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PPÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
Milí čitatelia časopisu obce Mojmírovce,
opäť využívam priestor spravidla vymedzený na príhovory alebo úvodníky. V letnom
dvojčísle sa okrem poďakovania za spoluprácu obraciam s niektorými požiadavkami
na prispievateľov - autorov publikačných
prvkov, ktorí nám účinne pomáhajú naplniť
obsah časopisu tak, aby bol čo najviac zaujímavý pre našich čitateľov. V tomto roku absolvujem kurz pod
názvom Tvorivé žurnalistické písanie a chcem sa podeliť s vami
o získané poznatky.
Veľkú časť nášho časopisu tvoria články o uskutočnených
podujatiach organizovaných obcou, spoločenskými organizáciami, klubmi a občianskymi združeniami. Informácie,
ktoré nám píšete, by mali odpovedať na otázky: „kto?”, „čo”?,
„kedy?”, „kde?” a pri rozšírených správach aj na „ako?”,
„prečo?”, prípadne by mali obsahovať použitý zdroj. Súčasne
by mali byť aktuálne a objektívne. Názvy organizácií, podnikateľských subjektov, projektov, akcií si treba overiť a uviesť
presne. Autori príspevkov by mali obmedziť používanie cudzích
slov, menej známych odborných alebo dokonca vedeckých
termínov a skratiek. Úplne treba vylúčiť vulgarizmy a podľa
možnosti aj nespisovné nárečové výrazy a nič nehovoriace
frázy. Vyskytuje sa tiež násilné používanie anglických výrazov
a pritom máme pekné ich slovenské ekvivalenty.
Autori príspevkov by mali osobitnú pozornosť venovať titulku (nadpisu článku), prípadne podtitulku, alebo nadtitulku.
Do rozsiahlejších príspevkov je vhodné uviesť aj medzititulky.
Čím kratší je titulok, tým lepšie. Skratkám „a pod.”, „a i.”,
„atď.”, „napr.” sa radšej vyhnime alebo používajme čo najmenej. Vetu by sme nemali začínať spojkami „a”, „ale” ani číslom
(v prípade nutnosti číslo vyjadríme slovom). Autori by mali šetriť zámenami (niekoľko, všeličo, málokedy, občas, ktokoľvek...)
a neopakovať v texte viackrát to isté slovo alebo výraz. Stáva
sa nám, že v texte príspevkov nie sú pri priezviskách uvedené
krstné mená, dokonca chýba autor článku alebo fotografie. Zo
zájazdov nám autori často posielajú len nekvalitné hromadné
fotografie z mobilov v malom rozlíšení. Pritom požiadavka
grafického štúdia, ktoré nám zabezpečuje dizajn časopisu, je,
aby prispievatelia fotografie zasielali v maximálnom rozlíšení,
ktoré im umožňuje ich fotoaparát a ďalej fotografiu neupravovali. Pri naskenovanom obrázku alebo dokumente skener
treba nastaviť na minimálne 300 dpi. Obrazové materiály nám
zasielajte vo formátoch JPG alebo PDF. Tým všetkým zvýšite
žurnalistickú úroveň príspevkov a uľahčíte prácu redakčnej
rade pri ich úprave.
Dvojčíslo júl - august je opäť bohaté na informácie z rôznych oblastí. Želám vám príjemné čítanie obecného časopisu a
pohodové letné mesiace.
Ivan Mojmír Zoborský
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Zájazd na Kremnické gagy
ZO JDS v spolupráci s Regionálnym múzeom v Mojmírovciacha TIK CESYS pripravili jednodňový zájazd na Kremnické
gagy.
Termín odchodu: 26. augusta z Námestia sv. Ladislava 8:
30 hod. Odchod z Kremnice 18:00 hod. Cena zájazdu: 18,30 €.
V cene zájazdu je doprava, vstupenka na jednu hlavnú aktivitu
a obed.
Rezervácie prijíma do 22. augusta 2016 TIK CESYS na tel.
č. 037/290 15 14.

Informácie pre občanov
o vybraných druhoch odpadov
V poslednom období sa rozmohol podomový výkup použitých batérií a akumulátorov. Pred domy prichádzajú pojazdní
výkupcovia a autá nakladajú týmto nelegálne vykúpeným odpadom. Tí, ktorí im ho predajú, riskujú tak pokutu. V prípade predaja použitých autobatérií a akumulátorov sa občania dopustia
priestupku a môžu byť sankcionovaní. Ľudia sú aj z pohodlnosti
ochotní takýto nebezpečný odpad odpredať a ani netušia, čoho
sa pri tom dopúšťajú. Povinnosťou každej obce je zabraňovať nelegálnym výkupom. Hoci je pre obyvateľov pohodlné zbavovať
sa odpadu takýmto spôsobom, porušujú tým zákon. Odpady je
možné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou
komunálnych odpadov, občania ich môžu odovzdávať bezplatne
v rámci siete distribútorov, čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú.
V zmysle nového zákona o odpadoch sa drobným stavebným
odpadom rozumie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa
platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Pre vymedzenie drobného stavebného odpadu už nie je
smerodajné jeho množstvo, napr. do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, ako bolo tomu v predchádzajúcom zákone.
V prípade drobných stavebných odpadov sa k 1.7.2016 zavádza
tzv. množstvový zber, sadzba pre drobné stavebné odpady je
0,015 €/kg. V praxi to znamená, že občania prinesú na miesto
určené obcou - zberný dvor množstvo drobných stavebných
odpadov, ktoré im vzniklo pri bežných udržiavacích prácach, a
obec im vypočíta na základe sadzby a množstva odpadu sumu,
ktorú musia zaplatiť. Občan tak zaplatí za reálne vyprodukované
množstvo drobných stavebných odpadov. Náklad na tieto stavebné odpady sa neprenáša na všetkých poplatníkov v obci, ako
tomu bolo doteraz.
Jana Iglárová,
odborná referentka pre životné prostredie
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Z rokovania
obecného zastupiteľstva
21. zasadnutie 29. júna 2016

Poverilo:
● výkonom funkcie sobášiaceho pred Matričným úradom Mojmírovce poslankyňu Justínu
Andruškovú.

Schválilo:

Odporučilo:

● záverečný účet obce Mojmírovce a celoročné
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● spôsob označenia sakrálnych pamiatok v obci
Mojmírovce, ktoré bude realizovať OZ Mojmírovské kroky,
● dotácie z rozpočtu obce pre MS SČK v sume
140 €, pre Cedron klub v sume 1200 € a pre nadáciu Alexu v sume 500 €,
● vydanie písomného súhlasu na vykonanie
stavebných úprav na pozemku prenajímateľa pre
spoločnosť CEDRON SENIOR Mojmírovce,
n.o.
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Vzalo
V
o na
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● vzdanie saa funkcie
f
hlavnej kontrolórky Ing.
Janky Pintov
tovej,
● menov
enova
novanie Ing. Janky Pintovej za prednostku
obecného
obec
b
úradu,
● informáciu o voľbách do školských rád v MŠ,
ZŠ a ZUŠ,
● architektonické návrhy na riešenie areálu školy
a priestoru Rínok,
● správu hlavného kontrolóra č.1/2016/HKO
z kontroly miestnych daní a poplatkov za KO.
Plné znenie uznesení a zápisnicu z 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Mojmírovce je na webovej stránke www.mojmirovce.sk

Pohyb podozrivých osôb
V priebehu posledného mesiaca sme zaznamenali na obecnom úrade podnety od viacerých občanov, ktorí nás informovali o pohybe podozrivých osôb v uliciach našej obce.
Vyzývame občanov, aby nedôverovali cudzím osobám a nedávali im peniaze ani neukazovali,
kde ich majú odložené. Najlepšou ochranou je prevencia, opatrnosť, a preto chceme dôrazne upozorniť našich občanov, aby boli obozretní a neznáme osoby nevpúšťali do svojich príbytkov a pod
zámienkou smädu, či potreby navštíviť toaletu a pod.
V prípade, že máte podozrenie zo spáchania podvodu, krádeže, alebo vás navštívia neznáme
podozrivé osoby, neváhajte ihneď kontaktovať políciu na známom telefónnom čísle 158.
ToP
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Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra obce Mojmírovce

Obec Mojmírovce v zmysle § 18a) ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
deň 23. september 2016 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Mojmírovce,
ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach
dňa 23. 9. 2016 v zasadačke Obecného úradu v Mojmírovciach.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
1. Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
2. Iné predpoklady:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť,
Výhodou je:
- prax v oblasti ekonomiky, vo verejnej správe, prípadne v kontrolnej činnosti,
- znalosť práce s PC.
Všeobecné podmienky:
1. Písomná prihláška musí obsahovať najmä:
- meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. K prihláške je potrebné doložiť:
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- čestné prehlásenie o odbornej praxi.
3. Termín na ukončenie podávania prihlášok je deň 12. 9. 2016 do 15,00 hod.
4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 0,3 úväzku.
5. Prihlášku s požadovanými dokladmi je treba doručiť v zalepenej obálke s označením hesla:
„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“
osobne do podateľne Obecného úradu v Mojmírovciach alebo zaslať na adresu
Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, najneskôr dňa
12.9.2016 do 15,00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované
a nebude sa na ne prihliadať a budú z volieb vylúčené.
6. Dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach dňa 23. 9. 2016 je v trvaní 10 minút,
pričom jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska.
7. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Mojmírovce je tajným hlasovaním.
Bližšie informácie: tel.: 037 7798268 - Ing. Janka Pintová - prednostka OcÚ Mojmírovce
Mgr. Martin Palka, starosta obce
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Na návšteve

Hodové
slávnosti 2016
Hodové slávnosti sa aj tento rok niesli
v znamení pekného počasia a dobrej nálady. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý
program, ktorý moderovala Ing. Viera Lázniková.
Na úvod slávnosti zahrala Cimbalovka
URMÍN pod umeleckým vedením Bc. Rudolfa Arpáša. Podujatie otvoril starosta obce
Mgr. Martin Palka. Jakubko Lérint a Saška
Kincelová z MŠ vystúpili s predstavením Aj
my budeme veľkí, ktoré s nimi pripravili učiteľky Jarmila Hrušovská a Mária Krivušová.

Nasledovalo hodobno-tanečné vystúpenie
detského folklórneho súboru Zbojník pri ZUŠ
s folklórnymi piesňami z rôznych regiónov pod
vedením učiteliek Mgr. Magdalény Segečovej
a Mgr. Anny Velebnej, sprevádzané Cimbalovkou URMÍN.
Modernými piesňami program obohatili
speváčky zo ZUŠ Karin Adámeková, Lenka
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v CEDRON
SENIOR

Kiššová a Nikola Foltínová, pod vedením učiteľky Tímei Minárikovej. Ďalej sa program niesol
v duchu ľudových tradícií a postupne sa na pódiu
vystriedali spevácky súbor SENIOR a hosťujúce
súbory Ivančanka z Ivanky pri Nitre a Čabanka
z obce Čab. Na záver pódium patrilo hudobnej
skupine Bez mena s hosťom, semifinalistkou
česko-slovenskej SuperStar Paulínou Ištvancovou, ktorí zabávali hostí až do konca sobotňajšieho programu. Súčasťou hodových slávností bol
aj piatkový futbalový zápas, v ktorom si zmerali
sily starostovia okolitých obcí s FK Mojmírovce.
Starostovia sa nedali zahanbiť a zvíťazili nad
domácimi. Okrem hlavného programu mali občania možnosť navštíviť predstavenie cirkusu
Royal na Pažiti a kolotočové atrakcie, ktoré boli
umiestnené na tradičnom mieste Pri kolese.

Celý program hodových slávností sa ukončil
nedeľnou omšou v Kostole sv. Ladislava. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii slávností, všetkým účinkujúcim
i návštevníkom.
ToP

(lístkovým) systémom. Aj ich rodina, podobne
ako ostatní gazdovia v obci, odvádzali štátom
predpísané povinné dodávky rastlinných a živočíšnych produktov, tzv. kontingenty.

Keď som vo februári do Mojmírovčana pripravoval s riaditeľkou Mgr. Jarmilou Boríkovou
rozhovor o zariadení sociálnych služieb v našej
obci, tak mi naznačila, že majú klientku, ktorá
aj vo vysokom veku vie zaujímavo spomínať na
roky svojej mladosti. Začiatkom júla som preto
opäť zašiel do tohto zariadenia rodinného typu
a spolu s riaditeľkou a opatrovateľkou Renátou
Hrivňákovou sme hovorili s babičkou Jozefínou
Kamenickou.

Naša najstaršia
občianka spomína
Narodila sa približne 10 mesiacov po ukončení prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky. Pochádza z početnej roľníckej
rodiny. Mala šesť súrodencov a dve deti (syna a
dcéru). Chodila do dievčenskej školy a následne
dva roky do „meštianky” v budove, kde je teraz
Odborné učilište internátne. Učili ich rehoľné
sestričky. Počas prázdnin v tom období školáci
spravidla pomáhali na gazdovstve. Chlapci na
blízkej Pažiti často hrávali futbal, dievčatá pásli
husi, ale tiež sa pritom aj hrali na kuchárky, ale
najradšej „skákanú”. Jej najlepšou priateľkou
bola Silvia Porhajašová. Pekné spomienky má aj
na rodinu grófa Huňadyho. So šarmom a v dobrej
nálade si spomenula na úsmevnú príhodu, keď
susedom ukradli husi a bolo ich treba pohľadať a
so zlodejkou urobiť poriadok.
Vydávala sa, keď mala 19 rokov. Veľmi pekne spomína na manžela Jána zo Šalgova, narodeného v roku 1912, ktorého otec bol viac rokov
richtárom. Manžel pracoval v mojmírovskom
družstve a ona sa starala o domácnosť. Umrel
pomerne mladý, mal len 69 rokov. Babička Jozefína si živo spomína aj na roky druhej svetovej
vojny a tiež na obdobie krátko po nej. Pretože
vojnou nepriaznivo poznamenané poľnohospodárstvo nezabezpečilo dostatok produkcie, došlo
k regulácii spotreby potravín tzv. prídelovým

Jozefína Kamenická
s opatrovateľkou
Renátou Hrivňákovou
Pýtal som sa jej aj na to, kedy oslavuje
meniny. Pohotove mi odpovedala, že na deň
sv. Jozefa. Aj vo vyššom veku zostala veľmi
skromná a hlboko veriaca. Do kostola chodili
pravidelne s celou rodinou. Veľmi rada spievala
ľudové piesne, najviac sa jej páčila Hore dedinú,
mládenci idú... Najradšej však spievala nábožné
piesne, texty ktorých si výborne pamätá aj teraz a
spolu s opatrovateľkou mi aj jednu zaspievali. V
zariadení sociálnych služieb CEDRON SENIOR
žije 6 rokov.
Je obdivuhodné, že si naša najstaršia občianka Jozefína Kamenická doteraz v pamäti uchovala kus urmínskej aj mojmírovskej histórie. Rozlúčil som sa s poďakovaním za stretnutie a babičke
som zaželal pokojné nasledujúce obdobie.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Archív CEDRON SENIOR
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Vítanie detí
Radostne a s láskou ma privítali u nás doma
všetci moji blízki. Postupne som si zvykla na
mamičkinu náruč, ockovu uspávanku, sestričkine
pusinky, babinkine riekanky a dedkove hojdanie
a stala som sa aktívnou a hlasnou súčasťou mojej
rodiny. Deviateho júna prišla mamičke pozvánka
od starostu obce Mgr. Martina Palku na slávnostné uvítanie nových občanov Mojmíroviec. Tak ma
mamička vychystala a prechádzkou cez krásny
mojmírovský park sme prišli do zrekonštruovaných priestorov regionálneho múzea v našej obci.
Spolu so mnou starosta obce vítal aj ďalších 11
detí, ktoré sa narodili koncom roka 2015 a v prvom polroku 2016. Je naozaj dobré vedieť, že my,
detičky, sme očakávané nielen v rodine, ale radostne nás víta aj obec, ktorá bude navždy naším
rodiskom a bude mať celý život miesto v našom
srdiečku. Ďakujem všetkým, ktorí privítanie pripravili, za deň plný zážitkov a darčekov.
Julianka Lužáková

Prijatie jubilantov
Vietor odveje, priveje nový dar,
Čas čarodej je večný,
vždy nové nádeje ti rozpaľuje tvár
život je nekonečný.
(V. Reisel, Radosti)
V mesiaci jún starosta obce Mgr. Martin Palka za prítomnosti Ing. Petra Schultza, predsedu
PD, Vincenta Belana, predsedu ZO JDS, prijal

jubilantov, ktorí v l. polroku 2016 oslávili životné
jubileá (80, 85, 90 rokov).
Popriali jubilantom to najkrajšie a najlepšie.
Sú to skutočne krásne chvíle, keď človek príde za
človekom, aby mu vyjadril slová vďaky, uznania
a veľkého obdivu k prežitým rokom.
Margita Cintulová Tatranská

Poézia v Regionálnom
múzeu Mojmírovce

V poslednú májovú nedeľu sa seniori zišli v
malom kaštieli na chvíľku poézie. Akciu otvoril
a účastníkov stretnutia privítal predseda ZO JDS
Vincent Belan.
Na úvod predniesla baladu Jarmila Macáková
a následne Viola Haršániová prerozprávala príbehy o Mojmírovciach a jeho okolí. Prečítala úryvky zo svojej poslednej knihy. Všetkých zaujali
rozprávania pamätníkov, ktorí už nie sú medzi
nami. Seniori sa autorke poďakovali potleskom.
Pri kávičke a koláčiku si posedeli a porozprávali
si svoje zážitky a spomienky. Na záver stretnutia
sa dohodli, že podobné posedenia sa budú organizovať aj častejšie.
A. Strihová

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Urmínske
kopýtko 2016
Postupne si naši občania aj širšia verejnosť
začínajú zvykať na konské súťaže a preteky. História a tradícia sa spojila v reálnom čase a dostala
tentoraz na Urmínskom kopýtku ten správny
nádych. Zábavno-amatérske preteky jazdcov
a vozatajov usporiadal 11. juna TJK TAJÁR
v spolupráci s obcou Mojmírovce a hlavnými
partnermi Equifarm Ranch a Rodinnou farmou
ANUBISFARM z Veľkej Doliny a Rančom
u Rapsu zo Svätoplukova. V tomto roku boli
pripravené pre súťažiacich 3 hlavné ceny podľa
kategórie a disciplíny:
1. Cena Dominika Pružinského in memoriam pre
jazdcov detskej kategórie
2. Veľká cena obce Mojmírovce pre jazdcov starších ako 15 rokov
3. Veľká cena Štefana Ivaniča pre
vozatajov
Každá z týchto cien mala svoje
opodstatnenie a význam súvisiaci
s koňmi a hlavne ľuďmi, ktorí tejto
oblasti zasvätili svoj život. V rámci
sprievodného programu predstavil
Vladimír Koppan z Veľkej Doliny
spolu so svojim tímom špeciálne ukážky výcviku psov, ktoré
všetkých zaujali. Skvelá atmosféra
medzi súťažiacimi a divákmi sa
niesla od začiatku až do konca.
Podujatie sa ukončilo tombolou so
zaujímavými cenami.

Poďakovanie patrí všetkým partnerom,
sponzorom, miestnym organizáciám a dobrovoľníkom za ich pomoc, ktorá výrazne prispela
k vydarenému podujatiu. Urmínske kopýtko
finančne podporila dotáciou naša obec.
tt
foto: Barbora Beláková

Akademický súbor z
Varšavy v našej obci
Začiatkom júla sa konal známy Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov
Akademická Nitra. Na sviatok sv. Cyrila a sv.
Metoda jeden zo zahraničných súborov zavítal
aj do našej obce a vystúpil v parku Regionálneho
múzea v Mojmírovciach s hodinovým pásmom
tancov a spevov so sprievodom ľudovej hudby.
Súbor privítal starosta obce Martin Palka a
uviedla ho Daniela Wolfová, bývalá riaditeľka
súboru SPU Zobor.

E. Čalkovská a B. Oravcová s koňom Lucky víťazka Ceny Dominika Pružinského in memoriam
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Ľudový umelecký súbor Promni reprezentoval Varšavskú univerzitu spoločenských vied. Súbor má takmer 100 mladých
tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Sú to
študenti a absolventi varšavských vysokých
škôl. Repertoár, ktorý predviedol pre našich
občanov pozostával z poľských národných
tancov (polonéza, mazurka, kujawiak, krakowiak, oberek). Na javisku sa odohrala aj
časť svadby, karnevalové scény, piesne a
tance zo stredného, južného a juhovýchodného Poľska. Vystupujúcim mladým ľuďom
v krásnych krojoch poďakovalo obecenstvo
za umelecký zážitok častým potleskom.
I. M. Zoborský
Foto: Ing. Jaroslav Horváth
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Hľadám
dom holubí
Spieva sa tak v jednej piesni. Niet sa čo
čudovať, že sa holuby dostali do piesní, veď holuby boli v minulom storočí súčasťou každého
druhého dvora na dedine. Uprostred gazdovstva stál rozprávkový holubník, v ktorom sídlili
holuby pre potechu srdca, ale i pre ich lahodné
mäsko v nedeľnej polievke.

Vitajte na Myjave,
priatelia!

Hostětín
- ekologická obec

Týmto heslom seniorov z našej obce a Cabaja - Čápora vítala Myjava na 57. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa konal
17. - 19. 6. 2016.
Myjava bola na túto udalosť pripravená privítať všetkých záujemcov o folklór. Hlavná ulica
bola vyzdobená stánkami s rôznym tovarom od
sladkostí až po goralské klobúky. Prejsť okolo
nich bez zastavenia bolo nemožné. Ponuka bola
taká široká a zaujímavá, že oslovila každého.
Sobotňajší program festivalu začal slávnostným sprievodom všetkých účinkujúcich súborov.
Pestrofarebný sprievod prechádzal stredom mesta k hlavnej tribúne.
Popoludní program pokračoval v amfiteátri,
kde detské ľudové hudby súťažili o cenu Samka
Dudíka.
Na nich nasledoval regionálny program z
horného Považia (Papradna, Jasenice, Hvozdnice, Praznova, Lúk a Považskej Bystrice).
Program uzatvorili zahraničné folklórne súbory
z Indie, Chorvátska, Peru, Egypta, Namíbie a
Českej republiky. Večer vystúpili ďalšie folklórne súbory.
V amfiteátri a v jeho okolí bola bohatá ponuka ďalších programov a špecialít z rôznych
regiónov. Unavení, ale spokojní z príjemne stráveného dňa sme sa vracali domov. Spomienky a
zážitky nám ostanú dlho v pamäti.
A. Strihová

Obec Hostětín leží na úpätí Bielych Karpát v
Zlínskom kraji na Morave. Žije tu približne 250
obyvateľov. Je však veľmi známa vďaka realizácii väčšieho počtu projektov, ktoré sú zamerané
na využívanie miestnych zdrojov a technológie
šetrné k životnému prostrediu.
Členovia ZO SZZ Mojmírovce a priaznivci
ekológie sa 8. júna vybrali na malú exkurziu
do Veronica-Centrum v Hostětíne pozrieť na
niektoré zrealizované projekty. Sprievodkyňa
nás postupne previedla muštárňou s bioprodukciou, záhradou, kde je okrem iných zaujímavostí
historická sušiareň ovocia a náučný chodník, potom sme prešli ku koreňovej čističke odpadových
vôd. Prezreli sme si pasívny dom a oboznámili
sa bližšie s jeho výstavbou a funkčnosťou. Dozvedeli sme sa tiež, ako u nich v obci funguje
solárny ohrev vody, vykurovanie biomasou a
úsporné verejné osvetlenie. Projektov zaoberajúcich sa ohľaduplným a šetrným prístupom k
životnému prostrediu tu majú oveľa viac, preto
sa v centre obce pravidelne konajú exkurzie a
prednášky, je tu možnosť zážitkových pobytov
či detské tábory. Plní pozitívnych nápadov sme
sa vracali domov.
Touto cestou ZO SZZ ďakuje obci Mojmírovce za spoluprácu a podporu pri zrealizovaní tejto
veľmi zaujímavej exkurzie.
tt
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Dnes je chov holubov skôr raritou, čo mi
potvrdil uznávaný mojmírovský chovateľ Ivo
Podberský. Som veľmi rada, že mi dovolil obhliadnuť si jeho kráľovstvo. Dozvedela som sa
množstvo zaujímavostí, s ktorými sa touto cestou s vami rada podelím.

Ivo Podberský začal s chovom holubov, keď
mal päť rokov. Vtedy mu jeho dedko, Štefan
Pintér, podaroval dva páry moravského pštrosa.
Neskôr dostal darom slovenských hrvoliakov od
Emana Vrbu z Kesova a Milana Vaňu z Ivánky.
Odvtedy ho jeho chovateľská vášeň neopustila.
Je veľmi rád, že rovnakú záľubu v chove holubov má i jeho syn Ing. Ivo Podberský ml., bez
ktorého by ich chov v súčasnej podobe neexis-

toval. Momentálne majú šesť druhov holubov:
kaliningradský letúň, poľská stračka, galadský
kotrmeliak, košický kotrmeliak, poštový holub
a najmä ich špecializácia - slovenský hrvoliak vo
farbách čiernej, červenej a modrej. V budúcnosti
sa predpokladá vyšľachtenie nového plemena
slovenského hrvoliaka, ktorému sa venuje Ing.
Ivo Podberský ml. K tomu, aby bolo nové plemeno uznané, je potrebných 50 zdravých jedincov. Každé plemeno má svoje osobitosti, ktoré
dobrý chovateľ musí poznať, aby sa mu s chovom
darilo. Dozvedela som sa, že niektoré plemená
síce vysedia svoje potomstvo ( 1-2 holúbätá), ale
nedokážu ich dostatočne kŕmiť. Preto sa chovajú
iné plemená, ktoré sú dokrmovačmi tých okrasných. Poštový holub má funkciu dokrmovača.
Potravu ich dospelých holubov tvorí 10 -11 druhov zŕn a grit (kamienky, mušle, tehla).
Ivo Podberský je tajomník Klubu chovateľov
slovenských hrvoliakov. Tento klub je najstarším
klubom na Slovensku. Má najväčšiu členskú základňu ( 80 – 100 členov). Vznikol v roku 1949
a je najvyššie hodnotený zo všetkých klubov
chovateľov holubov na Slovensku. Svoje sídlo
má vo Veľkých Kostoľanoch, kde sa každoročne
organizuje špeciálna výstava holubov, vždy tretí
víkend v mesiaci január. Obaja, otec i syn, sú zároveň posudzovatelia mnohých výstav holubov
nielen na Slovensku. V rámci chovu jednotlivých
druhov holubov existuje štandard, podľa ktorého
sa chovateľ i posudzovateľ riadi. Tento štandard
obsahuje presné pravidlá. Na jedincovi sa posudzuje: hlava, oko, obočnica, zobák, ozobie,
hrvolatosť, postoj, postava, nohy, farba, lesk,
kresba. Ideálny holub neexistuje, ale každý sa
môže k dokonalosti priblížiť. Chovateľ, ktorý má
takmer dokonalého jedinca, získa titul a pohár
v danom roku, v ktorom sa výstavy zúčastnil.
Ak takéto uznanie dosiahnete, je to verejné
ohodnotenie vašej snahy. Takýchto najvyšších
ocenení majú Podberskí niekoľko.
Možno sa aj vy chcete stať holubárom,
ale neviete, čím začať. Tu je zopár rád od Iva
Podberského. Najskôr by ste mali mať vo svojej
blízkosti niekoho, kto vám bude s holubmi v čase
vašej neprítomnosti pomáhať. Najvhodnejším
plemenom pre začínajúceho chovateľa je moravský pštros. Vhodné je mať komorový vzdušný
holubník s voliérou. Treba si zohnať literatúru
o chove holubov, alebo využiť rady skúseného
holubára.
Mgr. Lucia Franclová
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to sú: Nikola Foltinová, Jarmila Šimková, Klára
Pňačeková, Viktória Melová, Karolína Sitárová,
Kristína Ligačová, Vanesa Damašková, Samuel
Vyhnálik v hudobnom odbore a Klára Pňačeková, Marianna Lörinczová, Stanislava Paľuchová,
Zuzana Urbáneková v literárno-dramatickom
odbore.

Výtvarný odbor, ktorý vedie učiteľka Monika
Zavadinková, sa zúčastnil súťaže Zelený svet a
tiež má svoju malú expozíciu v Regionálnom múzeu v Mojmírovciach.
Aj literárno-dramatický odbor pod vedením
učiteľky Ivany Beňušíkovej reprezentoval našu
školu. Žiačky Zuzana Ďuricová a Timea Patáková
sa predviedli na súťaži Štúrov Zvolen a Zuzana
Urbáneková zúročila svoj talent na súťaži Mladý
moderátor.
Mgr. Klaudia Arpášová

Sviatok detí
Náš úspešný školský rok
2015/2016
Posledné zvonenie ukončilo školský rok 2015/
2016. Aj keď každý z nás prežíval počas uplynulých 10 mesiacov svoj vlastný príbeh, predsa nás
čosi spájalo a to bola naša škola.
Škola, v ktorej sme chceli prežiť chvíle čo
najúspešnejšie, s dobrými známkami, s kamarátmi, s novými zážitkami. Neraz to boli chvíle
námahy, starostí, ktoré boli nakoniec odmenené
úspechom.
Vďaka úspechom našich žiakov, ktorí sa
zapojili do rôznych súťaží a olympiád: Lukáša
Köblösa (2.A), Karolíny Barthovovej (3.A), Clary
Lužákovej (3.B), Niny Pavlovičovej (4.A), Viktora Francla (4.B), Lenky Kissovej (5.B), Pauly
Barthovej (6.A), Filipa Lászla (6.B), Martina Rumanovského (7.A), Lucii Polákovej (7.B), Marianny Lörinczovej (8 B), Jessike Krčmárovej (8.B),
Kláry Pňačekovej (8.B), Veronike Haršániovej
(9.A) a Anabely Lieskovskej (9.A) sa meno našej
školy dostalo aj za hranice obce, okresu, kraja, ba
priam aj do celého Slovenska.

Dovoľte mi v mene našej školy poďakovať
žiakom za prezentáciu našej školy na verejnosti,
učiteľom za odovzdávanie vedomostí, všetkým
zamestnancom školy za šírenie pozitívnej energie
a rodičom našich žiakov, že nám dôverovali.
Osobitne by som chcela poďakovať za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu, ktorou prispeli k
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všestrannému rozvoju osobnosti žiakov, našim
kolegyniam Mgr. Elene Dobročanovej, Zdenke
Pšenkovej a Magdaléne Visolajskej. Po dlhých
rokoch strávených v práci odchádzajú do dôchodku. V mene všetkých im prajem veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.
Verím, že čas letných prázdnin prinesie
všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu,
nových kamarátov, a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Žiaci ZUŠ súťažili

Sily sme si merali aj na súťažiach. Učiteľka
Elena Janajeva sa so svojimi zverencami zúčastnila súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde Adam Bodnár získal bronzové pásmo,
Alexandra Brunaiová strieborné a Monika Nerečová zlaté. Flautový súbor v zložení Klára Pňačeková, Karolína Backárová, Marianna Lörinczová
a Miriam Paľová sa zúčastnil Beliczayho súťažnej
prehliadky v Komárne po príprave s učiteľkou
Klaudiou Arpášovou. Zlaté pásmo získala žiačka
pani učiteľky Arpášovej Jarmila Šimková na Levickom hudobnom festivale.

Prvý jún bol sviatok detí,
oslávili ho aj naše deti.
Na tento deň sme sa tešili,
všetci sa spolu jašili.
Šašo – Jašo nás privítal,
či si s ním zatancujeme, sa spýtal.
A keď pustil pesničky,
tancovali všetky detičky.
Súťažili sme aj spolu,
nemali sme veru smolu.
Vyhrali sme všetci všetko,
sponzoroval nás – Rácz Peťko.
Mali sme aj deň hasičský,
cukríky nám dal ujo Palatický.
Zmrzlinku zas nám dal ujo Tkáčik,
na oblohe vtedy nebol ani mráčik.
Dostali sme veľa sladkostí,
bolo že to veru radosti.
Bola to dobrá zábava,
veď tam bola super nálada.
Iveta Flimelová

Ďalší školský rok sa pomaly končí. Sme
bohatší o skúsenosti, vedomosti, zážitky. Nielen
my, ale aj naši žiaci. Naučili sa nové noty, precvičili nové skladby, polámali si jazyk na ďalších
jazykolamoch, nacvičili divadelné etudy, nakreslili nové obrázky, precvičili výtvarné techniky,
zatancovali nové tance. Každý učiteľ sa snažil
zo svojich vedomostí ponúknuť maximum, žiak
zasa čo najviac prijať. Počas štúdia sa predviedli
na vystúpeniach, popasovali sa s trémou na záverečných skúškach. Niektorí u nás končia, iní
pokračujú v druhom stupni štúdia. V tomto roku
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Ako sme spoznávali
zvieratká
Deti z materskej školy spoznávali exotické
a domáce zvieratká v „priamom prenose“. Bolo
to úžasné, keď sme boli na farme Moniky Kincelovej a videli sme niektoré zvieratká, ktoré
poznáme len zo ZOO. Mohli sme sa ich dotknúť
a pohladiť ich.

Na ďalší deň sme putovali na ďalšiu farmičku
u Velebných. Najväčší úspech mali korytnačky
a malé kuriatka. Spoznávanie zvieratiek sme
ukončili prehliadkou v cirkuse. Odvážlivci
dokonca hladkali malé tigríča. Veľké poďakovanie patrí starostovi Martinovi Palkovi, že
nám zaobstaral autobus do cirkusu, pretože v
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takom teple by sa našim drobcom veľmi ťažko
kráčalo na Pažiť. Poďakovanie patrí aj zmrzlinárovi Blažejovi Tkáčikovi, ktorý všetky deti z
MŠ pozval na letnú zmrzlinu. Ďalšie osvieženie
sponzorovali majitelia pizzérie Davide Girelli a
Iveta Kotlárová.
Dušan Palatický venoval „euráčiky“, za ktoré sme kúpili deťúrencom cukríky na Deň detí.
Peter Šoky, Michal Tóth a Marián Šantavý ukázali deťom, ako sa strieka z prúdnice a silnejšie
deti si to aj vyskúšali. Pravidlá správania
prišiel deťom objasniť Pavol Haršáni.
Deti si vyskúšali, ako sa sedí policajtom
vpredu, ale aj nespratníkom vzadu vo
vozidle. Na záver júna sme sa už len lúčili. Lúčili sa girls and boys, ktoré úspešne absolvovali výuku anglického jazyka
jazykovej školy PRO AMERICANA, aj
naši predškoláci, ktorým pani riaditeľka
Margita Cintulová slávnostne odovzdala
osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri rôznych aktivitách MŠ počas celého
školského roka a popriať im krásne leto, plné
oddychu a slnečných dní.
Mgr.Anna Velebná
Foto:Ľubica Kozmová, Gabriela Michalíková

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Školský výlet
V polovici júna sa žiaci OUI Mojmírovce so
svojimi pedagógmi zúčastnili výletu do Bratislavy. Hlavné mesto nás privítalo upršaným počasím. Napriek tomu sme navštívili všetky výletné
ciele: parlament, hrad i Grasalkovičov palác.
V NR SR práve prebiehalo rokovanie o školstve, ktorého sme sa mohli zúčastniť na hornom
balkóne rokovacej sály.
Na začiatku prehliadky hradu nám premietli
animovanú povesť o tom, ako vznikol. Sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s históriou
hradu, ale aj o tom, aké výstavy sú v ňom v
súčasnosti. Z nich nás najviac zaujali exponáty o
Ľudovítovi Štúrovi a danej historicko – literárnej
epoche. Dozvedeli sme sa, že Bratislavský hrad
je postavený na starom slovanskom hradisku z
9. storočia. Od polovice 16. storočia sa na 200
rokov Bratislava stala korunovačným mestom
Uhorska. Hrad bol sídlom panovníka, konali sa
tu zasadnutia Uhorského snemu. Mohli sme si

pozrieť korunovačné klenoty uhorských kráľov.
Za národnú kultúrnu pamiatku bol hrad vyhlásený v roku 1961.
Po odchode z hradu sme navštívili obchodík
so zaujímavými suvenírmi. Všetci sme si mohli
zakúpiť na pamiatku predmet symbolizujúci
našu Slovenskú republiku – valašku, fujaru, krojovanú alebo šúpoľovú bábiku.
Do tretice sme si prezreli reprezentačné
priestory prezidentského paláca, keďže v deň
nášho výletu bol aj Deň otvorených dverí. Výnimočne sme mali možnosť pozrieť si v premiére
vystúpenie vojenskej hudby z Banskej Bystrice
spolu s čestnou strážou prezidenta. Bolo to čarovné.
Najväčší zážitok poskytlo stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom. V júni uplynuli
dva roky od jeho inaugurácie. Hlavným organizátorom výletu bol Mgr. Ľuboš Jančovič.
Za príjemne prežitý predprázdninový deň i
obohatenie novými poznatkami ďakujeme sponzorovi OZ Mojmírovské kroky.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júli oslavujú:
90. narodeniny
Anna Mojžišová
Mária Obložinská
85. narodeniny
Ján Šanta
Jozefína Palatická
Mária Kurucová
80. narodeniny
Albína Ložanová
75. narodeniny
Jozef Mokráš
70. narodeniny
Anna Valchoňová
Darina Palatická
Miroslav Taškár
Emília Szlaténiová
65. narodeniny
Alžbeta Kapsová
Anna Tulipánová
Michal Košťál
Ladislav Pipíška
Margita Blahová
60. narodeniny
Marian Hroba
Ján Taškár

Alena Tesařová
Pavlína Ižáková

V auguste oslavujú:
80. narodeniny
Mária Líšková
75. narodeniny
Emil Uhrina
Terézia Farkašová

70. narodeniny
Ján Dojčan
Anna Mečárová
65. narodeniny
Mária Halámková
Jaroslav Búran
Hilda Horváthová
Vladimír Milošiak
Mária Lakatošová
60. narodeniny
Marta Ballayová
Mária Dávidová
Aurel Árvay

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

Leo Kuchař,
David Mihók,
Kristína Olahová,
Natália Paluchová,
Dominika Pulková,
Matej Tulipán
Dieťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:

Vladimír Didi,
Štefánia Foltánová,
Edita Kvasňovská,
Štefan Palaťka,
Mária Tóthová
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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NAŠE ZÁHRADY

Strukoviny v
našej výžive
Rok 2016 Valné zhromaždenie Organizácie
spojených národov vyhlásilo pod heslom Výživové zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť za
Medzinárodný rok strukovín. Na osobu za rok sa
odporúča skonzumovať 4 - 5 kg. Na Slovensku
nedosahujeme však ani 2 kg. Celosvetový priemer je pritom až 7 kg. Jedlé strukoviny sa považujú za náhradu mäsa a sú podstatne lacnejšie.
Strukoviny sa využívajú aj vo výžive zvierat. V
ostatných rokoch sa u nás znížili pestovateľské
plochy tejto významnej skupiny plodín.
Do čeľade bôbovitých patrí 10 tisíc druhov.
V našich záhradách sa pestuje hlavne fazuľa,
hrach, šošovica, cícer, bôb a sója fazuľová. Sú
zdrojom potrebných bielkovín pre ľudský organizmus, kyseliny listovej, železa, vitamínov
skupiny B, horčíka, zinku, vápnika, draslíka a
ďalších cenných látok. Zrná sú bohaté na vlákninu, často chýbajúcu v našej výžive, a tiež na
fosfor, ktorý pomáha pri vývine kostí.

Fazuľa v každej záhrade
V úžitkových záhradách sa pestuje kríčková
alebo popínavá (tyčová) fazuľa, ktorá potrebuje
oporu. Zberáme zelené struky alebo semená.
Na kríčkovej fazuli dozrievajú struky spravidla
naraz. Ako všetky strukoviny aj fazuľa obohacuje pôdu o vzdušný
dusík, ktorý viaže na koreňoch
prostredníctvom
hrčkotvorných
baktérií.
Mladé rastlinky sú citlivé
na chlad. V tomto roku
skoro
vysiatu
fazuľu
poškodili jarné mrazy.
Rastliny okopávame len
do začiatku kvitnutia.
Vhodnými susedmi fazule
sú jahody, reďkovka, rajčiaky, nevhodnými cesnak,
cibuľa, pór. Zo škodcov
je najznámejšia zrniarka
fazuľová, preto semená po
zbere dávame zamraziť. V
ostatných rokoch sa za plo-
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dinu budúcnosti označujú fazuľky mungo, ktoré
sa dajú zaobstarať v predajniach so zdravou
výživou a v internetových obchodoch. Čerstvé
klíčky fazúľ mungo preferujú konzumenti surovej stravy.
Menej pestovanou strukovinou je bôb záhradný. Mladé rastlinky znesú aj mínusové
teploty. Z tejto chutnej strukoviny môžeme
pripraviť nátierku, šalát, kašu alebo zapekané
struky. Ako každú strukovinu aj semená bôbu
treba pred prípravou vopred namočiť, najlepšie
cez noc. Voda sa vyleje, aby nebol horký.

Plodina 21. storočia
Podľa názoru odborníkov plodinou 21. storočia je sója. Patrí medzi najstaršie kultúrne
rastliny. Semená v závislosti od odrody môžu
byť guľaté alebo podlhovasté, farby béžovej,
hnedej aj čiernej. Patrí medzi teplomilné druhy.
Celá plodina je porastená chĺpkami. V porovnaní s ostatnými strukovinami má vyšší obsah
bielkovín. Fazuľky po uvarení sú jemne sladké
a veľmi chutné. Aj v našej záhrade ju radi pestujeme. Je jednou z mála plodín, ktoré sa dajú bez
problémov pestovať aj viackrát po sebe bez negatívnych dôsledkov. Semená sa v kuchyni používajú na prípravu polievok, prívarkov a šalátov.
Priemyselne sa zo sóje vyrába olej, tuky, múka,
polievkové korenie, syr tofu, sójové mlieko, nátierky a ďalšie produkty, ktoré majú viac ako 10
tisíc rôznych názvov.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: A.Z.

ŠPORT

Mojmírovčanka na
ceste za športovým
úspechom
Nové slovenské zoskupenie pretekárok v športovom aerobiku vzniklo v
zime roku 2015.
Jej členky sú dlhoročnými pretekárkami v športovom aerobiku. Lucia
Pintová je súčasťou aj pretekárskej trojice v seniorskej kategórii, s ktorou sú
už druhým rokom najlepšie na Slovensku. Všetky dievčatá, ktoré nás reprezentovali
v Kórei, súťažia na medzinárodnej úrovni. So
spoločnou zostavou dosiahli kvalitné výsledky
na medzinárodnej úrovni. V tomto roku pätica
dievčat spolu s Luciou (na obrázku) potvrdili

svoje kvality na majstrovstvách Slovenska, čím
splnili nominačné kritériá na majstrovstvá sveta
2016, ktoré sa konali 13.-19. júna v Kórei v meste
Incheon, kde sa predstavili pretekári zo 43 krajín.
Pre dievčatá to bola premiéra na svetovom šampionáte a nová skúsenosť. Obsadili 16. miesto.
Vďaka finančnej podpore rodiny, obce
Mojmírovce, OZ INŠPIRÁCIA a Nadácii
Alexu sa Lucia mohla zúčastniť tohto výnimočného podujatia a odniesť do Ázie aj
symboly našej obce, v ktorej žije na ulici
Tretí rad. Vrcholová športovkyňa úspešne
ukončila aj prvý stupeň (bakalársky) univerzitného štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
IMZ
Foto: Archív L.P.

Medailista z majstrovstiev
Slovenska
V Kežmarku sa konali majstrovstvá Slovenska juniorov
v stolnom tenise. Zúčastnil sa ich aj náš rodák a bývalý hráč
Mojmíroviec, teraz extraligový hráč ŠOG Nitra a 12-násťnásobný majster Slovenska mladších žiakov, kadetov, juniorov
a mužov vo štvorhrách, mixoch, družstvách a školách Tibor
Špánik. Ako prvý nasadený splnil úlohu favorita a vyhral
všetky hrané kategórie, v jednotlivcoch, vo štvorhre so spolužiakom Jakubom Ševecom a aj v mixe s reprezentačnou
kolegyňou Táňou Kukulkovou z Trnavy. Už teraz sa sústreďuje na 5. majstrovstvá Európy, ktoré sa konajú v Záhrebe.
Stanislav Andris
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Atletika

- kráľovná športov
Atletika patrí medzi najrozšírenejšie športové odvetvia. To, že ju nazývame tiež kráľovnou
športov, úzko súvisí s jej všestranným vplyvom
na organizmus človeka. U žiakov rozvíja nielen
prirodzené lokomócie, ale významným spôsobom podporuje samostatnosť, sebakontrolu či
cieľavedomosť.
Prvky atletiky sú súčasťou vzdelávacieho
procesu na hodinách telesnej výchovy už od prvého ročníka, a to v podobe rôznych hier. V tomto
školskom roku sme sa rozhodli venovať jej viac
priestoru vo všetkých ročníkoch, aby sme tak
podporili jej komplexný účinok na organizmus
človeka: zdravotný, výchovný i vzdelávací.
Tí najúspešnejší starší žiaci našu školu reprezentovali na MO v atletike v Nitre, odkiaľ si niektorí odniesli vynikajúce umiestnenia. Najcennejší
kov - zlatú medailu si v behu na 1000 metrov
za svoj výkon vybojoval talentovaný športovec
Sebastián Henyig. Bojovný tímový duch našich
chlapcov a dievčat sa napokon odzrkadlil v celkovom umiestnení škôl, kde chlapci spomedzi
zúčastnených 26 škôl obsadili 4. miesto a dievčatá spomedzi 17 škôl 5. miesto. Húževnatosť,
odhodlanie podať svoj najlepší výkon a vzájomné
povzbudzovanie nám z tejto súťaže ešte dlho
budú rezonovať v spomienkach.

Aby aj naši mladší žiaci taktiež zažili radosť
z atletických pretekov, v júni sme usporiadali 0.
ročník Detských atletických hier Cedronček, na
ktoré prijali pozvanie i žiaci zo ZŠ Cabaj, ZŠ s
MŠ z Rastislavíc a žiaci z Budapešti. Súťažilo sa
v 5 disciplínach, pričom každú školu reprezentoval tím 16 žiakov (4 žiaci z každého ročníka).
Najvyšší celkový počet bodov si napokon právom
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ŠPORT

zaslúžili za svoje vynikajúce výkony žiaci z Mojmíroviec. Dopoludnie plné športového ducha sa
všetkým veľmi páčilo a už teraz sa tešia na 1. ročník týchto pretekov v budúcom školskom roku,
snáď i s účasťou ďalších okolitých škôl v rámci
mikroregiónu.
PaedDr. Adriana Holková, Mgr. Peter Slíž
Foto: Karin Krátka

Mojmírovčania
v Poľsku

Pred odchodom do Vroclavi so starostom
obce Martinom Palkom a bývalým reprezentantom a najlepším futbalistom SR Ľubomírom
Moravčíkom
V termíne od 7.7. do 11.7.2016 reprezentovali
našu obec a Futbalový klub Mojmírovce na mládežníckom turnaji v poľskom meste Vroclav až 5
hráči nášho futbalového klubu. V kategórii U-19
(dorast) sa do užšej nominácie prebojoval Samuel
Slaténi. Medzi staršími žiakmi (U-15) sa nestratil
najlepší strelec našich žiakov Sebastián Henyig. V
kategórii U-11 (prípravka) predvádzali svoje herné kvality Adrián Andris, Samuel Ivanič a Mário
Henyig. Ďalším do urmínskej partie vo Vroclave
bol tréner U-11 Ján Núdzný.
J.F., foto: Eugen Ligač

Turnaj
Pohár starostu obce
Ďalší ročník turnaja prípraviek o Pohár starostu obce Mojmírovce sa uskutočnil 11.6. 2016.
Pozvanie prijali futbalové kluby Slovan Duslo
Šaľa, Slovan Levice, ViOn Zlaté Moravce, ČFK
Nitra a FK Pohronie. Mojmírovskí prípravkári,
ako obhajcovia minuloročného prvenstva opäť

predviedli výborné výkony a hoci chlapci z FK
Pohronie boli nad ich sily, v celkovom hodnotení
opäť obsadili prvé miesto. Počas celého dňa sme
boli svedkami vyrovnaných a kvalitných súbojov.
Celý turnaj sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére. Vďaka patrí organizátorom turnaja za to,
že umožnili deťom zmysluplne stráviť voľný čas,
trénerom za to, že chlapcov kvalitne pripravili,
rozhodcom za spravodlivé pískanie. Najväčšia
vďaka patrí rodičom chlapcov, ktorí venovali svoj
čas a úsilie príprave a priebehu tejto vydarenej
akcie. Poďakovanie patrí tiež vedeniu našej obce
a Michalovi Švelanovi za materiálne a finančné
zabezpečenie tejto vydarenej akcie.
Výsledky Mojmíroviec:
Mojmírovce – FK Pohronie 2:3
Mojmírovce – Slovan Duslo Šaľa 5:0
Mojmírovce - ČFK Nitra 4:0
Mojmírovce – Slovan Levice 2:0
Mojmírovce – ViOn Zlaté Moravce 6:2
Poradie: 1. FK Mojmírovce 2. FK Pohronie 3.
ViOn Zlaté Moravce 4. Slovan Levice 5. ČFK
Nitra 6. Slovan Duslo Šaľa
Zostava Mojmíroviec: Adrián Andris – Martin
Brezina, Jakub Kapsa, Mário Henyig (7 gólov),
Samuel Ivanič, Lukáš Kečkeš, Denis Koleno (7
gólov), Šimon Oravec, Peter Fuska, Damián Lenčeš, Nikolas Ferus, tréner Ján Núdzný

Jozef Filo, foto: Janka Brezinová

Turnaj o Pohár
predsedu
PD Mojmírovce

Na ihrisku v Mojmírovciach sa v sobotu
2.júla uskutočnil už 44. ročník turnaja o Pohár
predsedu PD Mojmírovce. Niesol sa v športovom
duchu, v priateľskej atmosfére, ale mužstvá si
na ihrisku nič nedarovali. Pri vyhodnotení tohto
pekného podujatia to ocenil aj predseda PD Ing.
Peter Schultz a starostovia všetkých zúčastnených
obcí.
Mojmírovce - Poľný Kesov 7:0
góly:Samuel Slaténi – 4x, Ondrej Blunár, Peter
Hlinka, Lukáš Palka
Štefanovičová - Veľká Dolina 2:3
góly:Tomáš Onderka, Andrej Konečný – Jaroslav
Krajčír, Adam Čačik, Marián Varga (11m)
zápas o 3. miesto
Poľný Kesov - Štefanovičová 6:0
góly: Lubor Štefanovič – 3x, Adam Chren, Martin
Chren, Stanislav Kucharský
zápas o 1. miesto:
Mojmírovce – Veľká Dolina 4:0
góly: Roman Tomiš, Samuel
Slaténi, Matúš Šturdík, Michal Švelan
Najlepší strelec:
Samuel Slaténi
- Mojmírovce – 5 gólov
Najlepší brankár:
Peter Bíro - Štefanovičová
Najlepší hráč:
Lubor Štefanovič
- Poľný Kesov
Najslušnejšie mužstvo:
Mojmírovce
FK Mojmírovce
Jozef Filo,
- víťaz 44. ročníka turnaja o Pohár predsedu PD Mojmírovce
foto: Eugen Ligač
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Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Posledná
možnosř

za STARÚ
CENU!

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

