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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vážení spoluobčania,
máme za sebou náročný mesiac marec,
ktorý ešte v našich mysliach bude dlho rezonovať. Iste viete, čo mám na mysli. Je to
v celospoločenskej úrovni veľmi dôležitá
vec. Ale aj napriek tomu existujú tiež ďalšie
veľmi významne aspekty našej existencie.
Jednou z nich je naša príroda a životné
prostredie, v ktorom žijeme. Nie je náhodou, že tento prihovor píšem do aprílového čísla obecného
časopisu. Apríl je totiž mesiac lesov. Preto tento príspevok
venujem životnému prostrediu, najmä jeho znečisteniu.
Životné prostredie sa dá jednoducho klasifikovať
ako všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie
všetkých organizmov. Človek ako tvor, ktorý je úzko spätý
so svojím okolím, teda environmentom, by mal svoje okolie
chrániť, rozvíjať, zabezpečovať všetky aktivity tak, aby životné prostredie v jeho okolí bolo trvalo udržateľné. Žiaľ,
skúsenosť a prax sú iné. Prostredie v našom okolí podlieha
deštrukcii, ktorú si však často spôsobujeme sami. Musím
sa priznať, že som mal osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí
jednoducho vyhadzujú odpadky priamo zo svojich obydlí
na chodníky, mnohokrát som pristihol človeka pod svojím
oknom, ako hádže odpadky do kríkov a v neposlednom
rade ľudí vyhadzujúcich odpadky z automobilov. Žijeme
v extrémne konzumnej spoločnosti a sekundárnym produktom akejkoľvek našej činnosti sú odpady, ktoré znečisťujú
životné prostredie.
Mojmírovce ako rýdzo agrárna obec je úzko spojená
s prírodou. Máme tu možnosť oddýchnuť si v parku a v neposlednom rade v našom urmínskom chotári. Určite nikomu z vás nepadne dobre, keď prechádza týmito peknými
miestami a nachádza vrecia odpadu, plastových fliaš či
akéhokoľvek iného odpadu. Takto si totiž ničíme naše vlastné prostredie, v ktorom žijeme. Chceme takto žiť? Chceme
stráviť náš život v odpadkoch? Prepáčte, ale ja nie. A predpokladám, že nikto z vás.
Ospravedlňte ma, ak budeme pôsobiť direktívne, ale
chcem na vás apelovať, aby ste upozornili každého, kto
vyhadzuje odpad. Zabránime tomu len správnou edukáciou, osvetou, napomenutím a prípadnou sankciou. Musíme
využívať všetky možnosti separácie odpadu. Buďme jeden
druhému príkladom. Je to totiž jeden z aspektov prevencie,
aby nedochádzalo k znečisteniu územia našich malebných
Mojmíroviec.
Ing. Rudolf Ďurčanský,
predseda komisie životného prostredia OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach
na 19. zasadnutí 28. februára 2016
schválilo
● predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt s názvom „Rekonštrukcia telocviční v ZŠ Mojmírovce“ v rámci
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR), ktorý bude realizovaný obcou Mojmírovce.
● zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci s celkovými predpokladanými výdavkami projektu vo
výške 211 392,29 EUR bez DPH.
● zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 20% poskytnutých finančných
prostriedkov poskytovateľom - MŠVVŠ SR, resp. vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutých finančných prostriedkov poskytovateľom - MŠVVŠ SR v súlade s podmienkami poskytnutia v prípade, že poskytovateľ rozhodne o inej výške finančných
prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia telocviční v ZŠ Mojmírovce“,
ako bola požadovaná v žiadosti.

schválilo

● V súlade s Uznesením č. 450/29/2014 obecného zastupiteľstva, konaného 25.3.2014 a bodom č. 5. Vlastníctvo a použitie výstupov Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (NFP) č. Z2213012009101, uzatvorenej dňa
22.10. 2014 v znení platného Dodatku č. 1,2,3,4 k projektu s názvom
Registračné číslo časopisu
„Regionálne múzeum Mojmírovce“, zabezpečenie nenávratného finančného príspevku, t.j. najvyššej hodnoty istiny, do ktorej sa pohľaMojmírovčan:
dávka zabezpečuje do výšky max. 2 233 751,45 EUR, čo predstavuje
EV 3260/09.
95% celkových oprávnených výdavkov projektu.
ISSN 1339 - 0988
● Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2016 organizovaných
Zodpovedný:
Mgr. Martin Palka - starosta obce obcou Mojmírovce.

schválilo

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail:
studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

● dotácie z rozpočtu obce pre rok 2016 nasledovne:
9 Urmínsky mlyn 1800 € (v prípade preukázania spolufinancovania
z iných zdrojov).
9 Základná organizácia SZZ 300 €.
9 Turisticko-jazdecký klub TAJÁR 500 €.
9 Miestny športový klub stolného tenisu 1200€.
9 Slovenský červený kríž - Mojmírovce 200 €.
9 Šťastný život, n. o. 950 €.
9 Futbalový klub Mojmírovce 14000 € + 2000 €. (Obec prevezme na
seba správu areálu - energie, upratovanie a pod. Zvýšená dotácia o
2000 € je podmienená postupom A- mužstva do vyššej ligy).
9 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Mojmírovciach a Country skupina 850 € - obec vyčlení v rozpočte položku
na podporu činnosti seniorov v sume 1500 €.
PaeDr. Štefan Khandl,
prednosta OcÚ
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Ako sme v obci volili do NR SR 5.3.2016

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Apríl - mesiac stromov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

2344
1270
1259
10
1245

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu
1. Strana TIP
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA /SMS/
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti OĽANO-NOVA
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA - Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
10. VZDOR – strana práce
11. MOST-HÍD
12. Slovenská národná strana
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. SDKÚ - Demokratická strana
16. SMER - sociálna demokracia
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
20. #SIEŤ
21. Stana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a Solidarita
Volebná účasť v obci Mojmírovce bola 54,18%.

4
2
84
0
7
75
10
2
1
0
23
175
1
2
0
491
60
6
149
49
1
1
109

V apríli je už príroda zobudená, začína aj proces prúdenia miazgy v stromoch a kríkoch a pre
nás to znamená rez drevín, ktoré treba upraviť.
Preto uvádzam základné informácie k výrubom
a údržbe drevín z legislatívnej stránky.
Ochrana drevín je činnosť zameraná na
udržanie ich ekologických a estetických funkcií
v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu. Ošetrovanie drevín je
činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie
ich zdravotného stavu, prípadne na odstránenie
následkov ich poškodenia. Udržiavaním drevín
sa vytvárajú podmienky na ich optimálny rozvoj,
ktorý sa zabezpečuje najmä:
● vytvorením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín, kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
● starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
● vytváraním vhodného vývojového priestoru
pre dreviny,
● odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,
● odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré
ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
● vykonávaním nevyhnutných mechanických a
biologických opatrení proti škodcom,
● včasným ošetrením prípadného poranenia
dreviny.
Orgán ochrany prírody prihliada pri vydávaní
súhlasu na výrub:
● na druh a zdravotný stav dreviny,

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V apríli oslavujú:
90. narodeniny
Helena Kvasňovská
85. narodeniny
Terézia Miklášová
80. narodeniny
Mária Hrobová
Helena Kvasňovská
70. narodeniny
Daniela Bakošová

Alojz Vlček
65. narodeniny
Adriena Franclová
Zlata Árvayová
Anna Augustínová
Štefan Árvay
Jozef Dolník
Viera Taškárová
Ján Petrík
60. narodeniny
Ivan Belák
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.
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Prišli na svet:
Katarína Buzmová
Tatiana Lepšanovic
Laura Patáková
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Karol Ivanič
Štefan Michalík
Ladislav Ložan
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

● funkciu a význam dreviny pre živ. prostredie,
● na to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä
v období vegetač ného pokoja - podľa prílohy 2a
vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z. je pri výrube
drevín uvedená doba vegetačného pokoja od 1.
októbra do 31. marca.
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na
výrub dreviny je najmä preukázanie:
● zlého zdravotného stavu dreviny, ak má drevina
malú pravdepodobnosť prežitia,
● nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,
● narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Podľa §17 ods.5 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z.
z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac, ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom
období od 1.4. do 30.9., najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov.
Obec sa na základe ustanovení §69 ods.1
písm. c) a §9 ods.1 písm. l) zákona o ochrane
prírody a krajiny dáva vyjadrenie k výrubu. Na
konanie a rozhodovanie orgánov ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa
vzťahujú všeobecné predpisy správnom konaní,
t.j. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu - najmenej 30 dní pred
plánovanou účinnosťou. Fyzické osoby - nepodnikatelia platia pri podaní žiadosti správny poplatok
vo výške 10,- €. Právnické osoby a fyzické osoby
- podnikatelia platia správny poplatok 100,- €.
Ing. Jana Iglárová, PhD.,
odborný referent pre životné prostredie

POZVÁNKY A OZNAMY
*Obec Mojmírovce, Poľovnícke združenie
v Mojmírovciach a PD Mojmírovce v spolupráci
so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
v obci pozývajú občanov na akciu pod názvom
Čistíme si Mojmírovce. Tá sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2016. Zraz účastníkov je o 8:00 hod.
pri kultúrnom dome. Po ukončení brigády bude
pripravené v kultúrnom dome občerstvenie pre
všetkých účastníkov (guláš a pre deti hotdog).
*Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pozývajú na II. COUNTRYBÁL
v sobotu 9. apríla 2016 o 20:00 hod. do kultúrneho domu. Do tanca hrá country skupina
PACIPACIFIK zo Zvolena. Program spestria
tanečná skupina Country a Penco & Eifel +
Danča. Vstupné je 6,00 €. Občerstvenie v bu-

fete bude zabezpečené. Predpredaj vstupeniek
v klientskom centre OcÚ Mojmírovce je počas
úradných hodín.
*Obec Mojmírovce a PD Mojmírovce vás pozývajú na 20. výstavu a degustáciu vín v sobotu
16. apríla 2016 od 16:00 do 23:00 hod. do KD
v Mojmírovciach.
*Obec Mojmírovce pripravuje tradičnú oslavu
- Stavanie mája, tohto roku na Námestí sv. Ladislava v sobotu 30. apríla 2016 o 18:00 hod. Všetci
ste srdečne vítaní.
*Obec Mojmírovce vás pozýva na otvorenie
a sprístupnenie prehliadky budovy Regionálneho múzea (Malý kaštieľ) v nedeľu 1. mája
2016 o 15:00 hodine. Nebude chýbať kultúrny
program a malé občerstvenie.
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

Veľkonočné
tvorivé dielne

zvaných organizácií. Aby bola dobrá nálada,
vystúpila detská muzika Zurmína pod vedením
manželov Žilíkových, ktorí zaspievali a zahrali
na veľkonočnú nôtu. Stretnutie všetkých vekových kategórií na jednom mieste s cieľom tvoriť
niečo pekné je vždy zárukou toho, že každý odchádza s radostným pocitom domov.
Obec Mojmírovce ďakuje všetkým, ktorí sa
zapojili.
Text a foto: tt

Nové služby
v Kaštieli Mojmírovce

Tohoročné tvorivé dielne so zameraním na
veľkonočnú tematiku boli netradičné.
Obec Mojmírovce pripravila pre všetkých
účastníkov opäť niečo nové, pestré a zaujímavé.
Okrem zdobenia medovníkov, výroby „zapichovačiek“ do črepníkov a pletenia šibákov sa po
prvýkrát vyrábali syrové nite a syrové výrobky
pod vedením lektorky zo Zázrivej. Šikovné
gazdinky dlho neváhali a postupne sa zapájali.
Každý, kto chcel, si mohol vlastnoručne vyrobiť
svoj syr. To však nebolo všetko, počas celej doby
prebiehala prezentácia krásnych veľkonočných
ozdôb, dekorácií a tradičných výrobkov od po-

Mojmírovské
mamičky
Mojmírovské mamičky na konci januára v kultúrnom dome zorganizovali
predajno-výmennú burzu pod názvom
Urmínsky blšiačik. Vymieňali si a predávali všetko, čo už doma nepotrebujú,
alebo z čoho už deti vyrástli. Výborná
nálada a aj množstvo tovaru za veľmi
dobré ceny, to boli hlavné veci sobotňajšieho popoludnia.
Ako sa mamičky vyjadrili, chceli by
z toho urobiť peknú tradíciu a stretávať
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V minulom roku začal Kaštieľ Mojmírovce
s výstavbou nového wellness centra v rámci
rozšírenia poskytovaných služieb pre klientov
hotela aj pre širokú verejnosť. Brány nového
wellness centra sa tak otvorili 1. februára 2016.
V areáli hotela, na ploche 850 m², vyrástol nový
komplex, ktorý ponúka priestor pre aktívny oddych. Na každého návštevníka čaká suchá fínska
sauna s ochladzovacím bazénom, parná soľná
a parná bylinková sauna, sprchy s masážnymi
a dažďovými hlavicami, ľadová sprcha, Kneippov kúpeľ, bowlingová dvojdráha, bowling bar,
fitness a biliard.
Kaštieľ Mojmírovce srdečne pozýva do svojich nových priestorov wellness centra širokú verejnosť. Na návštevníkov sa teší kolektív našich
pracovníkov.
Ing. Zuzana Árvayová
sa na Blšiačiku pravidelne. Ste všetci srdečne
vítaní, či už ako predajcovia, alebo ako kupujúci.
Mária Kukanová

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Výročná schôdza
Miestneho spolku
Slovenského
červeného kríža
Na výročnej členskej schôdzi, usporiadanej
29. februára 2016 v kultúrnom dome, hodnotil
činnosť v uplynulom roku MS SČK.

nášho popredného záchranára a prezidenta
SČK - MUDr. Dobiáša až 75% úrazov sa stáva
v prítomnosti blízkych osôb - rodiny, kamarátov
či kolegov. A taktiež nikto z nás nevie, či už v
najbližších dňoch nebude potrebovať krv on sám
alebo niekto z jeho blízkych. Veď zdravie je tou
najcennejšou devízou, ktorú máme.
Záverom chceme vyzdvihnúť, že väčšinu
z uvedených našich aktivít sa nám darí organizovať vďaka finančnej pomoci z dotácie obce
Mojmírovce. Poďakovanie rovnako vyslovujeme
i ďalším našim sponzorom, ktorými sú: Lekáreň NÁDEJ, predovšetkým jej predstaviteľovi
PharmDr. Mariánovi Kelešimu - za sponzorovanie zdravotného materiálu pre potreby našej
činnosti.
Dagmar Mináriková
Foto: Archív MS SČK

Rozvoj duševného
zdravia seniorov
Po podrobnej správe o činnosti v roku 2015,
správe o hospodárení, správe kontrolnej a revíznej komisie, sa prítomní oboznámili s plánom
aktivít na rok 2016. Predsedníčka vo svojom
prejave vyzdvihla význam darcovstva krvi aj v
dnešnej dobe a poďakovala miestnym darcom,
ktorí dávajú to, čo je pre človeka najcennejšie,
a to je vlastná krv. Za svoje darcovstvo bolo už
veľa z nich ocenených plaketami Dr. Jánskeho. V
diskusii, v ktorej vystúpili so svojimi príhovormi pozvaní hostia, bola vyzdvihnutá aj aktívna
účasť nášho spolku na aktivitách organizovaných Územným spolkom SČK v Nitre. Odmenili
sme darcov krvi a zablahoželali jubilantom.
Naším prvoradým cieľom je aj naďalej získavanie dobrovoľných darcov krvi, propagovanie a
organizovanie školení prvej pomoci a humanitárna práca v našej obci. Už druhý rok členovia
nášho miestneho spolku realizovali potravinovú
pomoc niektorým sociálne odkázaným rodinám
v obci. Rozširovanie a zdokonaľovanie sa v kurzoch prvej pomoci je jednou z hlavných úloh MS
SČK, aby sme mali čo najviac vyškolených dobrovoľníkov práve vtedy, keď to bude potrebné.
MS SČK chce touto cestou osloviť mladších
spoluobčanov našej obce na spoluprácu s nami.
Nie je nič lepšie, ako byť dobre pripravený
na život ohrozujúce situácie. Podľa tvrdenia

V mesiacoch január a február sa v Klube
dôchodcov v kultúrnom dome uskutočnili stretnutia v rámci pilotného projektu Rozvoj duševného zdravia seniorov s pracovným názvom
Cvičenie mozgu seniorov. Mottom projektu
bolo: „Pamäť je ako záhrada, keď ju zanedbáme, zarastie burinou.“ Lektorkou projektu bola
PhDr. Anežka Strihová, podpredsedníčka výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v našej obci, ktorá viedla cvičenia
zábavnou, ale zároveň aj náročnou formou. Obsahom stretnutí boli relaxačné cvičenia na rozvoj
jemnej motoriky, riešenie testov a rôzne hry
zlepšujúce pamäť a koncentráciu. Manažérom
projektu bol autor príspevku.
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Certifikát o úspešnom absolvovaní pilotného
projektu odovzdal starosta obce Mgr. Martin
Palka a predseda miestnej Základnej organizácie
JDS Vincent Belan. Projekt sa mohol zrealizovať vďaka pochopeniu starostu a podpore obce,
ochote lektorky, záujmu účastníkov a pomoci
Ing. Viery Láznikovej. Projekt bude pokračovať
prostredníctvom organizácie JDS v obci. Na
obrázku absolventka pilotného projektu Helena
Feješová po odovzdaní certifikátu.
Ivan Mojmír Zoborský,
manažér pilotného projektu
Foto: Ľubomír Striha

Seniori schôdzovali

V diskusii vystúpili starosta obce a predseda
PD. Obaja poďakovali seniorom za aktívnu prácu, zaželali im pevné zdravie a prisľúbili podporiť činnosť ZO JDS materiálne i finančne.
Na záver schôdze vystúpil predseda ZO JDS.
Poďakoval členom za hojnú účasť a zdôraznil,
že činnosť JDS sa bude zameriavať na aktivity
spojene s dôstojným prežívaním života na dôchodku.
PhDr. Anežka Strihová,
podpredsedníčka ZO JDS
Foto: Ján Pastor

Poďakovanie
Dozorný výbor COOP Jednota Nitra, SD
v Mojmírovciach ďakuje touto cestou Márii Korpášovej, ktorá pracovala ako vedúca COOP Supermarketu v Mojmírovciach, za jej dlhoročnú
prácu, pomoc a spoluprácu so želaním pevného
zdravia a radosti z aktívneho dôchodku.
Ľudovít Kvasňovský,
predseda DV COOP Jednota Nitra,
SD v Mojmírovciach
Foto: archív DV

V marci je čas bilancovania, a tak aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Mojmírovciach zvolala 11. marca výročnú
členskú schôdzu. V úvode rokovania spestrili
stretnutie dôchodcov žiaci ZUŠ v Mojmírovciach. Ich vystúpenie zožalo zaslúžený potlesk.
Po privítaní hostí - starostu obce Mgr. M.
Palku, predsedu PD Ing. P. Schultza a predsedu
DV Jednoty COOP Ľ. Kvasňovského - sa začala
výročná schôdza.
Predseda ZO JDS V. Belan predniesol správu
o činnosti za rok 2015 a program na rok 2016.V
správe zhodnotil predchádzajúci rok, vyzdvihol
aktivitu spevokolu Senior a tanečnej skupiny
Country. V pláne na rok 2016 informoval členov
o podujatiach, ktoré budú zamerané na pomoc
a skrášlenie obce, na kultúrne a športové aktivity
a na zapojenie dôchodcov do spoločenských činností obce a ZO JDS.O stave financií informovala pokladníčka ZO JDS A. Tóthová v Správe
o plnení rozpočtu za rok 2015 a rozpočte na rok
2016. Správou revíznej komisie, ktorú predniesol
Ľ. Mičina, sa uzavrela oficiálna časť rokovania.
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Aktivity
poľovníkov
v našom regióne
O tom, že podstata poľovníckej činnosti sa
vzhľadom na pretrvávajúci a neuspokojivý stav
malej zveri vo voľnej prírode musí orientovať na
hľadanie ciest, ako zvýšiť stav zajacov, bažantov,
jarabíc, sme sa opäť mohli presvedčiť v dňoch
23. a 24. februára 2016 v priestoroch zasadačky
PD Mojmírovce. Konal sa tu medzinárodný
workshop zameraný na definovanie súboru nevyhnutných opatrení zabezpečujúcich zlepšenie
alarmujúceho stavu malej zveri, nielen v našom
regióne, ale aj v okolitých štátoch.
Už podvečer
22. 2. 2016 privítali
prvých účastníkov
v mojmírovskom
kaštieli
starosta
obce Mgr. Martin
Palka a predseda
PD
Mojmírovce
Ing. Peter Schultz.
Nasledujúce ráno
sa zišli domáci,
ale aj českí záujemcovia, ktorých
maďarský odborník na lov predátorov pomocou pasce (zákonným spôsobom,
spĺňajúcim európske zákonné normy) prakticky
zoznámil a aj vyškolil, aké druhy pascí a akým
spôsobom ich používania sú najúčinnejšie v našich podmienkach.
Keďže časť praktickej ukážky - umiestňovanie, maskovanie a krytie pachovej stopy - pri
kladení pasce sa realizovala v blízkosti frekventovanej cesty, vodiči a cestujúci v autobusoch boli
v pomykove, či náhodou neprišlo k dopravnej
nehode a až po vysvetlení o čo ide, nevolali záchranku a políciu.
Zodpovedne však môžeme konštatovať, že
Péter Hajaš z Maďarska patrí k špičke v Európe,
čo sa týka vývoja pascí a spôsobu, ako ich v praxi
použiť. Zníženie počtu voľne žijúcej zveri - dravcov, ktorí lovia kuriatka bažantov, jarabíc, ako
aj mladých zajačikov je veľmi dôležitým, ak nie

rozhodujúcim faktorom, ktorého uplatňovaním v
revíroch môžeme zabezpečiť vyššie prírastky a
pokoj pre hniezdiace páry.
Druhý deň otvoril Jaroslav Slamečka, riaditeľ
VÚŽV Lužianky, s ktorým poľovnícke spoločnosti z Mojmíroviec a Poľného Kesova dlhodobo
spolupracujú. Po úvodnom referáte sa pridali so
svojimi skúsenosťami odborníci z Čiech, ktorí
poukázali na možnosti, ako napriek veľmi slabej
legislatívnej podpore a nejasných podmienok
čerpania podporných fondov EÚ sa dá vybudovať trvalý biopás, kde sa veľmi rýchlo udomácni
malá zver. Chce to však zabezpečiť aj záujem
poľnohospodárov, aby nenechávali počas výsevu
zamorené obilie voľne ležať na miestach, kde plnia mechanizmy a tiež aby sa znížilo používanie
chémie, ktorá nielen znižuje plodnosť zvierat, ale
ohrozuje aj zdravie ľudí. V tejto téme dominoval
Petr Marada. Tomáš Lieskovjan z Mikulova poukázal, že hromadné vypúšťanie zvierat z chovu
v umelých podmienkach sa u nich neosvedčuje,
nakoľko takéto zvieratá sú po určitom čase, spravidla do jedného roka, ľahkou korisťou líšok, túlavých sa mačiek, ale aj myšiakov, kane močiarnej
a iných dravcov. Zaujímavý príspevok predniesol
Petr Bach z Trutnova, ktorý síce priznal, že z 25
členov domácej poľovníckej spoločnosti sú iba
traja, ktorí sa snažia vypúšťaním kuriatok od
malého počtu párov jarabice poľnej (3-5 párov
divých jarabíc na jedného chovateľa ročne) zvýšiť
stav tejto dámy našich polí. Počas troch rokov
sa im podarilo zvýšiť evidovaný počet okolo 30
kusov jarabíc na dvojnásobok. Nie je to veľa, ale
možno je to správna cesta. Pritom sa absolútne
snažia obmedzovať pohyb ľudí pri hniezdiacich
pároch , voliéry umiestňujú na miesta, kde jarabica má šancu nájsť si vhodné podmienky a klietky
pri vypúšťaní jarabíc otvárajú vo vzdialenosti 70
metrov, aby si jarabičky samé a bez stresu objavili
voľný priestor. Pri formulovaní prijatých záverov
z druhého pracovného dňa účinne prispievali
svojimi praktickými poznatkami J. Vrba, F. Smejkal a taktovku počas oboch dní pevne držal Peter
Schultz.
Aktivity regionálnych poľovníckych funkcionárov z PS Mojmírovce a PS Poľný Kesov, v
ktorých má zastúpenie aj PD Mojmírovce, zatiaľ
nenachádzajú patričnú odozvu a podporu štátnych inštitúcií. Skôr sú inšpiráciou pre nadšencov nielen z Liptovského Mikuláša, Myjavy, ale
aj z Čiech, Maďarska a Rakúska.
Ján Vrba
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Mesiac apríl
v znamení jari

Strom všetkých
vtákov sveta

Vo štvrtom mesiaci v roku si pripomíname
36 svetových, medzinárodných a európskych
dní. Prvý apríl poznáme ako „deň bláznov”.
Vtedy medzi priateľmi aj v rodine alebo na
pracovisku častejšie žartujeme. Máme radosť z
toho, keď niekoho „dobehneme” a môžeme so
smiechom zakričať „prvý apríl”. Prvý aprílový
deň je však aj Svetovým dňom vtáctva, ktorý
sa spája s príletmi sťahovavých vtákov. Podľa
ornitológov je apríl mesiacom, kedy k nám priletí, najmä z Afriky, niekoľko miliónov vtákov.
Prírodovedci túto migráciu považujú za jeden z
najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody.
Počas návratu do svojich hniezd mnohé druhy
vtákov prekonajú každú jar tisícky kilometrov.
Milióny operencov prelietajú cez naše územie ďalej na sever. O zavedenie Dňa vtáctva sa zaslúžil
Oto Herman, rodák z Brezna na strednom Slovensku. Bol to významný prírodovedec a priekopník
ochrany prírody.
V apríli je aj Svetový deň zdravia. Po období
zimného prejedania treba na jar očistiť organizmus od toxínov, ktoré spôsobujú jarnú únavu a
malátnosť. Spolu s jarnou očistou by sme sa mali
snažiť ozdraviť si aj dušu. Dôležitý je pritom
pitný režim doplnený čajmi a šťavami, ktoré si
pripravíme z liečivých bylín, ovocia a zeleniny,
vypestovaných v našich záhradách. V apríli sa
už aj ovocné stromy a kríky v našich záhradách
začínajú obliekať do zeleného šatu. Dni sa predlžujú, predzáhradky nám zafarbia jarné kvety (na
obrázku) a v úžitkových záhradách pribúda práce,
pretože treba siať, sadiť, ošetrovať, dodávať plodinám živiny aj zberať už prvú jarnú zeleninu,
najmä zo skleníkov.
V mesiaci apríl si pripomíname aj Svetový
deň kultúrneho dedičstva, Medzinárodný deň
tanca, Európsky deň solidarity a spolupráce me-

Dobrej žene sa raz stratil Vták Pokoja. Zrazu
znervóznela a hystericky behala po izbách do
skríň, do komory a vybehla aj na povalu - ani
tam nič. Nepomohli ani drahé šaty, ani šperky, či
hojnosť jedla. Napadlo ju ísť k múdremu starcovi,
čo veľa vie, po radu, ako nájsť pokoj. Keď sa vyžalovala, mudrc sa zamyslel a povedal:
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dzi generáciami, Medzinárodný deň bez násilia,
Deň boja proti rakovine, Medzinárodný deň detskej knihy, Deň zeme spojený s ochranou prírody
a ďalšie významné dni. Začiatkom jari, keď sa
príroda prebúdza k životu, si viac uvedomujeme
význam životného prostredia. Žijeme na planéte,
ktorá nám poskytuje vodu, vzduch, pôdu, na ktorej pestujeme kultúrne plodiny, chováme hospodárske zvieratá, zabezpečujeme si potraviny. Stav
životného prostredia je jedným z významných
faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ľudského života,
vrátane nášho zdravia. V ostatných rokoch došlo
k vývoju nových technológií, chemických látok
a geneticky upravených organizmov s prevažne
neznámymi vplyvmi na životné prostredie a naše
zdravie. Aj zmena klímy (globálne otepľovanie)
je považovaná za jeden z najväčších environmentálnych problémov súčasného obdobia. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným
využívaním prírodných zdrojov. Cieľom ochrany
životného prostredia je usmerňovať ľudskú činnosť tak, aby prispievala k rozvoju prírodného
prostredia, celkovému ozdraveniu krajiny a zabránila negatívnym vplyvom. Mali by sme sa
snažiť, aby sme pre naše deti aj ďalšie generácie
zanechali čo najzdravšie životné prostredie. Ešte
stále sa aj priamo v našej obci objavujú nelegálne
skládky odpadu (na obrázku). Keď si však na jar
upraceme a vyčistíme nielen okolie domov, ale aj
celý chotár, tak sa naše Mojmírovce môžu zaradiť
medzi najkrajšie obce na Slovensku.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská

„Viem kde nájdeš Vtáka Pokoja. No skôr musíš nájsť Strom všetkých vtákov sveta.”
„Ale ako to dokážem?” spýtala sa prekvapená
žena. Starec sa zamyslel a pokojne povedal:
„Choď domov a keď budeš večer
zaspávať, predstavuj si strom, ktorý
vyrástol z pupka sveta. Len dávaj
pozor, aby si ho zbadala, lebo svet je
nekonečne veľký, ale zároveň sa zmestí aj do semiačka - zrniečka, ktoré sa
šmykne pomedzi prsty a ty ho potom
nenájdeš!”

sa rozvetvoval do obrovskej koruny. V jej húštinách sedeli a spievali rozliční semenožraví vtáci
a vtáčikovia - pestrofarební aj fádni. Svojim spevom kumulovali energiu, ktorá vyžarovala tisíce
svetelných rokov do všetkých svetových strán. Vo
voňavých kvetoch a plodoch sa kúpali miniatúrni
vtáčikovia. Koruna stromu podopierala nebeskú
klenbu, pod ktorou poletovali vtáci slobody.
Menili sa na malé bodky, každý z nás ich občas
zazrie. A bol tam aj Vták Pokoja. Rozprestieral
nad všetkým stvorenstvom svoje majestátne neviditeľné krídla ako vánok. Žena postrehla, že
tam neboli klietky, krmníky, voliéry, hydinárske
farmy. Pochopila, že Vták Pokoja sa vráti len
vtedy, keď ľudia nebudú likvidovať stromy, gáty,
kroviská popri cestách a potokoch. Pochopila, čo
znamená zotročovať zvieratá na Zemi.
Robert Žilík
Ilustrácia: autor

Žena celkom nerozumela starcovým slovám, ale poslúchla, čo jej
poradil a to dobre urobila.
Večer si ľahla do postele a čakala.
Ležala v nepokojnej bdelosti a v tom
počula hlas Múdreho starca:
„Hľadaj Strom všetkých vtákov
sveta. Pupok sveta je semiačko, odtiaľ
všetko vzíde!”
Upadla do spánku a na krídlach sna
sa dostala do inej zeme. Obrovské korene sa plazili do jazera, aby pili vodu.
V jazere plávali vtáci hlava - nehlava
a kŕmili sa jeden na úkor druhého. Iné
vtáky s pyšnými chvostmi sa motali
okolo, no nikdy nevzlietli - len behali
po zemi. Korene vyživovali mohutný
kmeň, po ktorom poskakovali iní vtáci
so špicatým dlhým zobákom. Neustále
hľadali drobnosti v dierach a štrbinách
kmeňa so zvedavosťou dieťaťa. Strom
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Návrat konope
siatej do nášho
regiónu
Z historických prameňov sa dozvedáme, že aj
na panstve Huňadyovcov sa pestovala nenáročná
a pritom univerzálna rastlina konopa siata (Cannabis sativa) aj pre potrebu grófskej rodiny.

Konopný betón
Postupom času sa však podobne, ako aj pestovanie iných plodín vytratilo, či už v dôsledku
zamerania sa na veľkoprodukciu obilnín alebo
legislatívnou úpravou, ktorá podstatne obmedzila
pestovanie tejto plodiny, známej aj ako technické
konope. Treba uviesť, že na Slovensku sú schválené na pestovanie len odrody konope siatej, kto-

ré obsahujú menej ako 0,2 % psychoaktívnej látky
THC. Tým je garantované, že v potravinárskych
produktoch sa nenachádzajú žiadne euforizujúce
psychotropné látky. Cannabis sativa sa časom
vyšľachtila, dnes sa pestuje ako jednodomá rastlina a už niekoľko rokov je predmetom výskumu
aj na univerzitách. Univerzálnosť tejto rastliny
spočíva v tom, že je možné použiť a spracovať
celú rastlinu v rôznych oblastiach (hospodárstvo,
potravinárstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo,
kozmetika, zdravotníctvo, odevný a papierenský
priemysel, vykurovanie či energetika).
Zaujímavý projekt a myšlienku návratu
konope siatej do regiónu priniesla rodina Čalkovská zo Štefanovičovej. Eleonóra Čalkovská,
členka ZO SZZ Mojmírovce, spolu so svojim
synom Aronom sa rozhodli postaviť sušiareň
ovocia a zeleniny pre potreby miestnych občanov
i širšieho regiónu. Avšak nie hocijakú. Správne
tušíte, postavená bude práve z konope siatej,
ktorú si sami dopestujú. Eleonóra Čalkovská
je zároveň členkou Konopného dvora, ktorého
cieľom je obnova pestovania a spracovania ako
aj komplexného využitia tejto plodiny. V rámci
výstavby tejto sušiarne zohľadňujú aj sociálnu
stránku obyvateľstva s možnosťou spolupráce,
ktorá sa po spustení sušiarne zohľadní vo forme
poskytovania výrazných výhod a zliav.
Text: tt, foto: Eleonóra Čalkovská

Prví školskí bratia na Slovensku
boli v Urmíne

Na Slovensko prišli školskí bratia v roku
1899 do Urmína (Mojmíroviec) pri Nitre. Mali
ľudovú školu a robili osvetovú činnosť v katolíckom duchu - píše Peter Magáč, predstavený
Inštitútu školských bratov na Slovensku v Katolíckych novinách 42/2015 v článku pod názvom
Školskí bratia (Fratrum scholarum christianarum-FSC).
Školskí bratia nemajú kňazov. Sú to rehoľníci - učitelia. Toto rehoľné spoločenstvo vďačí
za svoj vznik francúzskemu kňazovi Jánovi de
La Salle, ktorý založil prvé učiteľské ústavy v
dejinách školstva. Zomrel 7. apríla 1719. V roku
1900 bol vyhlásený za svätého a v roku 1950 za
patróna učiteľov a vychovávateľov. Preto sa 7.
apríl stal dňom Kresťanských pedagógov.
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Vo Francúzsku pôsobili školskí bratia do
francúzskej revolúcie. Keď boli úplne zrušení,
väčšina bratov odišla do susedných európskych
štátov alebo do ich kolónií v Ázii a Amerike.
Tam pokračovali a zriaďovali školy. Za 300
rokov existencie sa rehoľa rozšírila po celom
svete. V súčasnosti pracuje 5 tisíc školských
bratov v oblasti výchovy mládeže a dospelých
v 83 krajinách na všetkých stupňoch škôl - od
materských až po univerzity - i na gymnáziách
a priemyselných, poľnohospodárskych, obchodných a ekonomických školách. Pedagogické
zásady školských bratov zodpovedali aktuálnym
potrebám doby. Študenti školských bratov patria
k rozmanitým rasám, jazykom, kultúram a náboženstvám.
Katolícke noviny 42/2015, upravené a krátené
Pripravil: IMZ

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Karnevalové
popoludnie
v našej MŠ
Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. V Materskej škole Mojmírovce je detský
karneval už dlhoročnou tradíciou. Tohto roku sa
uskutočnil 3.2.2016. Deti sa nevedeli dočkať dňa,
kedy sa predvedú vo svojich krásnych maskách.
V stredu ráno prichádzali s iskierkami v očkách,
s maskami v rukách, plné očakávania, čo sa dnes
bude diať. Nadišiel čas a s piesňou Dnes je veľká
paráda sme sa postupne zapájali do hada a prišli
do vyzdobenej miestnosti, kde sme začali tancom
a piesňou Party-party-party. Maškarný ples bol
plný fantázie, farieb, rôznych krásnych a nápaditých masiek. Zabávali sa a tancovali spolu
princezničky, bojovníci, čarodejníci, zvieratká,
hmyz a dokonca Mikuláš či rozprávkový Maťko
s Kubkom.
Lucia Nekorancová
Foto: Archív MŠ

Exkurzia v Národnej
banke SR
Názov Národná banka SR nás primäl k tomu,
aby sme dychtivo čakali na 18.2. 2016. O 9:30 sme
s piatakmi stáli pred veľkolepou budovou, ktorá
je 110 m vysoká, má 30 nadzemných podlaží a 3
podzemné, do ktorých nás bohužiaľ nezobrali,

pretože v nich majú trezory s peniazmi. Celá
exkurzia sa skladala z dvoch častí. V prvej sa piataci dozvedeli o histórii a vzniku Európskej únie.
Pozreli si mince všetkých európskych krajín, dozvedeli sa o ochranných prvkoch na papierových
bankovkách, hravou formou sa učili rozlišovať falošné bankovky od tých pravých. Bola im prezentovaná nová 20 - eurovka. Najväčším zážitkom
bolo, keď si mohol každý piatak vyraziť vlastnú
mincu. Druhá časť bola súťažná. Deti sa rozdelili
do družstiev po troch alebo štyroch. Najskôr si
vybrali názov svojho tímu, ktorý súvisel s bankou. Na interaktívnej tabuli boli napr. maliari, finančníci, bankári, pekári a pod.. Jednotlivé tímy
si postupne vyberali z otázok, ktoré mali peňažnú
hodnotu 10 a 20 € . Otázky sa týkali finančnej
gramotnosti našich žiakov, s ktorou sa stretávame
na hodinách matematiky. Každý člen z najúspešnejšej skupiny dostal USB.Všetci sme si odniesli
rôzne prospekty, ktoré určite využijeme na hodinách matematiky, a samozrejme ohromné dojmy
a pýchu, že sme mohli byť v Národnej banke SR.
Mgr. Irena Michalíková
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Motoriz mus
v našej obci
v minulosti
Po druhej svetovej vojne bol v roku 1945
vypracovaný dvojročný plán, ktorý zahŕňal
obnovu hospodárstva vojnou zničenej krajiny
- ČSR. V tomto pláne bola zahrnutá aj výroba
motorových vozidiel. Národný podnik Považskobystrické strojárne vyrábali maloobjemové
motocykle. Malý a ľahký motocykel bol dielom
československých konštruktérov a dostal názov
Manet 90 podľa vrchu Manín nad Považskou
Bystricou. Týmto motocyklom sa začala písať
zaujímavá história sériovej výroby motorových
vozidiel na Slovensku.
Tento motocykel bol
veľmi obľúbený. Jeho
konštrukcia bola moderná a ľúbivého tvaru. Mal
dobré jazdné vlastnosti,
bol ľahko ovládateľný,
s malou spotrebou a bol
určený predovšetkým na
lacnú dopravu do práce. Motocykel bol prvýkrát
vystavený na Pražskom autosalóne r. 1947.
Osvedčenie o spôsobilosti k jazde vydalo Povereníctvo techniky v Bratislave 18.8.1947. Manet
90 sa vyrábal v rokoch 1947 – 1951 a spolu bolo
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vyrobených 37 630 kusov. Vyrábal sa v rôznych
farbách, zaujímavá bola napríklad letecká modrá
metalíza. Bol to jednosedadlový malý ľahký motocykel s hmotnosťou 55 kg, s max. rýchlosťou
65 km /hod. a so spotrebou 1,5 - 1,8 l/100km.
Považskobystrické strojárne vyrobili viac ako
1 300 000 maloobjemových motocyklov. Vyvážali sa do 80 krajín sveta a mnohé z nich slúžia
dodnes.
Motocykel bol obľúbený aj v Mojmírovciach
aj vďaka prijateľnej cene. Š. Krvavý napočítal tu
34 strojov, no možno ich bolo aj viac. Vo veterinárnom stredisku u MVDr. P. Hajeka bolo 5
takýchto strojov. Ich majiteľmi boli učitelia V.
Kincel, A.Kondrk, Pristach, remeselníci Török,
Magušín, v našej remeselníckej rodine Knollovcov boli 2 stroje, atď. Jeden takýto kúsok vlastníme od r. 1951.
Mojou snahou a snahou ostatných členov
VCC Mojmírovce bolo dostať motocykel M 90
na poštovú známku, nakoľko Československá
pošta podobnú známku nikdy nevydala. Na moje
prekvapenie podobnú známku s M 90 vydal štát
Burkina Fasso v strednej Afrike r. 1985. V našej
niekoľkoročnej snahe sme však neboli úspešní.
Vtedy nám veľmi pomohol bývalý starosta I. Kováč. Známku vydala Slovenská pošta. Autorom
je akademický maliar Marián Komáček. Inaugurácie známky som sa zúčastnil spolu s Ing. M.
Bradom 14.4.2014 v Považskej Bystrici. Známka
má nominálnu hodnotu 1,10 €.
V 50. rokoch bola naša obec na tú dobu silne
motorizovaná. Mnohí naši spoluobčania dnes
nevedia, že u nás boli dva
výdajné stojany benzínu,
petroleja a mazadiel olejov.
Malá benzínová pumpa
bola na Ringu, na mieste,
kde je dnes reklamný panel.
Nádrž bola uložená v zemi
a priamo na ňu bol namontovaný výdajný stojan. Mal
dva sklenené presne naciachované 10-litrové odmerné
valce. Do valcov sa benzín
čerpal pomocou ručného
krídlového čerpadla cez
trojcestný ventil. Benzín sa
vypúšťal samospádom do
odberného miesta. Motocyklistom bola určená špeciálna
konvica. Mala nálevné hrdlo
a plávajúci tanier s otvormi
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pripevnený na tyčke. Posúval sa hore-dolu, a
tak slúžil na premiešanie oleja s benzínom.
Malú pumpu obsluhovala pani Malajková, ktorá bývala v dome, kde je dnes denný stacionár.
Oproti domu bol sklad olejov, mazadiel a iného
materiálu. Výdaj PHM bol nepretržitý a na
zavolanie obsluhy. Ďalší výdajný stojan stál na
mieste bývalých Združených služieb u Süsa,

ktorý predával pohonné hmoty priamo z plechových sudov. V 50. rokoch sa predával benzín vo
dvoch farbách – červený, určený pre podniky,
a žltý pre obyvateľstvo. Benzínové čerpadlo by
sa v Mojmírovciach uživilo aj dnes, miesto by sa
určite našlo.
Aladár Knoll, VCC
Foto: Archív VCC

NAŠE ZÁHRADY

Babička radí

Príchod tohoročnej jari je uponáhľaný, predčasne klope na dvere. Klimatické zmeny nás
presviedčajú o krutej realite na celej našej planéte. Predčasný príchod jari zvestujú kvitnúce
snežienky či po celú zimu kvitnúce stokrásky.
Pomaly začne sezóna zberu prvých liečivých
bylín. Slovenské ľudové príslovie hovorí:
„Pán Boh stvoril na každú chorobu bylinu“.
Čím začneme novú sezónu?
Cesnak medvedí (Allium ursinum)
Známa, rozšírená jarná bylinka je hojná vo voľnej prírode na mnohých lokalitách Slovenska.
Chodím s rodinou a priateľmi zbierať do Hlohovca. Odporúčam so sebou vziať dlhú, pevnú
záhradkársku lopatku a vybrať cibuľky a zasadiť v záhrade. Verte mi, u nás sa jej výborne
darí, pestuje ju veľa Mojmírovčanov.

INZERCIA
Deň učiteľov
Milí učitelia, príďte osláviť váš sviatok do
Kaštieľa Mojmírovce. Pripravili sme pre vás 3
chodové menu v termíne 29.3.-30.3.2016.
Termín /od 29.3. do 30.3.2016/ si môžete rezervovať na tel. čísle: +421 (0) 37/77 98 201 alebo
+421 (0) 915 746 939. Kolektív kaštieľa sa teší na
vašu návštevu a želá všetko najlepšie.

Blíži sa jar, doba výsevu a vysádzania. Vysaďte si aj vy v záhrade záhon liečivých bylín.
Vyberajte si bylinky so všestrannými liečivými
účinkami. Hotové priesady dostanete bežne
kúpiť.
Aké bylinky odporúčam vysádzať a pestovať?
Šalvia lekárska, materina dúška-tymián,
mäta pieporná a kučeravá, medovka lekárska,
chren dedinský, kostihoj lekársky, nechtík
lekársky, levanduľa lekárska, repík lekársky,
ľubovník bodkovaný, rozmarín lekársky, pamajorán obyčajný(dobrá myseľ), saturejka
záhradná, yzop lekársky, ľalia biela a mnohé
iné podľa vlastného výberu a uváženia. Okrem
toho v našej lokalite rastie veľa liečivých bylín.
Mojmírovčania pestujú liečivé kríky a stromy.
Chcem vás postupne oboznámiť s niektorými
mimoriadne liečivými bylinkami, ktoré uverejním na internetovej stránke našej obce.
Viola Haršániová

Talianska kuchyňa v kaštieli
Kaštieľ Mojmírovce Vás pozýva v termíne 11.17. apríla 2016 ochutnať chute Talianska priamo
v reštaurácii hotela. Bližšie informácie získate
na webovej stránke www.kastielmojmirovce.sk.
Termín /od 11.4. do 17.4.2016/ si môžete rezervovať na tel. čísle: +421 (0) 37/77 98 201 alebo
+ 421 (0) 907 846 040. Prijmite naše pozvanie.
Budeme sa tešiť aj na vás.
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