• Príhovor starostu obce
• Zamyslenie k Vianociam
» Srdce - dar človeka pre
človeka
• Pozvánky
• Samospráva obce
informuje
» Pracovné príležitosti pre
nás
» Regionálne múzeum
Mojmírovce
• Rozhovor
» Naša pani doktorka
• Zaznamenali sme v obci
» Nová kniha Violy
Haršániovej
» Paličkovaná krása v Klube
tvorivosti
» Sympózium umenia
autistov
» Pomáhame potravinami
• Zo života škôl
» Beseda s Patrikom
Jagerom
» Majstrovstvá okresu
v cezpoľnom behu
» Umenie dotvára osobnosť
žiaka
• K Vianociam
» Od Lucie do Troch kráľov
» Vianočné makové
pupáčiky
• Zaznamenali sme
» Informácie z Mikroregiónu
• Spoločenská rubrika
• Naše záhrady
» Záhrada ako dar aj v zime
• Šport
» Jesenná časť súťažného
ročníka 2015/2016 vo
futbale
» Ďalší úspešný športovec
Titulka:
Paličkový Betlehem
Angeliky Pavlovej

Foto: Ing. Antónia Zoborská

POZVÁNKY

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Z OBSAHU
Vážení spoluobčania,

blížia sa najkrajšie sviatky v roku - Vianoce.
Je to čas otvárania ľudských sŕdc, čas radosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať
si na krásne chvíle v tomto roku. Mnohí z nás
si o čosi intenzívnejšie spomenú na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí alebo už nie
sú medzi nami.
Vianoce sú čarovným časom, keď si ľudia sadajú k spoločnému
stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Sú ako krásny
sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Sú predovšetkým príležitosťou
znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme a že
ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.
Milí spoluobčania,
dovoľte mi preto, aby som Vám prostredníctvom nášho obecného časopisu v mene zamestnancov obce a poslancov OZ
v Mojmírovciach poprial krásne, štedré a láskyplné vianočné
sviatky v kruhu svojich najbližších. Všetkým deťom – naším
malým spoluobčanom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli to, čo si vysnívali.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

ZAMYSLENIE K VIANOCIAM

Srdce - dar človeka pre človeka
December je posledný, ale nádherný mesiac roka. V jeho posledných dňoch prežívame najkrajšie sviatky roka - VIANOCE.
Samozrejme je to čas, v ktorom sa dávajú darčeky bez obmedzenia
vekových kategórií.
Je jeden dar pre každého najdôležitejší: je to SRDCE. Želajme
si - po pravde povedané - modlime sa o tento dar navzájom. Svet, v
ktorom žijeme, potrebuje ľudí - verím, že aj nás - so zdravým srdcom.
Kedy môžeme hovoriť o zdravom srdci, ktoré túži biť v hrudi človeka? Odpoveď, pravdivú definíciu hľadajme v nasledujúcom ROKU
MILOSRDENSTVA, ktorý slávnostne začne 8.decembra, na slávnosť
nepoškvrneného počatia Panny Márie. Slová sv. otca Františka nám
tú definíciu ponúkajú. Znejú: Milosrdenstvo je posledný a najvyšší
akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon,
ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí
na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je
cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že
napriek našej ohraničenosti, spôsobenej hriechom, môžeme byť navždy milovaní.
Prosme o zdravé srdce pre seba i iných. Nech iní hovoria o nás a
my o iných: má dobré srdce.
Želám požehnaný čas v budúcnosti. Nie iba na Vianoce. A to je
možné len so zdravým srdcom.
Mgr. Peter Mlynka, správca farnosti
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* Obec Mojmírovce v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA organizuje
v kultúrnom dome v sobotu 12.decembra 2015 od 9:00 do 13:00 hod.
podujatie Vianočné tvorivé dielne. Záujemcovia bez rozdielu veku sa
môžu prihlásiť v knižnici počas úradných hodín, alebo na telefónnom
čísle 0917 336061. Účastnícky poplatok je 1 €. V cene je čiastočný
príspevok na materiál, lektorov a malé občerstvenie. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa prihlásiť čo najskôr.
*Kaštieľ Mojmírovce v spolupráci s obcou Mojmírovce a ZUŠ Mojmírovce vás srdečne pozýva 12. decembra 2015 od 13. 00 hod na
nádvorie kaštieľa do Vianočného mestečka. Čaká na vás bohatý kultúrny program, vianočné kulinárske špeciality a vianočné trhy.
*Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi, ale i všetkých ostatných
občanov v pondelok 21. decembra 2015 o 17:00 hod. na Námestie sv.
Ladislava, kde sa uskutoční rozsvietenie vianočného stromčeka. Tak
ako vlani i tohto roku nebude chýbať vianočný punč a pre deti malá
sladkosť od anjelika.
*Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vás pozývajú na spoločné
ukončenie roka 2015 vo štvrtok 31. decembra na Námestie sv. Ladislava. Stretnutie sa uskutoční od 23:30 hod. Nebude chýbať hudba
a polnočný ohňostroj.
*Obec Mojmírovce v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom
v Mojmírovciach vás pozýva na I. hasičský ples, v piatok 15. januára
2016 od 19:00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Do tanca
zahrá hudobná skupina EXIL. Vstupné 18 €. V cene je večera, káva,
víno a nealko. Vstupenky si môžete zakúpiť v klientskom centre na
OcÚ počas úradných hodín od 1.12.2015.
*Futbalový klub Mojmírovce pozýva na XVII. ples športovcov, ktorý sa uskutoční v piatok 29.januára 2016 od 20:00 hod. v Kultúrnom
dome v Mojmírovciach. Do tanca hrá hudobná skupina BRILAX.
Vstupné 20 €. V cene je večera, káva, víno a nealko. Vstupenky sú
zlosovateľné a môžete si ich zakúpiť od 7.1.2016 v Obecnej knižnici
Mojmírovce počas úradných hodín.

Redakčná rada
obecného časopisu Mojmírovčan
želá všetkým občanom
Mojmíroviec krásne
a požehnané Vianoce
a rok 2016
plný lásky a pokoja.
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Výber z uznesení 15. zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného 5. novembra 2015
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach:

Schválilo
Zámer odpredaja časti pozemku CKN p. č.
795/3v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný
zreteľ je daný tým, že ide o priľahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou Petra Moravického, bytom
Holíčska 3156/21, 851 05 Bratislava.
Presun finančných prostriedkov z rozpočtu
obce Mojmírovce vo výške 20.000 eur na stavebné úpravy z dôvodu vybudovania nových priestorov školského klubu a na zakúpenie šatňových
zostáv pre prvý stupeň ZŠ.
Predĺženie pracovnej zmluvy TSP a asistentky TSP počas preklenovacieho obdobia v čase od
1.11.2015 do 31.12.2015 (financované z rozpočtu
obce na rok 2015) a následne od 1.1.2016 do
31.1.2016 (financované z rozpočtu obce na rok
2016), prípadne do realizácie avizovaného nového
projektu s podporou ESF.
PaedDr. Janu Golianovú za člena redakčnej
rady obecného časopisu Mojmírovčan.
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ, ŠK, ŠJ, Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ.
Predloženie žiadosti o poskytnutie, prijatie
a čerpanie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 500.000,00 eur

(slovom: päťstotisíc eur) na predfinancovanie
nenávratného finančného príspevku na projekt
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Mojmírovce, realizovaného obcou Mojmírovce,
vyplateného na dotačný účet č. v tvare IBAN:
SK93 3000 0000 0000 0024 4101, zriadený
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.,
pre účely poskytnutia podpory na financovanie
uvedeného projektu, ktorý bude splatený z nenávratného finančného príspevku, poskytnutého
formou refundácie v súvislosti s Rozhodnutím
o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku s kódom žiadosti o NFP
NFP25120221146, Ministerstvom hospodárstva
SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast č.:
21408/2015-1000-49667, zo dňa 19.10. 2015.
Zobralo na vedomie
Informáciu o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení školského
roku 2015/2016, Návrh rozpočtu na rok 2016 - ZŠ,
ŠK, ŠJ s odporučením zapracovania o predpokladanú investíciu v ŠJ, Dodatok č. 6 k ISCED
1 a ISCED 2.
Správu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského roku
2015/2016, Vyhodnotenie koncepčného zámeru
rozvoja MŠ za rok 2014/2015.
Informáciu o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení školského
roku 2015/2016, Vyhodnotenie koncepčného
zámeru rozvoja školy za školský rok 2014/2015,
Návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2016.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

ÚRADNÉ HODINY OcÚ POČAS SVIATKOV
Dátum

Deň

Hodiny

19.12.2015

sobota

8.00 - 12.00

21.12.2015

pondelok

7.30 - 17.30

22.12.2015

utorok

7.30 - 17.30

28.12.2015

utorok

7.30 - 11.30

29.12.2015

streda

7.30 - 11.30

30.12.2015

štvrtok

7.30 - 11.30

16.1.2016

sobota

8.00 - 12.00

Zatvorené
23-25.12.2015
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31.12.2015 - 1.1.2016

4-8.1.2016

Materská škola v Mojmírovciach
rozširuje svoje
kapacity
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach v auguste tohto roku schválilo mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu,
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP
č. Z2211012082801 projektu Rekonštrukcia
Materskej školy Mojmírovce.
Zároveň však odporučilo starostovi
obce pokračovať v hľadaní riešenia rozšírenia kapacity Materskej školy v Mojmírovciach tak, aby sa zachoval projektový zámer
rozšírenia jej kapacity. Riešenie sa našlo.
Stačilo pár mesiacov a ku koncu roku 2015
Materská škola v Mojmírovciach rozšíri
svoje kapacity.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

Pracovné
príležitosti pre nás
V roku 2015 úspešne pokračuje projekt
s názvom Pracovné príležitosti pre nás, ktorý
sa začal v novembri 2014 a končí v decembri
tohto roku.
Cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Mojmírovce z radov
marginalizovaných komunít a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Pre cieľovú skupinu
boli vytvorené 3 pracovné miesta na Obecnom
úrade v Mojmírovciach, z toho 2 miesta pre
mužov na úseku údržby majetku obce a verejnej
zelene a jedno miesto pre ženu na miesto prvého
kontaktu/klientske centrum. Počas uplynulého
roka nedošlo k zmene účastníkov, zapojených
do projektu. Účastníci projektu získali počas
uplynulého roka pracovné návyky a zručnosti,
potrebné na výkon novovytvorených pracovných
pozícií. Obec Mojmírovce počíta s účastníkmi
projektu aj v roku 2016, čím bude zabezpečená

udržateľnosť projektu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, výzva OP
ZaSI - FSR – 2012/2.2/01, Opatrenie: 2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na
trh práce a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity, na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 346/2014-IZ-4.O/V, uzatvorenej
medzi Obcou Mojmírovce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Riadiacim
orgánom (RO) v zastúpení Sprostredkovateľským orgánom (SORO) pod RO, Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, zodpovednou za plnenie úloh
(RO), webová stránka www.ia.gov.sk.

Text: Ing. Viera Lázniková
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Regionálne múzeum Mojmírovce
Investícia do vašej budúcnosti

ROZHOVOR

Naša pani
doktorka
V druhej polovici novembra oslávila významné životné jubileum MUDr. Eva Ďurčanská, praktická lekárka pre dospelých, rodáčka
z Turca. Pri tejto príležitosti som ju oslovil, aby
sa prihovorila čitateľom obecného časopisu.

poslanca obce, bola niekoľkoročná neúspešná
snaha všetkých lekárov pracujúcich v ZS o opravu budovy, ktorá bola v zlom technickom stave.
Vďaka rozhodnutiu poslancov aj vedeniu obce sa
budovu podarilo zrekonštruovať a v roku 20l3
sme sa presťahovali do nových priestorov, ktoré
zodpovedajú požiadavkám doby. Dôležité sú pre
mňa nielen pozitívne ohlasy od občanov, ktorí

„Bola som trochu zaskočená, keď ma
oslovil pán profesor Zoborský a poprosil ma
o krátky rozhovor do časopisu. Dôvodom je
hlavne to, že som skôr dobrý poslucháč ako
rozprávač. V týchto dňoch si však uvedomujem, že sa vo svojich spomienkach častejšie
vraciam do detstva, študentských čias a do
rodného kraja. Spomínam a rekapitulujem.“
Pani doktorka, prvá otázka súvisí s tvojím
príchodom do našej obce.
V živote každého z nás sú situácie, ktoré inak
nasmerujú náš život ako plánujeme. Okrem
narodenia mojich detí bol pre mňa prelomovým
rok l988, keď som sa presťahovala z môjho rodiska do Mojmíroviec. Určite mi chvíľu trvalo,
kým som sa zaklimatizovala, ale postupne som
zapustila korene a dnes sa cítim rovnako Mojmírovčanka ako aj Turčianka.
Na zdravotné stredisko (ZS) som prišla pracovať
ako obvodný lekár v apríli l994, t.j. pôsobím tu
už 2l rokov . Práca v obci, v ktorej aj žijem, má
svoje klady, ale aj zápory. Blízkosť pracoviska,
rýchla dochádzka do práce na jednej strane, ale
na druhej strane určitá strata súkromia, lebo aj
vo voľnom čase sa vyskytnú situácie, keď ma
ľudia požiadajú o pomoc. Rodina a práca sa
stali náplňou môjho života, podriaďovala som im
väčšiu časť dňa, a tak na koníčky a záľuby z mladosti čas neostával. Odmenou mi však bola a je
šťastná, harmonická rodina a spokojní pacienti,
aj keď ako to v živote chodí sú tiež horšie chvíle,
sklamania či neúspechy.

Obec Mojmírovce sa môže pýšiť ďalšou
zrenovovanou národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) s názvom Kúria s areálom (kúria,
park, oplotenie), evidovanou v registri zápisov
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod
č. 11774/1-3, nazývaná ako Malý kaštieľ alebo
Aldobrandíniovská.
V priebehu piatich mesiacov bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia nielen stavebných
častí, ale aj parkovej časti NKP. Rekonštrukcia
začala 1. 6. 2015 a bola ukončená 31.10.2015.
Stavba sa bude využívať na rozšírenie činnosti
Regionálneho múzea v Mojmírovciach v objekte, ktoré je spätá s historicky a spoločensky
významným starodávnym uhorským rodom Hunyadyovcov. Hlavnému architektovi stavby Ing.
arch. Viktorovi Šabíkovi pod prísnym dohľadom
Krajského pamiatkového úradu v Nitre, generálnemu dodávateľovi stavby – stavebnej spoločnosti FORA-STAV, s.r.o. zo Šurian, ako aj hlavnému
stavebnému dozoru Ing. Miroslavovi Špaňovi zo
spoločnosti Eco Link, s.r.o. Nitra, sa podarilo
zo starej, značne poškodenej stavby vybudovať
krásnu dominantnú stavbu v prostredí historického parku. Rekonštrukcia NKP bola finančne
podporená z projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce, z Regionálneho operačného
programu, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov, Opatrenie 3.1. Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie
do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, v rámci
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Výzvy s kódom ROP-3.1-2013/01, poskytnutého
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Regionálny
operačný program - www.ropka.sk.
Text: Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce

Pôsobila si tiež v obecnom zastupiteľstve aj na
poste zástupkyne starostu.
V roku 2006 som prijala ponuku kandidovať v
komunálnych voľbách. Ako poslankyňa som bola
v zastupiteľstve dve volebné obdobia. Pre mňa to
bola nová výzva a životná skúsenosť. Hlavným
motívom, prečo som sa rozhodla uchádzať o post

pravidelne ambulancie navštevujú, ale hlavne
náhodných pacientov, ktorí prídu do ambulancie
z iných regiónov Slovenska.
Ale život nie je len o práci, je aj o rodine, záľubách...
V osobnom živote mám jednu veľkú zmenu.
Stala som sa babkou. Malý vnúčik privial „nový
vietor“ do našej rodiny a máme všetci z neho
veľkú radosť. Voľného času nikdy nie je dosť, asi
aj preto, že vekom mi všetky aktivity akosi dlhšie
trvajú, ale keď môžem, rada si prečítam dobrú
knihu v tichu domova, alebo posedím s priateľmi
a na jar si nikdy neodpustím týždennú osviežujúcu lyžovačku v Dolomitoch.
A ešte poprosím o životné krédo.
Na záver tohto rozhovoru citujem myšlienku jednej známej svetovej osobnosti, podľa ktorej som
sa aspoň čiastočne snažila riadiť: Život je šanca
- využi ju, život je výzva - prijmi ju, život je povinnosť - naplň ju, život je šťastie - zaslúž si ho, život
je láska - miluj, život je život - ži ho!
Za čitateľov sa poďakoval a veľa zdravia,
šťastia a pohodu v kruhu rodiny zaželal
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda RR
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Ochrana a rozvoj historického
a kultúrneho dedičstva so zameraním
na vojenské dejiny
V druhej polovici roka 2015 občianske
združenie INŠPIRÁCIA realizovalo projekt s
názvom Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.
Hlavným cieľom tohto projektu bol rozvoj povedomia verejnosti o význame odbojového hnutia
Slovákov v 2. svetovej vojne pri príležitosti
70-teho výročia jej ukončenia. Projekt pozostával z piatich aktivít.

• Poznávací výlet do Osvienčimu bol treťou aktivitou. Aj obyvatelia Slovenska priniesli obrovské
obete bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.
Osvienčim je a aj v budúcnosti by mal zostať
mementom pre všetky generácie Slovákov.
Preto cieľom tejto aktivity, o ktorú bol najväčší
záujem zo strany mládeže a širokej verejnosti,
bolo nielen pripomenutie smutných udalostí Holokaustu, ale predovšetkým ten moment, že
moderné dejiny poukazujú na skutočnosť,
že demokracia a mier sú krehké nádoby,
o ktoré je potrebné sa starať a udržiavať
ich. S dôrazom na rastúci extrémizmus
(najmä v skupine mládeže a mladých
ľudí) v spoločnosti je potrebné neustále
pripomínať, čo extrémistické hnutia v minulosti napáchali a ako dokázali svoje činy
obhajovať v očiach verejnosti. Práve hrozba
návratu extrémizmu v dnešnej dobe je aktuálna a každý občan by mal byť schopný
pochopiť a odmietnuť filozofiu takýchto
Súťažný kvíz
skupín, ktoré prenikajú aj do súčasnosti
a tým ohrozujú mier a demokraciu. Emócie
• Besedy a dišputy pre mládež a dospelých
účastníkov umocnil odborný výklad dvoch kvao odboji Slovákov v 2. svetovej vojne a ochralifikovaných lektoriek priamo z Osvienčimu.
ne prenasledovaných skupín. Pretože bolo
našou snahou do tejto aktivity zapojiť predovšetkým žiakov 2. stupňa ZŠ, zvolili sme
nakoniec ako nástroj súťažný kvíz. Boli sme
milo prekvapení, koľko vedomostí o tejto
historickej téme žiaci mali a tým boli aj
v kvíze úspešní.
• Poznávací výlet na 10. ročník historicko-kultúrneho podujatia Boje na Hrone bol výnimočný. Našim občanom sme sprostredkovali množstvo informácií o historických bojoch a vojenskej technike zážitkovou formou.
V bohatom programe bolo možné vidieť
statické a dynamické ukážky OS SR, prezentáciu Policajného zboru SR, defilé historickej
techniky, ukážky z výcviku Červenej armády a Wehrmachtu, bojovú činnosť klubu ČSĽA
• a vyvrcholením boli BOJE NA HRONE s lietadlami RetroSkyTeam-u z Košíc.
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V Osvienčime
• Poznávací výlet do Banskej Bystrice (Múzeum
SNP) a na Kalište. Cieľom aktivity bola návšte-

V Kališti
va a odborný výklad k téme odboja Slovákov počas SNP a ku koncu 2. svetovej vojny zážitkovou
formou. Práve návšteva vypálenej obce Kalište,
ako pamätníka v prírode pripomenula mládeži
vojnové hrôzy, ktoré ľudia v našom regióne
nezažili. Zúčastnených žiakov zaujal odborný
výklad kvalifikovaného lektora.
• Expozícia fotografií z obdobia 2. svetovej vojny
zozbieraných z regiónu. Naša organizácia zabezpečuje tematické vernisáže dobových fotografií.
Z uvedeného dôvodu bolo poslednou aktivitou
projektu zozbieranie dobových fotografií s vojenskou tematikou. Výstava fotografií bola sprístupnená širokej verejnosti do 30.novembra 2015
v historickom kaštieli v Mojmírovciach. Naša
vďačnosť patrí všetkým občanom, ktorí nám
boli ochotní poskytnúť fotografický materiál.

Práve vďaka takýmto podujatiam sa nám podarilo zachrániť obrovské množstvo archívneho
materiálu.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Základnej školy v Mojmírovciach, ktoré nám svojou osobnou
angažovanosťou pomohlo naplniť ciele projektu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
v rámci dotačného programu. Za obsah tohto
dokumentu je výlučne zodpovedné
OZ INŠPIRÁCIA.
Text: Občianske združenie INŠPIRÁCIA
Foto: tt

Prednáška o výrobe vína
Duch našich vinárov a ich predkov sa v katarínsky podvečer 25. 11. nasťahoval do Kultúrneho domu v Mojmírovciach.
Miestna ZO SZZ pripravila pre verejnosť
prednášku o výrobe vína v domácich podmienkách. Ing. Miroslav Belan excelentne rozprával
o všetkých aspektoch výroby vína. Súčasťou
prednášky a besedy bola ochutnávka mladých
vín našich dobrých vinárov. Výbor ZO SZZ
ďakuje Ing. Miroslavovi Belanovi, vinárom a
všetkým, čo sa pričinili ,aby vitskultúra v našom regióne dostala s novým vínom novú silu.
Na zdravie, priatelia.
Robert Žilík,
predseda ZO SZZ v Mojmírovciach
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

Nová kniha
Violy Haršániovej

Koncom októbra sa v budove Žrebčína v Mojmírovciach uskutočnila vernisáž výstavy Tatiany
Žitňanovej a Mareka Žitňana. Bezprostrednou
súčasťou podujatia bolo aj slávnostné uvedenie
novej (tretej) knihy autorky z našej obce Violy
Haršániovej pod názvom Na juh od Nitry.
Kniha má viac ako 380 strán a obsahuje príbehy z historického vidieckeho prostredia nášho
regiónu, napr. Nevestin závoj, Krížne
cesty, Ľadový medveď, Pytačky, Zubatá, Biely gunár, Šteniatko a ďalšie,
v ktorých sú zastúpené viaceré národnosti a náboženské skupiny. Autorka v
nich poodhalila závoj tajomných javov a
udalostí. Úryvok z príbehu Babka Marka precítene prečítala vnučka autorky
Veronika Haršániová. Knihu ilustrovala
akademická maliarka Tatiana Žitňanová, jazykovú úpravu realizovali Mária
Dúbravská a Ján Stančev. Kniha obsahuje aj prílohy s dobovými fotografiami, kesovskými a šalgovskými prezývkami a do života sa uviedla tradičným
rozfúkaním peria (na obrázku).
Prof. Natália Muránska, PhD. z odbočky
Spolku slovenských spisovateľov v Nitre v
príhovore na začiatku knihy napísala:
„Viola Haršániová venovala niekoľko rokov terénnym výskumom - navštevovala ľudí
na dedinách i odľahlých majeroch, počúvala
a zapisovala príbehy o dedinskom živote - o
šťastí i nešťastí, o bosorkách, prekliatí, či
mágii, o nútenom vydaji dievčat, veľkých
láskach, liečení bylinkami, ale aj o roliach,
statkoch, či kolektivizácii. Buďme vďační za
jej príspevok k pohľadu do minulosti človeka,
ktorého ukázala v každodennom živote i virvare historických udalostí, za minulosť, ktorá
formuje víziu budúcnosti nielen nám, ale aj
našim deťom a detným deťom...”
Obsahom zaujímavá kniha môže byť
vhodným darčekom pre mladých aj tých starších. Zakúpiť knihu je možné v klientskom
centre Obecného úradu v Mojmírovciach.

Text: IMZ
Foto: Bc. Rudolf Arpáš a tt
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

Paličkovaná krása v Klube tvorivosti
Už 6 rokov sa členky Klubu tvorivosti stretávajú v kultúrnom dome, aby zmysluplne využili
voľný čas. Na začiatku sa venovali servítkovej
technike na zdobenie rôznych úžitkových predmetov. Pokračovali drôtikovaním stromčekov
šťastia a tvorbou kvetov z krepového papiera.
Okrem toho v rámci projektu OZ INŠPIRÁCIA
pod názvom Vráskami život nekončí technikou
batikovania farbili hodváb, plietli košíky z pedigu a z ovčieho rúna vyrábali šperky. Z projektu
sa podarilo zabezpečiť aj materiál na výrobu
ozdôb a úžitkových predmetov.

Začiatkom minulého roka prišla do klubu
Angelika Pavlová, ktorá sa dlhodobo zaoberá
paličkovanou čipkou, a odvtedy metodicky
vedie členky klubu. Práve o paličkovanie sa v
posledných rokoch veľmi zvýšil záujem. Na
Slovensku je už okolo 50 čipkárskych klubov
a krúžkov, niektoré z nich aj v Nitre a okolí. V
minulosti mali čipky nielen zdobiť, ale aj chrániť
okraje textílií. Dnes už táto úžitková funkcia nie
je aktuálna, v súčasnosti sa čipky vyrábajú viac
na ozdobu a používajú sa ako moderné doplnky,
prípadne bižutéria.
V tomto období sa v klube stretávajú
Emília Belanová, Júlia Čurgaliová, Helena
Feješová, Edita Filová, Anežka Kvasňovská, PaedDr. Marta Kvasňovská, Angelika
Pavlová a autorka príspevku. K výrobe
čipiek si museli členky klubu zaobstarať
paličky, valce, nite rôznych farieb (na
obrázku) a literatúru s návodmi paličkovania. Inšpiráciu pre prácu získavajú na
výstavách čipiek a zároveň aj vystavujú
svoje čipky (na obrázku práce Angeliky
Pavlovej).
Text a foto: Ing. Antónia Zoborská
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Kúpeľný pobyt v Piešťanoch pre klientov
denného stacionára Šťastný život
Šťastný život, n.o. usporiadala pre svojich
klientov a ich rodičov v dňoch 29.10. - 1.11.2015
kúpeľno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch.
Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Máj,
v ktorom sa nachádzal bazén s termálnou vodou
a rehabilitačné pracovisko. Klienti a ich rodinní
príslušníci tak mohli využiť viaceré rehabilitačné procedúry, bazén a niektoré ďalšie ošetrovateľské a liečebné postupy. Počas pobytu sme
navštívili kúpeľné mesto Piešťany, podnikli sme
prechádzky k vodnej nádrži Sĺňava, ktoré boli
v tomto jesennom prajnom počasí neobyčajne

Sympózium
umenia autistov
Kurz fotografovania

Fotografovanie sa v dnešnej dobe stalo
každodennou záležitosťou. Napriek tomu sú
medzi nami aj takí, pre ktorých fotografovanie samozrejmosťou nie je. Hovoríme o našich
klientoch z denného stacionára Šťastný život,
n. o., pričom niektorí z nich držali ,,ozajstný“
fotoaparát v ruke prvýkrát.
Z tohto dôvodu sa 10.11.2015 naplnil projekt
s názvom Sympózium umenia autistov, ktorý
vypracovali Mgr. Eva Kántorová a Bc. Vlasta
Árvayová. Projekt bol zrealizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Ing. Andrei Bakošovej. Podstatou a zámerom projektu bola podpora rozvoja samostatnosti
mladých ľudí s mentálnym postihnutím a s
autizmom prostredníctvom umeleckej činnosti a
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súbežná integrácia týchto detí v rámci spoločných
aktivít medzi zdravých rovesníkov. Bezprostrednou súčasťou projektu bol Kurz fotografovania.
Lektorom kurzu boli manželia Ondrejičkoví,
ktorí svojim profesionálnym a zároveň veľmi
ľudským prístupom zasvätili našich klientov
do tajov fotografovania. Celý projekt prebiehal
v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce, a keďže bol
krásny novembrový deň, aj v jeho okolí. Využili
sme zákutia parku a klienti nafotili takmer umelecké fotografie, ktoré boli súčasťou tohtoročnej
Výstavy mojmírovských umelcov 29.11.2015.
Počas celého projektu bola veľmi dobrá
atmosféra, klienti vyjadrili radosť a záujem o podobné aktivity. V závere príjemného dopoludnia,
ktorým nás sprevádzala Mgr. Eva Kántorová,
manželia Ondrejičkoví odovzdali všetkým zúčastneným osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zrealizovanie tejto akcie, ktorá výrazným
spôsobom obohatila život ľuďom so zdravotným
znevýhodnením.
Text: Šťastný život, n. o.
Foto: Alena Ondrejičková

Pomáhame
potravinami
Aj tento rok uskutočnil
Slovenský červený kríž
v spolupráci s reťazcom
KAUFLAND
akciu
v rámci poskytnutia
potravinovej
pomoci
rodinám a osobám, ktoré

krásne. Pobyt sa nadmieru páčil všetkým účastníkom a zhodli sme sa na jeho vysokej úrovni.
Za prežité chvíle oddychu sme povďační
finančným prostriedkom, z dotácie obce Mojmírovce a z 2% z daní. Dofinancovanie bolo
zabezpečené z vlastných zdrojov organizácie a
z individuálnych prostriedkov rodičov.
Podujatie zorganizovala a z koordinovala
pani Bc. Vlasta Árvayová.
Ešte raz veľké ĎAKUJEME!
Ing. Lýdia Pavleová

ju potrebujú. Aj prostredníctvom MS SČK Mojmírovce sa tak potravinové balíčky dostali dvom
rodinám v našej obci.
Potravinovú pomoc v podobe 20 kg trvanlivých potravín si prevzali dve rodiny, ktoré
to najviac potrebovali. Obdarovaní neskrývali
svoje prekvapenie i vďaku. Zo skúseností vieme,
že často je i takáto minimálna materiálna pomoc
v podobných prípadoch vítanejšia ako peňažný
dar. Radi sme pomohli.
Text: MS SČK
Foto: archív MS SČK
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
svoju školu, a to Monika Bartakovičová z 8.
B a Dorisz Mária Valentíková z 9. B triedy,
ktoré skončili v prvej polovici štartového
poľa z pomedzi 105 súťažiacich. Všetkým
športovcom blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Peter Slíž

Umenie dotvára
osobnosť žiaka

Žiačky 5. a 8. ročníka

Beseda
s Patrikom Jagerom

predmet mediálna výchova a takéto besedy s
ľuďmi danej profesie len vítame. Tešíme sa na
ďalšie.
Texta foto: Mgr. Lucia Franclová

Skúsili ste sa zadívať na sfarbené jarné
záhrady, letné západy slnka pri vode, jesenné maľované lístie stromov alebo ľadové
kryštály v zimnej krajine? Sú to prírodné
úkazy, nápadne pripomínajúce žánrové
námety známe z umeleckých diel. To, ako
vnímame svet okolo seba, celkom presne odzrkadľuje náš vnútorný svet. Darmo bude slepý
hľadieť do zrkadla. Tak či tak nič neuvidí.

Majstrovstvá okresu
v cezpoľnom behu

TV Central je regionálna TV, ktorá sídli v
Nitre. Vo štvrtok 22.10.2015 sme mali možnosť
osobne sa stretnúť s jedným z hlavných moderátorov, redaktorov tejto TV, Patrikom Jagerom.
Svojím otvoreným prístupom voviedol deti do
zákulisia prípravy reportáží. Vysvetlil nám,
ako to chodí v regionálnej TV, ako sa pripravujú
jednotlivé vstupy, ale i čo všetko musí splniť
televízny redaktor, moderátor, aby svoju prácu
vykonával plnohodnotne. Porozprával o svojich
skúsenostiach pri komunikácii s ľuďmi z rôznych spoločenských vrstiev, aké je ťažké zostať
v každej situácii objektívnym. Prízvukoval
potrebu dávať v škole pozor, aby sme nabrali
čo najviac užitočných informácií, ktoré môžeme
následne aplikovať v bežnom živote. Spoločné
stretnutie sa nám veľmi páčilo.
V našej škole už niekoľko rokov vyučujeme
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Štyria žiaci našej školy sa zúčastnili dňa
1. 10. 2015 majstrovstiev okresu v cezpoľnom
behu, ktoré sa uskutočnili v nitrianskom parku
na Sihoti. V kategórii chlapcov štartovalo 107
súťažiacich a našu ZŠ reprezentovali Patrik
Berka z 9. B, ktorý obsadil 21. miesto, Samuel
Vyhnálik taktiež z 9. B, ktorému sa podarilo dosiahnuť 30. priečku. Dievčatá tiež zabojovali za

Západ slnka v Poľnom Kesove,
P. Meždejová, 2015
Úlohou ľudí, rozoznávajúcich vo svete také
hodnoty ako krása či dobro, je ukázať prichádzajúcej generácii, ktorej tieto hodnoty prirodzene
vyplývajú zo svojho detského srdca, že cíti svet
správne. Každé dieťa je ako kvet, prijímajúci do
seba všetko prostredie, v ktorom rastie. Živiny z pôdy, výživu kvapiek rosy i slnečný svit.
O kvety treba dbať a hlavne prejavovať im lásku
starostlivosťou o ne. Nenadarmo však spomínam
niečo tak esteticky pôsobivé ako kvet. Kvety a
diela detí vzdelávajúcich sa vo výtvarnom odbore ZUŠ Mojmírovce majú k sebe veľmi blízko.
Ako učiteľka často žasnem nad neobmedzenou
fantáziou tvorivých individualít, s ktorými sa
pravidelne mám tú česť stretávať. Každý jeden
môj žiak je výnimočný svojím pohľadom na
svet. Mne ako ich učiteľke niekedy neostáva iné,

Tvorba mandaly z jesenných listov
ako iba žasnúť nad čistotou a jednoduchosťou,
s ktorou mi cez svoje výtvarné diela dokážu
poodhaliť riešenie problémov, na ktoré ako dospelá prichádzam oveľa ťažšie. Učenie
je obojstranný proces. Neexistuje len
odovzdávanie vedomostí a zručností
učiteľkou smerom k žiakom. Práve
naopak. Ja sama som často v pozícii, že
sa stále mám čo od svojich žiakov učiť.
Vo výtvarnom odbore počas tvorivých
aktivít však nie je hlavným produktom
ich tvorby obraz, socha či iné dielo,
ktoré majú možnosť vidieť ich rodičia.
Skutočným produktom tvorivej práce
je tvorba autora samotného. Kultivácia
jeho vnímania, cítenia, získavanie nových návykov, tolerancia voči odlišným
prejavom, než aké sú výsledkom ich
snaženia. Tým, že sa snažím podporovať individualitu každej osobnosti z mojich
žiakov a žiačok, začnú si uvedomovať, akí sú
vlastne odlišní. Jeden uprednostňuje kresbu, iný
maľbu. Jeden má rád červenú a druhý zelenú.
Každý má právo byť iný. Každý má právo byť
svoj. Preto pevne verím, že aj vďaka výtvarnému
odboru ZUŠ Mojmírovce moji žiaci nielen zvládnu remeslo či techniku výtvarných činností, ale
hlavne že sa z nich stanú skutočné osobnosti,
ktoré vďaka skúsenosti s krásou zušľachtia seba
i svoje okolie.
Text a foto:
Mgr. Monika Zavadinková,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce
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K VIANOCIAM

Vianočné
makové pupáčky
Nikdy nechýbali v našej rodine aj v dedine na
vianočnom stole. Babka zamiesila koláčové cesto,
ušúľala dlhé tenké paličky a upiekla. Potom ich
nakrájala na kolieska, krátko ponorila do vriacej
vody a posypala pomletým cukrovým makom.
Bol som ešte malý chlapec, keď som kráčal cez
zasneženú záhradu na Štedrý deň po makové pupáčky k starým rodičom.

Zimný kalendár
Koník biely letí z neba,
kabát, čižmy bude treba.
Na Martina pomaly
sánky ťahaj z povaly.
Katarína zimu chystá,
bude snehu vec je istá.
Ondrej sviecu zoberie,
Advent klope na dvere.
A ty, svätá Barbora,
ťahaj sane do dvora!
A Mikuláš, čo má bradu,
daruje nám čokoládu.

K VIANOCIAM

Od Lucie do Troch kráľov
Zvyky a tradície na vidieku
Keď sa začnú predlžovať noci
a krátiť dni, do dediny postupne
prichádza zima. Trinásty december (Lucie) patrí medzi najkratšie
dni v roku. Počas najdlhších nocí
vraj mali moc zlé sily a v dedinskom prostredí to boli najmä strigy. K Lucii sa viaže aj veštenie.
Dievčatá si predpovedali manžela. Tento deň boli zakázané aj
ženské práce. Podľa dní od Lucie
do Vianoc sa predpovedalo počasie do nasledujúceho roka.
Na Tomáša (21. december)
sa chodilo vinšovať Božie požehnanie a bohatá úroda. Pred
Vianocami sa upratali domy, aby
bol všade poriadok a čistota. Nielen počas Vianoc, ale aj advent sa
mal prežívať bez zhonu. Na Vianoce sa chodilo
od rána vinšovať susedom. Po večeri chodili koledníci po domoch a spievali koledy. Na Štefana
sa tiež chodilo po domácnostiach a večer bola

Čerti podľa móresu
neposlušných odnesú.
Čo sa to tam ligoce?
Prichádzajú Vianoce.
Trinásteho Lucka svätá
všetkých krídlom poometá.
Kraj bol biely ako cukor a chladný ako taliansky mramor. Babka už od rána chystala a naložila
mi plnú misku pupákov. Vracal som sa domov, keď
v tom spod snehu vystrčil sa starý koreň, podložil
mi nohu a ja - bách na zem. A za mnou všetky pupáčky. Čierny mak sa rozsypal do bieleho snehu.
A ja? Poďho naspäť za babkou. Naložila mi opäť
plnú misku pupáčkov a so slovami: „Kukaj dobre
pod nohy!“ ma poslala domov. A šiel som. Keď
som prichádzal k nášmu domu, pozrel som prvý
raz na oblohu. Od údivu som vlastným očiam
neveril. Všetky vysypané pupáčky poletovali
v čiernom mračne na snehobielej oblohe. V ušiach
mi zaznievalo: „Krá, krá, krá“.
Autor textu a perokresby: Robert Žilík
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A potom sa stretneme
s Ježiškom v Betleheme.
Po Vianociach Nový rok
zaklope nám na oblok.
Traja Králi v januári
prinesú so sebou dary.
Nahnevaná Meluzína
nafúka nám do komína.
Na Hromnice so sviecou,
skrývame sa za pecou.
Autor: Robert Žilík
Foto: Pochôdzkový betlehem,
drevo, autor R. Žilík 2014

Smiech a hnev
Doprajte si času na smiech,
je to hudba duše.
Staroanglická modlitba

Zamysleli ste sa nad niečím takým,
ako je smiech a jeho opak hnev?
Smiech je spontánnym prejavom ľudských
emócií. Spravidla je reakciou na konkrétnu situáciu. Smiech je veľkým pomocníkom pri zmierňovaní negatívnych vplyvov na náš organizmus.
Aj vianočné sviatky by mali byť plné úsmevných
stretnutí, dobrej nálady a pohody. Smiech dokáže odbúrať agresiu, smútok a depresiu. Pri
smiechu klesá produkcia stresového hormónu
adrenalínu a uvoľňujú sa hormóny šťastia (endorfíny).
Úsmev je dôležitým prostriedkom komunikácie, dodáva ľuďom optimizmus do života a tlmí

štefanská zábava. Na Nový rok
ráno chodievali vinšovať najmä
chlapci. Vo väčšej miere sa používali vinše žartovnej povahy.
Na Troch kráľov (6. január)
chodili traja chlapci - betlehemci
a vinšovali zdravie a šťastie. V
tento deň sa požehnávali domy
a nad dvere sa písali počiatočné
písmená troch mudrcov G(ašpar)
+ M(elichar) + B(altazár), ktorí
sa prišli pokloniť novorodenému
Ježiškovi. Svätenou vodou sa
pokropili príbytky. Od Lucie do
Troch kráľov sa spájal kresťanský
a ľudový život a viaceré zvyky a
tradície sa na vidieku zachovali
dodnes.
Autori betlehemu: Jakub a Ondrej
Dúbravskí, Veronika Holková, Barbora Kotryová,
Martin Kusy, Filip Porubský, Petra Slobodová,
Emka Uhrinová.
Text: IMZ, foto: R. Žilík
konfliktné situácie. V spoločnosti vtipných ľudí
sa cítime príjemne. Smiech máme síce vrodený,
ale dospelý človek sa žiaľ usmieva už podstatne
menej ako bezstarostné deti. Preto aj vo vyššom
veku sa vzájomne potešme chutným a častejším
smiechom.
Opakom dobrej nálady ľudí spojenej so
smiechom je hnev, agresia doplnená hrubým
slovníkom a tomu zodpovedajúcim správaním.
Ľudí, ktorí šíria okolo seba zlobu a hnev, nemáme radi v našej blízkosti. Ignorujme takých ľudí,
ktorí zámerne provokujú a vyvolávajú zbytočné
hádky, nahnevane reagujú na úplne nepodstatné
veci. Zachmúrení a dlhodobo smutní ľudia si
neuvedomujú, že sa u nich môžu skôr prejaviť
aj zdravotné problémy. V hneve dokážeme ublížiť aj našim najbližším. Pritom mnohé značne
komplikované situácie sa často dajú vyriešiť s
nadhľadom. Preto sa naučme dostať hnev pod
kontrolu, radšej sa povzbuďme, za dobré skutky
pochváľme a vzájomne si pomáhajme. Nielen
počas Vianoc a na začiatku roka.
Ivan Mojmír Zoborský
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Informácie
z Mikroregiónu

Mikroregión CEDRON-NITRAVA v rámci
prípravy miestnej stratégie rozvoja územia na
obdobie 2014 – 2023 zrealizoval okrem pravidelných koordinačných stretnutí k príprave dokumentu, verejných stretnutí s občanmi, stretnutí
so zástupcami samospráv aj odborné stretnutia
pre niektoré záujmové skupiny v území.
Dňa 13. októbra sa uskutočnilo v Rastislaviciach stretnutie so zástupcami podnikateľských subjektov, neziskových organizácií aj
jednotlivcov. Cieľom stretnutia bolo informovať

účastníkov o možnostiach finančnej podpory ich
budúcich aktivít prostredníctvom implementácie
miestnej stratégie rozvoja územia - LEADER
a komunitne vedený rozvoj. Informácie prítomným poskytla Mgr. Daniela Kozáková, manažérka mikroregiónu.
Dňa 28. októbra sa v priestoroch penziónu
Salaš Cabaj uskutočnili pre podnikateľov aj pre
verejnosť dva tematicky zaujímavé informačné
semináre.
Prvý sa týkal vidieckeho cestovného ruchu
pod názvom Vidiecky cestovný ruch - Príležitosť pre podnikanie. Lektorkou bola doc. Ing.
Jana Jarábková, PhD. zo SPU Nitra. Druhý seminár bol určený mladým farmárom o možnosti
podpory v období rokov 2014 - 2020. Lektorom
tohto semináru bol Ing. Patrik Rovný, PhD., podpredseda Združenia mladých farmárov (ZMF)
na Slovensku. Podujatia sa zúčastnil aj predseda
ZMF Bálint Pém.
V rámci oboch seminárov dostali zúčastnení
zaujímavé informácie o aktuálnych možnostiach
v obidvoch oblastiach. Taktiež bol dostatočný
priestor na diskusiu, výmenu poznatkov a skúseností.

85. narodeniny
Štefan Kolenčík
Hedviga Beláková
75. narodeniny
Tatiana Bugárová
70. narodeniny
Štefan Kvasňovský
65. narodeniny
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Záhrada
ako dar aj v zime
Pre mňa je záhrada darom vo všetkých ročných obdobiach. Pri práci v nej zabúdam na bežné ľudské trápenia. V decembri môžeme zo zeleninovej časti záhrady zberať ešte petržlenovú
vňať, pór, chren, kel kučeravý aj ružičkový. Tiež
môžeme pripraviť kompost na prezimovanie,
opraviť, ošetriť a uskladniť náradie, odstraňovať
choré a staré stromy a za vhodného počasia už
robiť zimný rez jadrovín a viniča aj zmladzovať
staršie kry. V zimných mesiacoch nezabúdame
ani na prikrmovanie operencov, ktoré nám pomáhali v záhrade po celý rok. Pre záhradkárov
znamená december aj oddych a môžu sa viac
venovať sebe a prípravám na Vianoce. Ale tiež sa
môžeme zamyslieť nad tým, čo by sme pestovali
v záhrade v nasledujúcom roku a ktoré hnojivá a
postreky treba dokúpiť.

Takéto stretnutia informačného charakteru
majú svoje opodstatnenie v praxi a zúčastnení sa
vždy dozvedia nové informácie z aktuálnej témy.
Bližšie informácie sú dostupné na www.mladyfarmar.sk, www.ubytovanienavidieku.sk alebo
na inovovanej internetovej stránke miktoregiónu
www.cedronnitrava.sk.
Text: Mgr. Daniela Kozáková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V decembri
oslavujú:

NAŠA ZÁHRADY

Ondrej Debrecéni
Eva Lámiová
Jozef Rajčáni
Mária Kiššová
Magdaléna Beláková
60. narodeniny
Pavol Mišák
Pavel Rác
Július Seleši
Jozef Hroba
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

Samuel Arpáš
Adam Homola
Laura Kleinová
Miriam Kostelanská
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

V zimnom období konzumujeme produkty,
ktoré sme si vypestovali v zeleninovej aj ovocnej časti záhrady. Zelenina má veľa liečivých
účinkov. Napríklad cvikla čistí
krv, petržlen a zeler sa odporúčajú
reumatikom a chorým na srdce.
Kel vo väčších množstvách nie je
vhodný pre ľudí s vysokým krvným tlakom, ale veľmi priaznivo
pôsobí na pľúca. Ľudia so slabším
trávením by mali jesť špenát, ktorý je ľahko stráviteľný a obsahuje
veľa železa, nie však toľko, ako
sa pôvodne uvádzalo. Cibuľa je
známa ako univerzálny liek už od
stredoveku. Udržiava čistú pleť,
zmierňuje únavu, podporuje trávenie a činnosť obličiek a užíva

sa tiež pri chorobách dýchacích ciest. Cesnak
obsahuje veľmi liečivé antibiotikum, podobné
penicilínu. Povzbudzuje činnosť srdca, znižuje
krvný tlak, čistí tráviace ústrojenstvo, je veľkým
nepriateľom bacilov. Obľúbenou zeleninou slovanských národov je aj chren. Tiež má významné antibakteriálne účinky. Povzbudzuje trávenie
a celkove posilňuje organizmus. Konzumujeme
ho predovšetkým v zimnom období. Používa sa
tiež ako prostriedok uľahčujúci odkašliavanie.
Chren pripravujeme (strúhame) tesne pred konzumáciou. Treba si uvedomiť, že vitamíny sa v
plnej miere vyskytujú najmä v čerstvej zelenine.
Pri tepelných úpravách sa ich obsah spravidla
znižuje.
V zimných mesiacoch z ovocia konzumujeme na dedinách predovšetkým jablká. Stará
skúsenosť nás poučuje o tom, že jablká by sme
nemali jesť na lačný žalúdok. Hovorí sa, že ráno
jablko dáme nepriateľovi, na obed priateľovi a
popoludní a večer sebe. Gerontológovia odporúčajú starším ľuďom jesť denne 3 - 4 stredne
veľké jablká. Vo vyspelých krajinách okrem
čerstvých sa propaguje aj jedenie sušených jabĺk,
pitie jablčných nápojov a tiež konzumovanie jablčných octov. Jablká regenerujú a očisťujú organizmus, znižujú vysoký krvný tlak a cholesterol,
redukujú nadváhu, povzbudzujúco pôsobia na
nervovú sústavu, pričom chránia pred Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, posilňujú
tiež imunitný systém. V zimných mesiacoch by
sme si mali častejšie zahryznúť do jedného z najzdravších druhov ovocia a vychutnať si šťavnaté
a osviežujúce jablká vypestované práve v našich
záhradách.
Text: Ivan Mojmír Zoborský
Ilustračné foto: Antónia Zoborská
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Jesenná časť
súťažného ročníka
2015/2016 vo futbale
O vyhodnotenie sme požiadali trénerov jednotlivých
družstiev:

Prípravka - tréner Ján Núdzný
Jesennú časť ročníka hodnotím pozitívne.
Odohrali sme ligu benjamínkov, aj nejaké turnaje, kde boli aj dobré veci, ale aj nie. Tie dobré
veci vám spomeniem, ale tie horšie si nechám pre
seba. Lebo deti potrebujú viac chvály ako kritiky.
A na tých horších veciach musíme popracovať,
ako ja, tak aj moji prípravkári. Konečne sa nám
podarilo vyhrať aj turnaje a v lige benjamínkov
sme odohrali kvalitné zápasy. Potešiteľné je, že
sa začína budovať silný ročník pre kategóriu
žiakov, dorastencov a možno aj mužov, ale to je
dlhá budúcnosť. Treba tieto deti pochváliť. Popracovali na práci s loptou, koordinácii pohybov,
prihrávkach a hernej činnosti jednotlivca. Len
nech im to vydrží. Potešiteľná vec je, že nám
začínajú chodiť do predprípravky aj naši malí
prváci a druháci, a to nielen z Mojmíroviec, ale
aj zo susedných dedín. A to si myslím, že je do
budúcnosti pozitívum pre náš klub.

Žiaci - IV. liga skupina A
- tréner Mgr. Peter Slíž
Prípravu na ročník 2015/2016 starších žiakov
sme odštartovali počas prázdnin, v horúcich letných dňoch, a preto sa káder formoval dlhšie ako
obvykle. Aj napriek tomu sme vstúpili do súťaže
veľmi dobre, a tak to pokračovalo počas celej
jesennej časti. Drvivú väčšinu zápasov sme nad
súpermi dominovali a preukázali svoje kvality.
Iba zápas v Ivanke, kde sme prehrali 4:0, nebol
podľa mojich predstáv, no bol ovplyvnený neúčasťou starších chlapcov, ktorí vypomáhali chalanom z dorastu. Teší ma, že v každom zápase
hráči plnili pokyny trénera a predvedenou hrou
bavili prítomných divákov. Chlapcom chcem
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poďakovať za vzornú reprezentáciu obce ako aj
nášho futbalového klubu, ktorý nám umožnil
svojim materiálnym zabezpečením rozvíjať
schopnosti do ďalších sezón. Samozrejme, stále
je čo zlepšovať a verím, že všetci tí, čo pravidelne nastupovali v zápasoch a poctivo trénovali,
budú odolávať modernej dobe a zdokonaľovať sa
v tom, čo ich baví.
Jesenné výsledky žiakov:
Neded - Mojmírovce 4:10 (2:4)
góly: K. Kuki - 3x, J. Kudry - 2x, A. Oláh - 2x, E.
Oláh, D. Koleno, L. Kuruc
Ivanka - Mojmírovce 4:0 (4:0)
Mojmírovce - Vlčany 11:3 (6:1)
góly: J. Kudry - 3x, S. Henyig - 3x, K. Kuki - 2x,
A. Oláh, L. Kuruc, L. Solčan
Tešedíkovo - Mojmírovce 4:4 (2:3)
gól: D. Koleno - 3x, J. Kudry
Horná Kráľová - Mojmírovce 1:13 (0:7)
góly: S. Henyig - 4x, E. Benčík - 2x, K. Meszároš - 2x, D. Koleno - 2x, A. Oláh, E. Oláh, M.
Velebný
Branč - Mojmírovce 0:12 (0:6)
góly: S. Henyig - 3x, E. Benčík - 2x, A. Oláh
- 2x, J. Kudry - 2x, L. Solčan, D. Koleno, K.
Meszároš
Mojmírovce - Trnovec n/Váh. 15:0 (7:0)
góly: D. Koleno - 5x, A. Oláh - 2x, S. Henyig
-2x, E. Oláh, Ľ. Šimko, J. Kudry, E. Benčík, L.
Solčan, L. Kuruc
Selice – Mojmírovce 1:9 (1:3)
góly: S. Henyig - 3x, A. Oláh - 3x, D. Koleno - 2x,
L. Solčan
Mojmírovce - Kráľová n/Váh. 5:1 (3:0)
góly: S. Henyig - 2x, A. Oláh, J. Kudry, D. Koleno
Hájske - Mojmírovce 0:2 (1:0)
góly: K. Kuki, L. Kuruc
Mojmírovce - Cabaj-Čápor 5:1 (5:0)
góly: A. Oláh, S. Henyig, D. Koleno, E. Benčík
Žiacke mužstvo FK Mojmírovce 2. miesto s 28
bodmi a skóre 86:19.
V jesennej časti súťaže nastúpili:
Erik Benčík, Matej Benčík, Marko Čačik, Sebastián Henyig, Roman Ilizi, Jaroslav Kudry,
Kevin Kuki, Roland Kuki, Lukáš Kuruc, Denis
Koleno, Kornel Meszároš, Adrián Oláh, Enriko
Oláh, Lukáš Solčan, Milan Solčan, Bernard Stojka, Ľuboš Šimko, Matej Velebný.
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Dorast - VI. liga skupina B
- Ing. Jozef Filo
Pred začiatkom jesennej časti súťaže skončilo
v dorasteneckom mužstve z 13 hráčov (z dôvodu
veku 5 a ukončenia hosťovania 2) až 7 mladých
futbalistov. Zranenie vyradilo z hry K. Žebyho.
Z rôznych dôvodov absentovali vo väčšine zápasov aj ďalší hráči. Zodpovedne možno povedať,
že jediným hráčom z jarného kádra, ktorý stabilne nastupoval na stretnutia, bol Tomáš Cintula.
Takýto zásah by otriasol s každým mužstvom.
Vekový priemer nášho dorastu bol ďaleko najnižší v súťaži. Ani jedno mužstvo nemôže o sebe
povedať, že za dorast hrali len chlapci vo veku
14-16 rokov. Mojmírovčania tak nastupovali vo
väčšine zápasov. Preto sa jesenná časť súťaže
hodnotí veľmi ťažko a prakticky nie je čo hodnotiť. Mladému kolektívu nemožno uprieť snahu,
v niektorých zápasoch aj hernú kvalitu, ale po inkasovaní 1-2 gólov sa prejavila nezrelosť a herná
nedisciplinovanosť mužstva. Zostava na každý
zápas sa menila minimálne na 3-4 postoch. Po
zistení všetkých týchto faktov neprekvapuje
umiestnenie tohto nového kolektívu.
Jesenné výsledky dorastu:
Nitr. Hrnčiarovce - Mojmírovce 5:0 (3:0)
Mojmírovce - Horná Kráľová 2:3 (1:1)
góly: A. Oláh - 2x
Cabaj-Čápor - Mojmírovce 6:0 (3:0)
Trnovec n/Váh. - Mojmírovce 7:0 (2:0)
Rišňovce - Mojmírovce 6:1 (5:1)
gól: D. Habáň
Mojmírovce - Vlčany 2:8 (1:3)
góly: S. Henyig, D. Habáň (11m)
Tešedíkovo - Mojmírovce 8:0 (3:0)
Mojmírovce - Nové Sady 2:2 (0:1)
góly: S. Henyig, A. Lauko (11m)
Kynek – Mojmírovce 3:1 (1:0)
gól: M. Mendel
Čechynce - Mojmírovce 11:0 (4:0)
Mojmírovce - Jarok 1:8 (1:1)
gól: J. Kudry
Mojmírovce - Dolné Obdokovce 0:3 kont.
V jesennej časti súťaže nastúpili:
Tomáš Cintula, Adam Lauko, Maroš Mendel,
Matej Gróf, Adrián Oláh, Domink Oláh, Sebastián Henyig, Jaroslav Kudry, Dominik Kováč,
Manuel Stojka, Jozef Hrivňák, Jozef Čásár,
Dominik Habáň, Samuel Vyhnálik, Michal Rác,

Samuel Slaténi, Kristián Žeby, Ján Bartakovič,
Kristián Lámi.

Dospelí - VII. liga skupina A
- tréner Mgr. Jozef Csanda

Káder mužstva pred začiatkom jesennej časti
súťaže v podstate zostal bez výrazných zmien,
doplnilo sa len o dvoch hráčov (Šimon Špánik,
Matúš Šturdík), do súťažnej časti sa zapojil aj
Martin Mesároš a odišli z rôznych dôvodov len
traja hráči (Bačinský, Maga, Andruška). Koncom septembra z dôvodu absencie viacerých
hráčov zo zdravotných dôvodov doplnili mužstvo Ivan Pilný, Peter Fogada a Lukáš Sorád.

Po relatívne úspešnej jarnej časti mužstvo
pokračovalo herne na celkom slušnej úrovni.
Hlavne v domácich zápasoch podalo vyrovnané
výkony a stratilo len 2 body za remízu s mužstvom Nových Sadov, ktoré patrí nepochybne ku
kvalitnejším mužstvám a je jedným z ašpirantov
na postup do vyššej súťaže. V zápasoch na ihriskách súperov sa striedali lepšie výsledky (Veča,
Svätoplukovo) s výsledkami, kde mužstvo podalo výkony hlboko pod svoje možnosti (Rišňovce,
Lukáčovce, Kynek). Najväčší dôvod výkyvov
vo výkonoch všeobecne je nestabilita individuálnych výkonov jednotlivých hráčov a hlavne
strata ambícií možnosti uspieť na súperových
ihriskách u väčšiny hráčov.
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Na začiatku jesennej časti súťaže mužstvo
zápasilo s problémami v obrane, napriek tomu,
že sa obrana v prípravných zápasoch javila ako
najstabilnejšia z jednotlivých formácií. V úvodných troch zápasoch mužstvo inkasovalo pomerne veľa gólov (9), v ďalších zápasoch aj napriek
zraneniam hráčov hlavne z obrany už defenzíva
pracovala oveľa lepšie. Čo sa týka útočnej
činnosti, v 13 - tich majstrovských zápasoch
mužstvo strelilo 30 gólov, v každom domácom
zápase sme súperovu bránu dokázali prekonať
viackrát a len v jednom zápase padol jeden gól.
Je pozitívne, že mužstvo sa nemusí spoliehať len
na jedného zakončovateľa, na 30-tich strelených
góloch sa spolu podieľali až 11 hráči.
Napriek tomu tretie miesto v aktuálnej
skladbe kádra po jesennej časti súťaže je odrazom kvality a možnosti mužstva. Káder je stabilizovaný, po vhodnom doplnení minimálnym
počtom hráčov (1 - 2), ktorí dokážu zvýšiť konkurenciu v mužstve, verím, že aj v jarnej časti
bude mužstvo pokračovať v dobrých výsledkoch
a svojou predvedenou hrou dokáže prilákať viac
divákov na domáce stretnutia.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať v mene
hráčov a v mojom mene celému vedeniu futbalového klubu za vytvorené podmienky, ktoré sú
v tejto súťaži v porovnaní s ostatnými klubmi na
neporovnateľnej úrovni.

Lukáčovce – Mojmírovce 2:0 (1:0)
Mojmírovce – Čakajovce 1:0 (1:0)
gól: Gálik
Rišňovce – Mojmírovce 4:0 (2:0)
Mojmírovce – Žihárec 3:1 (2:0)
góly: Gálik, Pospiš, Šturdík
Svätoplukovo – Mojmírovce 1:2 (1:1)
góly: Núdzný, Tomiš
Mojmírovce - Nové Sady – 2:2 (1:1)
góly: Gálik, Blunár
Kynek - Mojmírovce 1:1 (0:1)
gól: Núdzný (11m)
Horné Lefantovce - Mojmírovce 1:3 (0:1)
góly: Hlinka, Fogada, Šturdík
Mojmírovce - Jarok 4:0 (1:0)
góly: Šturdík - 3x, Hlinka

Jesenné výsledky družstva dospelých:
Cabaj-Čápor - Mojmírovce 3:3 (1:0)
góly: Točka, Šturdík, Slaténi
Mojmírovce – Rumanová 4:3 (1:0)
góly: Blunár, Špánik, Točka, Šturdík
Veča - Mojmírovce 3:2 (1:1)
góly: Blunár, Palka
Mojmírovce – Hájske 5:0 (3:0)
góly: Točka - 2x, Šturdík, Hlinka, Núdzný (11m)

Bližšie informácie o činnosti a výsledkoch
mužstva dospelých FK Mojmírovce nájdete na
stránke www.mojmirovce.eu. Všetky aktivity
jednotlivých družstiev Futbalového klubu Mojmírovce sú realizované vďaka finančnej podpore
Obce Mojmírovce.
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ŠPORT

Ďalší úspešný
športovec
Tak ako Marek Taškár, aj Tibor Špánik je študentom Športového gymnázia na Spojenej škole
na Slančíkovej 2 v Nitre. Od malička inklinoval
nielen k futbalu, ale aj k stolnému tenisu.

Mojmírovce obsadili po jeseni 3. miesto s 24
bodmi a skóre 30:21.
V jesennej časti súťaže nastúpili: Ondrej Blunár,
Peter Fogada, Marián Gálik, Stanislav Gubó,
Dominik Habáň, Peter Hlinka, Richard Holka,
Rastislav Hrnek, Radoslav Kelec, Martin Mesároš, Andrej Núdzný, Lukáš Palka, Ivan Pilný, Filip Pospiš, Samuel Slaténi, Lukáš Sorád, Šimon
Špánik, Matúš Šturdík, Roman Tomiš, Timotej
Točka, Jaroslav Žitný. Brankárovi Holkovi kryl
na lavičke chrbát Michal Švelan.

Spracoval: Ing. Jozef Filo
Foto: archív

Už ako 8- ročný začal hrávať popri futbale
aj stolný tenis za dospelých v Mojmírovciach,
vtedajšiu II. triedu okresnej súťaže. Postupne
prešiel do MO Nitra a prispel k postupu do IV.

ligy krajskej súťaže. Potom nasledoval prestup
do Športového gymnázia v Nitre. Tam hrával III.
ligu a od druhej polovice ročníka 2012/2013 II.
ligu. Od ročníka 2013/2014 na základe výsledkov
ho preradili do I. ligy a vypomáhal aj v Superlige, najvyššej súťaži na Slovensku. Je v základe
Superligy ako hráč č. 2.
Počas pôsobenia v Mojmírovciach získal
titul majstra Slovenska vo štvorhre. Odvtedy ich
získal ďalších 11 postupne za starších žiakov,
kadetov, juniorov a aj mužov do 21 rokov. Je
tiež účastníkom majstrovstiev Slovenska mužov. Je reprezentantom Slovenska juniorov a
mužov do 21 rokov. Zúčastnil sa na Majstrovstvách Európy v Rakúsku a Česku ako kadet
a v tomto roku reprezentoval Slovensko ako
junior. Taktiež reprezentoval na kadetských
a juniorských pohároch v Chorvátsku, Srbsku,
Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Maďarsku, Poľsku, Česku. Bol pozvaný na sústredenia v Nemecku a Švédsku. Dvakrát vyhral
Slovenský pohár kadetov. Okrem 12 titulov
bol dvakrát druhý a štyrikrát tretí na Majstrovstvách Slovenska kadetov. Trikrát vyhral Memoriál Vojtecha Kincla a MVDr. Pavla Hájka.
Text: Za stolnotenisový oddiel
Stanislav Andris

INZERCIA
„Staráte sa o svojich príbuzných bezplatne?“
Rubín n.o. Nitra je tu pre vás. Na základe komplexného posudku o stupni odkázanosti IV.-VI.
a rozhodnutia z Obce Mojmírovce, Vás zamestnáme a finančne odmeníme.
Info: 0907 853 966 po 14:00 hod., 0918 367 223.
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Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

