hodín.
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nášho bežného života. Starší ľudia
si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú
mladej generácii. Dnešná mládež
by nemala zabúdať na obyčajný pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva,
zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku, a to bez rozdielu veku”.
V bohatom kultúrnom programe básničkami,
spevom a tancom potešili babičky a dedkov deti z
MŠ a tiež žiaci zo ZUŠ a ZŠ. Potom nasledovalo
vystúpenie obľúbenej speváčky ľudových piesní
Oľgy Baričičovej a jej priateľov, ktorí uviedli najmä melódie zo slovensko-moravského pomedzia.
Svoje spevácke umenie predviedli aj Íreckí seniori z Jarku, ktorí spolu vystupujú 6 rokov. Pred
záverom programu sa za seniorov poďakoval
predseda JDS v našej obci Vincent Belan a vyzval prítomných občanov, aby si zaspievali spoločne „hymnu seniorov” Zahučali hory, zahučali
lesy, kdeže sa podeli moje mladé časy. Obsahom
veľmi hodnotné kultúrne podujatie so šarmom
moderovala Mgr. Art. Ivana Beňušíková.

Íreckí seniori z Jarku

Na záver oficiálneho programu starosta obce poďakoval
okrem vystupujúcich aj tým,
ktorí mu pomáhali pripraviť
chutnú kapustnicu (V. Belan, V.
Čanaky, Ľ. Striha), majsterkám
OUI Mojmírovce za zákusky,
mladým dobrovoľníkom za
obsluhu aj všetkým ostatným,
ktorí sa podieľali na príprave
tohto podujatia, venovaného
seniorom. Podujatie výrazne
podporilo aj PD Mojmírovce.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Filip Vereš
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Urmínske dobré správy
Svetový deň pošty má svoje pevné miesto v
kalendári, ktorým je 9. október. História je aj v
tejto oblasti veľmi bohatá a pestrá.
U nás v Mojmírovciach je to už viac ako 160
rokov, kedy bol zriadený oficiálny poštový úrad.
To však neznamená, že dovtedy sa listy alebo
zásielky neposielali či neprinášali. Používali sa
rôzne spôsoby prepravy. Jednou z nich boli aj
známe dostavníky a neskôr oficiálne poštové
vozy. Jeden takýto poštový voz z konca 19.storočia sa nachádza v depozite Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) v Nitre. Históriu
sme trošku oprášili a deti z MŠ, ZŠ a OUI napísali i nakreslili svoje listy
miestnym organizáciám:
PD Mojmírovce, Kaštielu Mojmírovce, Taurisu
Nitria,s.r.o.,
Obecnému
úradu, ale aj svojim učiteľom a riaditeľom škôl.
Zaujímavosťou boli listy
starostovi. Všetko prebiehalo podľa predpisov
a pod dohľadom pracovníčky Slovenskej pošty,
a.s. pani Aleny Lisyovej
z Nitry. Pošta bola prebratá, prišiel poštový voz
zapriahnutý koníkmi, na-

ložila sa pošta a postupne sa rozvážala po obci.
Všetky listy boli doručené a priamo odovzdané
do rúk predstaviteľom zapojených organizácií.
Prekvapenie, radosť i zvedavosť nikto neskrýval, veď sa priniesli Urmínske dobré správy od
našich detí. A o rok prídu znovu? Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili.
Toto podujatie sa konalo s finančnou podporou obce Mojmírovce. Organizátorom podujatia
bol Turisticko-jazdecký klub TAJÁR a spoluorganizátormi obec Mojmírovce, SPM Nitra a
Slovenská pošta, a.s.
text a foto: tt

Historický poštový voz

SVETLO
A VODA
Organizácia spojených národov vyhlásila
rok 2015 za Medzinárodný rok svetla, ktoré
môže mať pozitívny účinok na zdravie a celkovú pohodu ľudského organizmu.
Príjemný pohľad je na svetlo v kozube a
začiatkom novembra na sviatok Pamiatky zosnulých obdivujeme vyzdobené cintoríny rozsvietené sviečkami. Veľmi dôležité je aj svetlo v
duši. Nedostatok slnka cítime práve v jesenných
a zimných mesiacoch. Rozvinuté krajiny v tomto období využívajú stále viac aj umelé zdroje
svetla. Ale priame slnečné svetlo v poľnej poľnohospodárskej výrobe je nenahraditeľné. Preto
pohľad na svetlo v tomto krátkom príspevku
zúžim na slnečnú energiu, ktorá je významnou
súčasťou nášho života. Klimatické podmienky,
vrátane slnečnej energie, ovplyvňujú výsledky
rastlinnej výroby do výšky takmer 40 %, a to
priaznivo alebo negatívne. Množstvo a intenzita
slnečnej energie je daná zemepisnou polohou,
nadmorskou výškou a expozíciou k svetovým
stranám. Od klimatických podmienok do veľkej
miery závisí voľba poľnohospodárskych kultúr
(napr. vinice, ovocné sady, pasienky) i pestovaných plodín. A veru klimatické podmienky aj
v tomto roku značne ovplyvnili úrody, a tým aj
celkové ekonomické výsledky subjektov hospodáriacich na pôde.

Aj voda patrí k nenahraditeľným zložkám životného prostredia ľudí, živočíchov i rastlinných
ekosystémov. Bez vody neexistuje život, preto je
v našom záujme chrániť vodné zdroje. Takmer 2
milióny ľudí za rok zomiera v dôsledku nedostatku pitnej vody. Pritom v posledných rokoch sme
svedkami veľkých klimatických zmien (globálne
otepľovanie, suché ročné obdobia, prívalové dažde spojené so zosuvmi pôdy a záplavami). Hydroenergetický potenciál vodných tokov je u nás
súčasťou národného bohatstva. Podľa najnovších
štúdií sa bude v spojitosti s celosvetovým rastom
populácie výrazne zvyšovať spotreba vody pre
potreby priemyslu a domácností. Každý z nás
môže urobiť niečo pozitívne preto, aby sa v kolobeh vody v prírode zachoval. Kvalita a neškodnosť pitnej vody z vodovodu je garantovaná, pretože podlieha prísnej kontrole. Prístup k nej má v
našej obci prakticky každý. Je omnoho šetrnejšia
k životnému prostrediu ako balené vody. Neostáva po nej plastový odpad a je niekoľkonásobne
lacnejšia ako balená z obchodu. Nenechávajme
tiecť vodu z kohútika zbytočne a v záhradách
zachytávajme a využívajme vo väčšej miere dažďovú vodu. Podiel spotreby vody pre pôdohospodárske využitie sa však u nás postupne znižoval,
aj keď v ostatnom období je snaha viac využívať
hydromelioračné zariadenia na závlahy, prípadne
odvodnenie zamokrenej pôdy.
V našom regióne máme pomerne priaznivé
podmienky na poľnohospodársku výrobu, preto je povinnosťou pôdu využívať racionálne a
efektívne.
Prof. Ivan M. Zoborský

Listy starostovi obce

Jeseň život a je krajšia s piesňou

Listy od našich detí z materskej školy a žiakov základnej školy ma veľmi potešili a milo prekvapili.
Bolo to 31 listov od 42 pisateľov, v ktorých boli deti
veľmi úprimné a podali mi v nich skvelé nápady ako zlepšiť
život v našej obci. Keďže si naše deti našli čas, aby napísali svojmu starostovi, tak starosta si určite nájde čas, aby
im všetkým do jedného odpísal. Deti sú naša budúcnosť a
treba im dať priestor a pocit, že sú vypočuté a ja ich ubezpečujem, že do konca roku 2017 minimálne 80% z ich nápadov spolu s obecným zastupiteľstvom aj zrealizujeme.
Za všetky listy ďakujem.

To bolo motto každoročnej okresnej prehliadky speváckych súborov. Podujatie sa uskutočnilo
začiatkom októbra v Ivanke pri Nitre za účasti funkcionárov krajskej a okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku, vedenia obce a miestnej JDS.

Mgr. Martin Palka
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Na prehliadke vystúpilo 10 súborov z obcí okresu Nitra, ktoré prezentovali známe i menej známe slovenské ľudové piesne. Medzi nimi aj Ľudový spevácky súbor Senior z našej obce zaspieval 5
piesní zo svojho bohatého repertoáru s tradičným sprievodom akordeónu, na ktorom hral umelecký
vedúci súboru Bc. Rudolf Arpáš. Bolo to opäť jedno z najlepších vystúpení súboru. Našich spevákov
- seniorov prišiel povzbudiť aj starosta obce Mgr. Martin Palka.
Okresná prehliadka sa ukončila spoločným záverečným spevom všetkých súborov na melódiu
upravenej známej piesne Zahučali hory, ktorej posledné slová zneli: seniorský náš vek, koľko v tebe
krásy, keď v kruhu priateľov pekne zaspievam si.
Text: IMZ
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Z áž itok na celý ž ivot
Detstvo plné smiechu, radosti, hier, túžob,
cieľov a kamarátov. Takto by si mal pamätať
detstvo každý z nás. Vďaka neopakovateľným
zážitkom, ktoré sa časom zmenia na úžasné
spomienky si každé dieťa vytvorí svoj vnútorný
svet.
Každý človek sa môže stať tvorcom výnimočných zážitkov. Medzi takýchto tvorcov
určite patria naše pani učiteľky M. Segečová,
K. Kotryová, L. Franclová a vychovávateľky
Z. Pšenková, M. Ďuricová, M. Poledníková,
ktoré dokážu vytvoriť v živote detí niečo, čo nie
je bežné, ale výnimočné ako napríklad nočný
pobyt. Vďaka nim si naše deti z ŠKD mohli
vytvoriť svoje neopakovateľné spomienky dňa
2. 10. 2015.

Dávno pred týmto dňom sa deti tešili, očakávaná radosť, tú prichádzajúcu znásobila. Bohatstvo okamžiku sa zhmotnilo v nadšených očkách
detí, ktoré sa nevedeli dočkať, kedy sa ich rodičia
v spomínaný deň s nimi rozlúčia. Niektorí rodičia sa lúčili ťažšie s deťmi ako deti s nimi. Po pripravení postieľok a ubytovacích rituáloch sa naši
malí dobrodruhovia navečerali a spoločne, podľa
hesla jeden za všetkých a všetci za jedného, sa
vybrali na tajomný pochod cez podvečerný park
a námestie v Mojmírovciach. Po návrate do našej
milovanej školy na nás všetkých čakal večerný
program, ktorý si pre nás pripravili sedemnásti
starší žiaci. Privítal nás gróf Huňady spoločne so svojou najmilostivejšou pani grófkou.
Spoločnosť im robila známa biela, čierna pani,
ktorá sa potešila toľkým návštevníkom, pretože
bude vraj viac na rekonštrukciu kaštieľa. S lás-

8

Exkurzia

do Bratislavy
Žiaci 6. a 7. ročníka sa 7. októbra zúčastnili
pod vedením Ing. I. Podberskej a Mgr. D. Valíčkovej exkurzie do Bratislavy.

kavým dovolením pána grófa sa deti vybrali na
okružnú vychádzku po jeho panstve. Nečakane
sa zatúlali k príbytku bosoriek, práve vo chvíli,
keď pripravovali nápoj sily a odvahy. Pravdaže
z neho ochutnali a následne potom sa dozvedeli
o ingredienciách ( myšacia srsť, žabí sliz, oči
z mloka...). Bosorky im na cestu zaškriekali,
až v ušiach zaľahlo. Po prekonaní tajomného
chodníčka sa ocitli v záhadnej krajine, kde
ich vítala čierna kráľovná so svojim strach
naháňajúcim služobníctvom (strašidelné sestry, smrtihlav, mačkosmrtka). Po tomto dych
vyrážajúcom stretnutí sa deťom z pľúc vydral
krik, pretože na ne vyleteli duchovia. Za rohom
čakalo hrobové ticho, aj s náhrobkom, ktoré
občas prerušil šramot, hrmot, kvílenie. Na
konci tejto cestičky stáli nehybne dve zombie
bábiky, ktoré sa chceli hrať. Nikto však na
ne nemal čas, pretože sa všetci ponáhľali ku
grófovi, ktorý mal pre všetkých odvážlivcov,
aj strašidielka, pripravenú tancovačku. Vám
by sa chcelo po takomto zážitku spať? Nám
to trvalo dlhšie. Deti sa snažili každú chvíľku
využiť naplno, veď ako často môžu byť až do
úplnej tmy so svojimi kamarátmi. Počas noci sa
školská chodba zaplnila výzdobou, ktorá nám
bude pripomínať túto ohromujúcu chvíľu. Ráno
po raňajkách po deti prišli nadšení rodičia, ale
nadšenie detí určite neprekonali, veď ešte dlho
sa nebude v jednotlivých domácnostiach hovoriť
o ničom inom.
Ďakujeme všetkým sponzorom (osobitne
firme Refka, s. r. o.), ktorí nám pomohli, či už
materiálne alebo svojou spolupatričnosťou, túto
nezabudnuteľnú noc pripraviť.
Text a foto:
Mgr. Lucia Franclová

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Navštívili výstavu Titanic, kde sa preniesli
na palubu slávnej lode a prežívali jej príbeh. Po
skončení prehliadky sa presunuli autobusom na
druhú stranu Dunaja. Po krátkej prechádzke
nábrežím si prezreli expozície Prírodovedného
múzea.
V popoludňajších hodinách sa vrátili domov
plní nových informácií a zážitkov.
Text a foto: Mgr. Daniela Valíčková

Na palube Titaniku

Deň
venovaný histórii

Prírodovedné múzeun
pohľadu a osud nášho národa počas vojny pre
nich nebude len povinným školským učivom.
Exkurzia sa uskutočnila pri príležitosti
70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a za
jej prípravu ďakujeme pánovi starostovi a OZ
INŠPIRÁCIA, z iniciatívy ktorých sme ju zrealizovali.
Text: PaedDr. J. Golianová
foto: Mgr. G. Štrámová

Žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ sa zúčastnili dejepisnej exkurzie, ktorá bola zameraná na spoznávanie moderných dejín 20. storočia.
Cieľom boli dve miesta v srdci Slovenska
- známy Pamätník Slovenského národného
povstania v Banskej
Bystrici a menej známy skanzen v Kališti,
v obci, ktorá bola vypálená na sklonku 2.
svetovej vojny.
Deti
sprevádzal
lektor, ktorý bol výborným rozprávačom,
takže historické fakty
o vojne a SNP im dokázal vysvetliť veľmi
zaujímavo a pútavo.
Po tejto exkurzii
určite mnohí z nich
budú vnímať hodiny
V partizánskej obci Kalište
dejepisu z nového uhla
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V zdravom
tele zdravý
duch
Zdravie je to najcennejšie čo každý z nás
má. V poslednom období čoraz častejšie počujeme o zdravom životnom štýle, o tom, čo
je vhodné, vhodnejšie a najvhodnejšie konzumovať. Samozrejme, že tieto odporúčania sa
po čase menia, čo platilo, už neplatí, a čo sa
zatracovalo, sa odrazu vyzdvihuje.
Ako sa v tejto spletitosti zdravia a nezdravia vyznať sa snažíme
usmerniť naše detičky
v ZŠ Mojmírovce. Počas celého týždňa od
12.10. do 16.10. 2015
sme sa touto problematikou zaoberali bližšie
formou rôznych aktivít,
ktoré boli súčasťou vyučovania. Každý ročník
dostal úlohy, ktoré boli
v závere týždňa obodované. Prvým zadaním
bol vedomostný test,
v ktorom si žiaci overili,
či vedia správne spočítať jabĺčka a hrušky,
či poznajú vitamíny
a ich prospešné účinky, či je lepšia voda
z vodovodu alebo z PC
fľaše. K ďalšej aktivite
nám pomohli mnohými
zatracované
letáky.
Deti z nich vystrihovali obrázky zdravých
a nezdravých potravín,
po roztriedení vytvorili
z obrázkov nástenku.
3D Pyramídu zdravia
s čerstvými produktami
nielen z našich záhrad
sa podarilo vyskladať
takmer v každej triede.
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Stále platí, že na prvom mieste je ovocie
a zelenina, potom nasledujú mliečne výrobky,
celozrnné pečivo, cereálie, mäso a voda bez
zbytočných umelých sladidiel. Sme radi, že deti
to vedia, avšak horšie je to s dodržiavaním týchto zásad stravovania. Pri možnosti výberu medzi
ovocím a sladkosťou, vyhrala sladkosť.
Zdravý životný štýl nie je iba zdravo a chutne
jesť, ale dôležitú súčasť tvorí i pohyb. Deti majú
možnosť po vyučovaní navštevovať rôzne športové krúžky (futbalový, športový, nordic walking, karate, mažoretky, Pohybom k zdraviu).
Všetky deti, ktoré si osvojili aspoň niektoré
zásady zdravého stravovania, zvíťazili.
Text a foto: Mgr. Lucia Franclová

Z HISTÓRIE OBCE

Urmínsky mlyn
V poslednom období častejšie dostávame
otázky, čo robíme s mlynom, keďže niektorí postrehli, že Urmínsky mlyn, o.z. dostalo
finančnú podporu obce. Starší ľudia si ešte
môžu pamätať, ako sa chodilo do mlyna mlieť.
Pôvodný mlynár Šebestián Ondra, môj pradedo,
hospodáril v mlyne do konca roku 1950, potom
mlyn prebrali Nitrianske mlyny v Nitre a mlelo
sa v ňom do konca 50-tych rokov. Neskôr sa
chodilo do mlyna už len šrotovať - približne do
začiatku 80-tych rokov. A potom v mlyne úradoval len zub času.

Stabilný motor z roku 1926
Dnes mnohí ľudia ani nevedia, že starý mlyn
nie je len stará prázdna budova, ale ukrýva aj
ojedinelú technológiu. Unikátom je zachovaný
stabilný motor na tzv. drevoplyn. Mlyn vrátane
technológie bol v roku 2012 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pred 3 rokmi sa začali
prvé snahy a plány, ako obnoviť mlyn a čo s ním
ďalej. Vzhľadom na zachovanú starú technológiu
sme sa rozhodli, že mlyn chceme uviesť do pôvodného stavu a prezentovať ako múzeum, čím
sa rozšíri ponuka zaujímavostí obce aj regiónu
pre turistov. Aby mlyn mohol slúžiť na tento
účel, bude ho potrebné najprv poopravovať, keďže v čase socializmu pod správou JRD budova
značne schátrala. Na začiatku treba zrekonštruovať strechy na celej budove. Financie sa snažíme
získať z rôznych dotačných programov určených
na pamiatky a aj od obce.
Oprava strechy strojovne v tomto roku bola
spolufinancovaná z dotácie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v rámci programu Obnov-

Rekonštrukcia strechy na strojovni
me si svoj dom, z finančnej podpory získanej od
obce a z dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho
kraja z programu Zachráňme kultúrne
pamiatky NSK. Strecha na strojovni
mlyna bola v havarijnom stave a jej
oprava bola viac ako nutná. Opravy
na mlyne prebiehajú so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Nitre,
ktorý dbá na dodržanie všetkých predpisov, aby sa neznehodnotila pamiatka
a s ktorým neustále všetky aktivity
konzultujeme.
V strojovni mlyna sa nachádza
už spomínaný stabilný motor. Tento
je v relatívne zachovanom stave a po
dlhšej námahe sa podarilo nájsť odborníka na stabilné motory Miroslava
Gundu, ktorý od mája 2015 postupne
motor opravuje. Ak sa oprava motora podarí, určite to zvýši atraktivitu mlyna pre návštevníkov
obce, regiónu.
Veľká vďaka patrí nielen M. Gundovi, ale aj
ďalším podporovateľom a priaznivcom našich
aktivít: pánu Gidaszewskému z Mojmíroviec a
pánu Martišovi z Nitry (bývalým pracovníkom
Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre)
a TIK CESYS. Aj vďaka ich podpore, nápadom,
radám a pomoci sme sa do obnovy mlyna pustili. Kým bude budova mlyna kompletne opravená,
zostáva ešte veľa práce a bude treba získať a
preinvestovať nemálo finančných prostriedkov.
Veríme, že výsledok bude pozitívny nielen pre
nás všetkých, ktorí žijeme v Mojmírovciach,
ale aj pre tých, ktorí našu obec navštívia. Kto by
o mlyne, o priebežnom stave jeho obnovy chcel
vedieť viac, môže sledovať stránku mlyna na facebooku (www.facebook.com/urminsky.mlyn).
Text a foto: Peter Škerlík
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Z HISTÓRIE OBCE

Významná urmínska osobnosť
Jozef Ürményi
(6.4.1741 Urmín – 8.6.1825 Vál pri Budapešti)
- v tomto roku si pripomíname 190. výročie od úmrtia významného urmínskeho rodáka. Závratná úradná kariéra sa
začala v roku 1766, keď po štúdiách práva začal pôsobiť ako
kráľovský prokurátor a postupne sa dostal až do uhorskej
dvorskej kancelárie. Tu vynikol najmä na poli školskom, keď
sa v rámci osvietenského absolutizmu snažil o zavedenie
reforiem zastaraného uhorského školstva. Bol to práve on,
ktorý mal vo veľkej miere podiel v dôležitej školskej reforme známej ako Ratio educationis vydanej Máriou Teréziou
v roku 1777.
zdroj:
Peter Kerestéš,
Významné urmínske osobnosti do roku 1918
foto: internet

Zaujímavosti zo starších čísiel Mojmírovčana
V septembri l997 v Obecných zvestiach
Mojmírovčan, v článku pod názvom Kultúra reči
sa vytráca, riaditeľ ZŠ Ervín Čanaky sa zamýšľa
nad tým, v čom spočívajú výchovné problémy
žiakov. A zároveň aj odpovedá: „Predovšetkým
v správaní sa našich detí. Rodinná výchova sa
odzrkadľuje v ich prejavoch a postojoch. Často
si vypočujeme dialógy niektorých mladých ľudí,
v ktorých nechýba násilný, drsný, neestetický
vulgarizmus takmer v každom druhom slove. Vytráca sa kultúra reči, vzťah k estetike prejavu”.
V čísle 11 Obecných zvestí z roku 1998 doc.
Š. Kukan píše, že v našej obci bola slávnostne uvedená nová poštová známka do obehu.
Mottom tejto známky bolo Drogy nie!, uvedeným pod obrázkom motýľa smrtihlava. O potrebe propagovať boj proti drogám svedčí vysoký
náklad vydania známky v počte 5 miliónov kusov, v nominálnej hodnote 3 koruny.
V novembri 2001 autorka (hkatka) informuje
čitateľov, že pôsobenie d. p. farára Jozefa Poláčka sa v našej farnosti naplnilo a vystriedal ho
Miroslav Kostolný, ktorý v rozhovore uvádza,
že nemá rád žiadne klebety, ale pre tých, čo chcú
niečo robiť, dvere na fare sú otvorené. „Ľudia si
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ZAZNAMENALI SME

Čo nového
v obecnej knižnici
Ako ste si vážení čitatelia pri návšteve
obecnej knižnici mohli všimnúť, na začiatku
tohto roku bol vymenený starý nábytok za nový.
Takže naša knižnica vyzerá hneď lepšie - útulnejšie. V tomto roku sme vďaka schválenému
rozpočtu a prerozdeleniu podielových daní pre
deti a mládež mohli do knižnice opäť zakúpiť
nemálo nových kníh. Z množstva titulov vyberáme aspoň niektoré:
Beletria pre deti:
Rozprávky o zvieratkách, Rozprávky z chalúpky, Čáry... máry... Rozprávky o kúzlach a kúzelníkoch, Princezná a žaba, Cililing a veľká
záchranná výprava, Poštár slimák Oliver a iné.
Beletria pre mládež:
J. Wilsonová – V hlavnej úlohe Tracy Beakerová, M. Fry – Exoti 3.- Kráľ Karl, J. Kinney
– Denník odvážneho bojka 7. – Piate koleso na
voze, H. Webbová – séria Rose (1. - 4. diel), R.

Gordon – Stratený svet v podzemí, A. Habovštiak – Najkrajšie Oravské povesti a iné.
Mládežnícka náučná:
Staroveké Grécko, Staroveký Rím a Egypt, Moja
prvá knižka o koňoch, Detská univerzita aj pre
dospelých a iné.
Beletria pre dospelých:
J. Grisham – Mississippské poviedky, N. Gordon
– Lekárka, A. Štiavnický – Alžbeta Bátoriová
vo väzení a na slobode, V podzemí Čachtického
zámku, Zbohom Alžbeta Bátoriová a iné.
Odborná literatúra:
Domáce múčniky, Paleo kuchyňa, 100 tipov pre
zdravie, Veľké minizáhradky a iné.
Dúfam, že opäť navštívite našu obecnú knižnicu a z veľkej ponuky nových kníh si vyberiete
a strávite príjemné chvíle pri ich čítaní. Veď čo
je lepšie, keď je už za oknami sychravý čas, ako
si vziať do rúk dobrú knihu a preniesť sa do
sveta fantázie?
A. Filová

musia uvedomiť, že je to ich farnosť a nie moja.
Ja som teraz tu, ale zajtra tu byť nemusím”.
V ďalšom článku s nadpisom Vinobranie je
informácia o tom, že 29. septembra 2001 sme
v obci Mojmírovce po prvýkrát usporiadali
slávnosť vinobrania. Celú slávnosť znásobilo
vyhrávanie a pozývanie občanov Mojmírovskou
kapelou a nádherný alegorický voz, vyrobený
pracovníkmi PD Mojmírovce.
V rubrike Krátke správy, v decembrovom
čísle, sa uvádza, že na internete sa v rámci
stránky www.obceslovenska.sk objavila aj naša
obec.
V tom istom čísle je zmienka aj o tom, že
sa blíži čas Vianoc, kedy sa radi obdarúvame.
A v jesenných mesiacoch často aj DYMOM.
Správny „zadymovač” to má premyslené. Drží
sa zásady, aby dymu doprial viac susedom ako
sebe. A najlepšie, keď u suseda visí čerstvo vypraná bielizeň. Autor končí článok tým, aby sme
dodržiavali zákaz pálenia na záhradách a boli k
sebe viac ohľaduplní.

NOVEMBROVÁ
Slimáci v ulite
anjeli pokoja
čepele kosy
nikdy sa neboja
a tak len prosím
aby sa kosec
zmiloval nad nimi,
jak dobrý otec.
Prosím o verestu
ukáž nám Nebeský
bezpečnú cestu
v záhrade pokoja
kde pleli mamy a otcovia.
Robert Žilík 2015

Pripravil: Ivan M. Zoborský
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ŠPORT

S Marekom Taškárom
o tohtoročnej sezóne
O Marekovi Taškárovi sme písali v
súvislosti s jeho mimoriadnym športovým
úspechom, keď sa stal
klubovým
majstrom
Európy v hode oštepom.
Teraz s týmto mladým športovcom hodnotíme
uplynulú sezónu.
Ako si začínal atletickú prípravu v tomto
roku?
Moja príprava bola zo začiatku značne komplikovaná. Cez zimné mesiace som nemal trénera. V
halovej sezóne som sa venoval najmä šprintom.
Na dorasteneckom národnom šampionáte som
v behu na 60 m obsadil 2. miesto. Od polovice
apríla som sa pripravoval na hod oštepom už s
trénerom Ing. Róbertom Löbbom. Už začiatkom
mája sa mi podarilo prekonať 60-metrovú hranicu. V prvom kole mužskej atletickej ligy som si
zlepšil osobný rekord v oštepe pre mužov, ktorý
je o 100 gramov ťažší ako dorastenecký. Na
dorasteneckom medzinárodnom mítingu v poľskom meste Bielsko-Biala som získal 3. miesto

a na medzištátnom stretnutí dorastu (SR, ČR,
HU, SL) tiež rovnaké umiestnenie. V polovici
júna sa konal národný šampionát do 17 rokov,
na ktorom sa mi podarilo získať v hode oštepom
individuálny titul majstra Slovenska. Nášmu
družstvu sa nepodarilo vybojovať titul v štafete
4x100 m (skončili sme druhí), ale sme zvíťazili
v disciplíne švédska štafeta (100-200-300-400
m). Na národnom šampionáte do 19 rokov som
v hode oštepom obsadil druhé miesto a v štafete
4x100 m tretie.
Tvojím hlavným cieľom v tomto roku bolo
kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta?
Áno, podarilo sa mi to už začiatkom mája na
Majstrovstvách Slovenska stredných škôl, kde
som splnil limit v hode oštepom výkonom 65,01
m. Od začiatku júna som sa intenzívne pripravoval už na majstrovstvá sveta v Kolumbii, kde
som vycestoval aj vďaka finančnej podpore
našej obce a Nadácii Renáty Zmajkovičovej.
Šampionátu sa zúčastnilo viac ako 1400 mladých
atlétov, z toho 9 zo Slovenska. Môj štandardný
sezónny výkon (60,06 m) stačil však len na 27.
miesto na svete.

ŠPORT
S akými výsledkami pokračovala sezóna?
Hneď po návrate domov som absolvoval ďalšie
kolo mužskej atletickej ligy. Začiatkom augusta
sa konali majstrovstvá SR mužov a žien, na ktorých som v hode oštepom skončil na 5. mieste, v
skoku do diaľky na 6. mieste a v štafete 4x100 m
na 3. mieste. V polovici mesiaca v rámci atletickej ligy som získal 3. miesto v osobnom maxime
(61,12 m). V septembri sa konalo finále atletickej
ligy družstiev, kde som obsadil 5. miesto, ale s
družstvom ŠK ŠOG Nitra sme získali 3. miesto,
čo je na mládežnícky klub veľmi veľký úspech
pri mužskej konkurencii. Na Európskom pohári
klubových majstrov do 19 rokov v portugalskej
Leire, na ktorom som obhajoval prvenstvo z
minulého roka, som obsadil až 6. priečku (na obrázku). Sezónu sme ukončili na Majstrovstvách
Slovenska družstiev dorastencov do 17 rokov,
kde sme jednoznačne obhájili majstrovský titul a

zabezpečili si miestenku na budúcoročný Európsky pohár klubových majstrov. Ešte dodávam, že
chlapčenské družstvo ŠG Nitra získalo už 13.
titul za sebou.
Ako celkove hodnotíš tohtoročnú sezónu?
Túto sezónu hodnotím pozitívne, pretože som sa
kvalifikoval na MS do Kolumbie, podarilo sa mi
prekonať dorasteneckým oštepom 65 metrovú
hranicu, 60 metrovú hranicu s mužským oštepom a byť medzi 30 najlepšími vo svete. Nie som
spokojný s kolísavou výkonnosťou a neúspechom
v Portugalsku. Teraz prichádza čas na zregenerovanie organizmu, doliečenie zdravotných problémov a môžem začať prípravu na sezónu 2016.
Pripravil:
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: internet

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V novembri
oslavujú:

Vladimír Markovič,
Ladislav Bužík,
Silvester Kellner

90. narodeniny
Mária Pintérová
Jozef Golian

60. narodeniny
Jaroslav Dunka,
Eva Ďurčanská

75. narodeniny
Jozefína Rumanovská

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

70. narodeniny
Ľudovít Visolajský,
Oľga Molnárová

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Jozef Bihari
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Prišli na svet:

65. narodeniny
Oliva Vaššová,

Juraj Kozák,
Martin Chren,
Ben Naceur Yassine Tobias

INZERCIA
Ponúkam na prenájom 2-izbový byt na Hasičskej ulici v Mojmírovciach. Tel.: 0907 335 128.
Kúpim pozemok v obci Mojmírovce. Nie som RK. Tel. č.: 0950 487 601.
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA
pre vašu
obec

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

