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PPÍHOVOR STAROSTU OBCE

Z OBSAHU
Vážení spoluobčania,

odišlo leto i čas vinobrania a zároveň
aj čas osláv 860. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci - o našich Mojmírovciach. Tak, ako sa pominú letné dni a
znenazdania prichádza jeseň, tak sa i človek ocitá v jeseni života a v spomienkach sa
obzerá do minulosti.
Jeho spomienky sú pestré ako príroda
na jeseň. Hýri najkrajšími farbami – zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca
zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. V spomienkach sa postupne človeku vynárajú najkrajšie prežité roky, ale aj vážne, až
smutné obdobia. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa
postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti,
prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán. Krásu
a pôvab životu v tomto veku však dodávajú jedinečné okamihy
šťastia, ktoré naši starší spoluobčania najradšej prežívajú spolu so svojimi deťmi a vnúčatami – iba vtedy sa každý z nich cíti
milovaný, každý z nich potrebný.
Október by sme mali preto vnímať ako mesiac, kedy si nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou všíma
svoj vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných
stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie
najmladšie ročníky si väčšmi uvedomia opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí
rodičom, starým či prastarým rodičom.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
* Mojmírovské mamičky v spolupráci s obcou Mojmírovce srdečne pozývajú občanov na druhý tohtoročný Urmínsky blšiačik,
ktorý bude 8.10.2016 od 16:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome.
Kupovať a predávať môžete veci, ktoré už doma nepotrebujete a
ktoré sa naopak niekomu veľmi zídu. Informácie na telefónnom
čísle 0903 927 475 alebo 0907 432 741. Všetci ste srdečne vítaní.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov na kultúrny program venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v piatok 21.
októbra 2016 o 16:00 hod. do kultúrneho domu. Hosťom programu bude sólista Slovenského národného divadla Ivan Ožvát.
* Obec Mojmírovce v spolupráci s Regionálnym múzeom Mojmírovce pozýva občanov na jedinečný koncert českého folkového
speváka Honzu Nedvěda, ktorý sa uskutoční 12.11.2016 o 19:00
v kultúrnom dome v Mojmírovciach. Vstupenky v hodnote 10 Eur
je možné zakúpiť v predpredaji v Regionálnom múzeu Mojmírovce. V deň koncertu bude cena vstupenky 12 Eur.
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Z rokovania 22. obecného
zastupiteľstva 19. augusta 2016
Obecné zastupiteľstvo
Schválilo:
• Nový školský vzdelávací program ZUŠ na šk.r.2016/2017.
• Prípravu komplexného riešenia havarijného stavu školskej kuchyne.
• Zmluvy na rekonštrukciu strechy kotolne a telocvične a opravu
podláh v ZŠ v objeme 133.588,78 €.
• Nové znenie zakladateľskej listiny pre Regionálne múzeum Mojmírovce.
• Do funkcie riaditeľa Regionálneho múzea Mojmírovce PaedDr.
Editu Filipovú od 1.9.2016.
• Rozpočtové opatrenia na príjmovej strane rozpočtu.

Vzalo na vedomie:
• Informáciu starostu obce o vypracovaní architektonickej štúdie na
hlavný cintorín a postupné koncepčné riešenie ostatných cintorínov
v obci Mojmírovce.
• Informáciu prednostky o prebiehajúcej inventarizácii hrobových
miest na cintorínoch.
• Žiadosti škôl o navýšenie rozpočtov z dôvodu novely zákona o
odmeňovaní zamestnancov v školstve.
• Informáciu o plnení rozpočtových ukazovateľoch obce za prvých
7 mesiacov roka 2016.
• Informáciu starostu obce o rozpočtových opatreniach v jeho kompetencii.
• „Vzdanie sa členstva Tatiany Tóthovej v redakčnej rade obecného
časopisu Mojmírovčan.“

Prerokovalo:
• Návrhy na ocenenia obyvateľov pri príležitosti 860. výročia prvej
písomnej zmienky o obci.

Menovalo:
• Za predsedu Komisie pre štrukturálne fondy, regionálny rozvoj
a ochranu historických pamiatok poslankyňu OZ Justínu Andruškovú.
• Máriu Kukanovú, za členku Redakčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan od 1.9. 2016.
Ing. Janka Pintová, prednostka OcÚ
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Šetrite miesto v kontajneri,
ušetríte aj v peňaženke
Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo
vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané
v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku
predajú stovky milióny nápojových kartónov a
PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú
vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených
obalov.

rozoberte a až tak ju separujte. Dosiahnete tak
výrazné úspory v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber, a tým úsporu
financií.
Zdroj: ENVI-PACK, a.s.

Obnova podlahových
krytín v ZŠ

Skôr než ich hodíme
do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a
rozložený naplocho. To znamená, že pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu

Obec Mojmírovce v tomto roku získala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky vo výške 50 000 Eur
na obnovu podlahových krytín v budove Základnej školy Mojmírovce, ktoré boli v havarijnom
stave. Počas letných prázdnin sa podarilo vymeniť podlahové krytiny vo všetkých chodbách aj v
triedach, v ktorých sa ešte nachádzala pôvodná
stará poškodená podlahová krytina.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Aktívni dobrovoľníci
Slovenského
Červeného kríža

D.M.: Naša práca je zameraná na propagáciu výučby prvej pomoci (preškolenie absolvovali učitelia všetkých našich škôl aj zamestnanci obecného úradu) a organizovanie hromadných odbe-
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videlne zapájajú aj žiaci a učitelia ZŠ. Aktívne
sa podieľame aj na zabezpečovaní rôznych akcií
v obci i v rámci mikroregiónu prostredníctvom
Hliadok prvej pomoci. Pravidelne sa zapájame
do projektu potravinovej pomoci. V spolupráci s
obcou a terénnymi sociálnymi pracovníčkami už
niekoľko rokov rozdávame občanom v krajnej
núdzi potravinovú pomoc. V tomto roku sme
v mesiacoch júl a august rozdávali viac ako 70
príjemcom v hmotnej núdzi potravinovú pomoc
financovanú z prostriedkov Európskej únie.
J.M.: V Červenom kríži pôsobím už viac rokov a
podstatnú časť činnosti vykonávam v Územnom
spolku SČK v Nitre, čo mi umožňuje aktívnejšie
sa zapájať aj do úloh nášho Miestneho spolku
SČK v Mojmírovciach. I keď práca dobrovoľníka
mi zaberá veľa času, niekedy aj na úkor rodiny,
robím ju rád. Naše aktivity pre širokú verejnosť
sú rôznorodé a nemožno ich obsiahnuť v krátkej
odpovedi. V poslednom období sme mali veľké problémy so získavaním dobrovoľníkov na

zdravotné dozory. V tomto roku sa nám podarilo
získať troch mladých členov, ktorí boli ochotní
absolvovať školenie, aby mohli vykonávať dobrovoľné zdravotné hliadky. V rámci starostlivosti o mládež sme na Deň Zeme pripravili v ZŠ
celodenný program so záchranármi - psovodmi.
V spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA chceme ešte v
tomto roku zorganizovať súťaž pre mladých aj
starých, tretí ročník turnaja s názvom Človeče,
nehnevaj sa.
Pri súčasných povinnostiach vám ostáva čas aj
na vlastné záľuby?
D.M.: Som členkou Ľudového speváckeho súboru Senior. K spevu a láske k ľudovým tradíciám
ma ešte na ZŠ priviedli učiteľky Kvetoslava
Janišová, ktorá si všimla moje nadanie na spev,
a Mária Pintérová, ktorá ma podporovala v prednese poézie a prózy. Popri náročnom zamestnaní
opatrovateľky v domove seniorov, prácach v
domácnosti a dobrovoľníckych aktivitách mi už
na iné nezostáva čas.
J.M.: Dobrovoľné aktivity mne aj manželke riadne ukrajujú z voľného času aj
na úkor rodiny. Z mojich koníčkov spomeniem vzťah k všetkému živému a tiež k
našej záhrade. Som predsedom Kontrolnej a revíznej komisie ZO SZZ. Okrem
toho sa venujem postupnej rekonštrukcii
staršieho domu.
Čo chcete uviesť na záver rozhovoru?
D.M. a J.M.: Činnosť Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža by nemohla byť v takom rozsahu, keby nebolo
výdatnej podpory našej obce a taktiež
každoročnej sponzorskej ochote PD Mojmírovce. Poďakovať chceme aj PharmDr.
M. Kelešimu za sponzorskú pomoc pri
zabezpečovaní zdravotníckeho materiálu
do lekárničiek.

Po zverejnení nominácií na ocenenie pri
príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mojmírovce som navštívil aktívnych
manželov Dagmar (D.M.) a Júliusa (J.M.) Minárikových, aby som im položil otázky, na ktoré
ochotne odpovedali.
Priblížte čitateľom obecného časopisu vašu
prácu v Slovenskom červenom kríži.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

rov krvi (dvakrát v roku). Prednáškovú činnosť
orientujeme predovšetkým na žiakov a pedagógov ZŠ a OUI. Témou prednášok bola prevencia
drogových závislostí a civilizačných ochorení,
zdravá výživa, využívanie liečivých účinkov byliniek. Už viac rokov v našej obci organizujeme
v spolupráci s Ligou proti rakovine dobrovoľnú
zbierku na Deň narcisov, do ktorej sa s nami pra-

Redakčná rada časopisu Mojmírovčan blahoželá k udeleniu Ceny starostu
obce.
Rozhovor pripravil, za odpovede sa
poďakoval a ďalšie úspechy v dobrovoľníckej práci i v osobnom živote zaželal
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady
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Dni obce, Mojmírovské vinobranie,
Družstevný deň 2016
Detská cimbalovka zo Šardíc

ZŠ Mojmírovce
Tak ako po iné roky, aj tento rok sme mohli
byť svedkami najväčšej kultúrnej udalosti,
ktorou sú obecné slávnosti. Podujatia Dni
obce, Mojmírovské vinobranie a Družstevný
deň, ktoré sa uskutočnili v dňoch 9. až 11. septembra, boli aj tentokrát obrovským lákadlom
nielen pre domácich, ale aj pre ľudí z blízkeho
či ďalekého okolia.
Tohtoročné obecné slávnosti boli o to výnimočnejšie, že sa niesli v duchu jubilejného 860.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Mojmírovce a zároveň 65. výročia výroby vína v Poľnohospodárskom družstve Mojmírovce. Cieľom
organizátorov podujatia, Obce Mojmírovce a PD
Mojmírovce, bolo prispieť k udržiavaniu tradícií, úcty k poľnohospodárskej pôde a k práci,
prebudenie záujmu mladých ľudí o folklór,
tradície a remeslá, podpora cestovného ruchu a

Alegorický voz
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utužovanie vzťahov s družobnými obcami.
Okrúhle výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci dalo predpoklad k bilancovaniu
všetkých aktivít jednotlivcov a spolkov pôsobiacich v obci Mojmírovce, ktorí obohacujú
svojou nezištnou prácou kvalitu života v Mojmírovciach. Ocenenia si jednotlivci i zástupcovia
spolkov prevzali na slávnostnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Mojmírovce, ktoré sa konalo v piatok 9. septembra v priestoroch
Regionálneho múzea Mojmírovce.
V sobotu 10. septembra sa už od skorého popoludnia začalo námestie zapĺňať zvedavými občanmi, ktorí si prišli užiť nádherný sobotný deň
nielen pri dobrej zábave, ale i sladkom burčiaku.
Bohatým programom návštevníkov sprevádzala
riaditeľka našej základnej školy Mgr. Gertrúda
Štrámová. Na úvod pred príchodom slávnostného sprievodu nás svojím roztomilým vystúpením
potešili nielen naši najmladší, deti z
MŠ, žiaci ZŠ a ZUŠ Mojmírovce, ale
aj ľudový spevácky súbor Senior a
nechýbali ani country tance.
Po vystúpení domácich účinkujúcich podujatie otvoril svojím príhovorom starosta obce Mgr. Martin
Palka. V mene PD Mojmírovce sa
občanom prihovoril predseda družstva Ing. Peter Schultz a ako vzácny
hosť nám svoju reč predniesol riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Nitre, Ing. Marek Illéš.
Po otvorení boli ocenení dlhoroční
pracovníci PD Mojmírovce, ktorí

Ľudový spevácky súbor SENIOR

svojou usilovnosťou by mohli byť vzorom pre každého z nás.
Program pokračoval prezentáciou
družobných obcí. Z Čemeru sa predstavil folklórny súbor Furmička a zo
Šardíc nás svojím vystúpením poctili
Mužáci a Detská cimbalovka ze Šardíc. Vzácnym obohatením programu
tohtoročných osláv bol Komorný sláčikový orchester ZUŠ Sliač. Posledné tri
hodinky podujatia už patrili humoristickej dvojici Kajzer & Meluš, ktorí
svojimi vystúpeniami rozosmievali
celé námestie, a hudobnej skupine
Profil, ktorá vytvorila pre návštevníkov skvelú tanečnú atmosféru.
Ako sprievodnú aktivitu mohla
verejnosť navštíviť tradičnú, v poradí už 29. výstavu ovocia, zeleniny a
kvetov domácich záhradkárov, ktorá
bola sprístupnená v priestoroch
bývalej kúrie – starej pošty. Oslavy
boli zavŕšené v nedeľu 11. septembra svätou omšou.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSE, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Dozorného výboru COOP Jednota
v Mojmírovciach, Kaštieľa Mojmírovce, s.r.o.,
penziónu Bruder s.r.o., Lekárne Provance s.r.o.
a hlavných organizátorov podujatia Obce Mojmírovce a PD Mojmírovce.

Komorný sláčikový orcester ZUŠ Sliač
svojou pracovitosťou a vytrvalosťou dlhodobo
prispievali a aj naďalej prispievajú k rozvoju a
udržiavaniu tradície výroby vína v našej obci a

ToP

FS Furmička z Čemeru
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15 rokov Mojmírovských krokov
Občianske združenie Mojmírovské kroky
vzniklo v roku 2001 z iniciatívy zopár nadšencov (Imrich Kováč, Daniela Kozáková, Alena
Bohunčáková, Rudolf Arpáš, Miroslav
Belan, Jozef Filo, Róbert Žilík a Peter
Belák). Združenie vzniklo za účelom
podporovať viac oblastí života obce
prostredníctvom rôznych grantov,
dotácií a hlavne z 2% zo zaplatenej
dane, a tým byť prospešní pre verejnosť. Postupne sa činnosť združenia
vyprofilovala v zmysle platných stanov
do troch hlavných oblastí:
» ochrana a zveľaďovanie životného prostredia, oživovanie tradícií, ochrana a obnova historických pamiatok, ochrana ľudských práv a
duchovných hodnôt,
» podpora detí a mládeže po stránke fyzického
a duševného rozvoja a celkového duchovného
rastu,
» podporovať občianske aktivity v sociálnej
oblasti, vrátane hendikepovaných detí, mládeže a starších ľudí.
V období rokov 2002 – 2015 sa nám podarilo
získať celkom viac ako 88 000,00 EUR. Z toho 65
541,00 EUR z 2% a 3% zo zaplatenej dane a 23
219,00 EUR z rôznych grantov a dotácií.
Náš celkom prvý maličký projektík v roku
2003 bolo vybudovanie doskočiska s bežeckou
dráhou v areáli Základnej školy Mojmírovce v
spolupráci s PD Mojmírovce.
Z celkovej sumy sme v období 2010 – 2012
investovali viac ako 20 000 EUR do revitalizácie
Parku Mojmírovce (národná kultúrna pamiatka).
Príležitostne zabezpečujeme aj kosenie areálu
parku. Necelých 10 000 EUR sme investovali
(v dvoch častiach) do rekonštrukcie Kostola sv.
Ladislava (národná kultúrna pamiatka). Ďalšie
finančné prostriedky boli použité pri rekonštrukcii Kaplnky sv. Urbana, artézskych studní a úprav
ich okolia, opravy Piety na cintoríne smerom do
Svätoplukova, označenia drobných sakrálnych
pamiatok v obci.
Jedným z cieľov našej činnosti bola podpora
voľnočasových aktivít detí, mládeže a seniorov. V
rámci tejto oblasti bola naša najväčšia investícia
do revitalizácie trávnika na futbalovom ihrisku
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(približne 3 000 EUR). Postupne sme prispievali
aj na dresy, či tričká pre malých futbalistov, či materiálne zabezpečenie futbalu. Každoročne podporujeme aj stolnotenisový šport. Svoju
pozornosť sme venovali aj podpore
umeleckých aktivít detí aj mládeže.
Podporovali sme dievčenskú skupinu
Lúčina a v priebehu niekoľkých rokov aj činnosť ZUŠ v Mojmírovciach.
Finančne sme podporovali detské
denné tábory (2004 – 2008). Taktiež
sme pomáhali aj speváckej skupine Senior aj dychovej hudbe Mojmírovská kapela.
Okrem toho sme pomohli „rozbehnúť“ Klub tvorivosti – voľnočasová aktivita pre ženy, ktorý sme
v období 2009 – 2013 materiálne zabezpečovali.
Je potešujúce, že aj vďaka našej podpore sa ženy v
našej obci začali venovať paličkovaniu - činnosti,
ktorá nebola pre našu obec tradičná, ale ujala sa a
majú krásne výsledky.
Pozornosť venujeme aj spolupráci so školami
a teda podporujeme činnosť detí v MŠ Mojmírovce. ZŠ Mojmírovce sme pomohli financovať
vydanie Pamätnice k 30. výročiu otvorenia
novej budovy ZŠ. V rámci dobrej spolupráce s
OUI Mojmírovce každoročne podporujeme aj
činnosť hendikepovanej mládeže v spolupráci
s organizáciou Šťastný život. V rámci podpory
dobrovoľných zdravotníkov a hasičov sme podporili aj DHZ Mojmírovce a priebežne aj MS SČK.
V spolupráci s inými spoločenskými organizáciami v obci (Jednota dôchodcov na Slovensku, DV
COOP Jednota, Slovenský zväz záhradkárov a
OZ INŠPIRÁCIA) sme spolufinancovali niekoľko poznávacích zájazdov a exkurzií pre našich
občanov na Slovensku aj v zahraničí. Zabezpečili
sme občanom účasť na unikátnych putovných
svetových výstavách Európa okolo roku 1000 a
TITANIC.
Od roku 2009 realizujeme dlhodobý projekt
Poznávame našich susedov a Európu, ktorého
cieľom je lepšie poznať kultúru a históriu krajín
Európy. Vďaka tomuto projektu mali naši občania možnosť navštíviť niekoľkokrát Rakúsko,
Maďarsko, Česko, ale aj Poľsko, Belgicko a Luxemburg.
Podstatné je, že za pätnásť rokov aktívnej činnosti sa nám podarilo získané prostriedky použiť
pre verejný prospech.

ZAZNAMENALI SME
V súčasnosti má naše združenie 59 členov.
Radu združenia tvoria: Daniela Kozáková, Vladimír Martiška, Alena Bohunčáková, Marcela
Köblösová, Martina Mičinová, Imrich Kováč a
Vladimír Subi. Revízna komisia: Jozef Filo, Nora
Letková a Margita Tatranská.
Na záver chcem poďakovať za spoluprácu
obci Mojmírovce, PD Mojmírovce, spoločnosti
Tauris Nitria, s.r.o., Farskému úradu Mojmírovce
aj všetkých organizáciám, školským zariadeniam, dobrovoľníkom, sympatizantom, všetkým,
ktorí nám prispievajú 2% zo zaplatenej dane a
v neposlednom rade aj členom Rady a Revíznej
komisie. Zvlášť ďakujem obci Mojmírovce, že pri
príležitostí 860. výročia prvej písomnej zmienky
o obci udelila nášmu združeniu Ďakovný list za
dlhoročnú prácu v prospech obce.
Mgr. Daniela Kozáková,
predseda združenia
Foto: Ing. Alena Bohunčáková

Označenie drobných
pamiatok v obci
Občianske združenie Mojmírovské kroky
prišlo s iniciatívou označiť drobné sakrálne pamiatky v našej obci.

Cieľom tejto aktivity je umiestniť k drobnej
architektúre a vzácnym miestam krátky popis,
aby nielen naši obyvatelia, ale aj návštevníci
takto získali základné informácie o tom, čo v
obci máme. Texty k pamiatkam sme získali zo
Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre a materiál aj
samotné osadenie sme konzultovali s Krajským
pamiatkovým úradom v Nitre. Prvých sedem
tabuliek osadili dobrovoľníci združenia: Alena

Poďakovanie
OZ Mojmírovské kroky
Vedenie obce
ďakuje OZ Mojmírovské kroky
za vyčistenie a
vykosenie areálu
parku pred oslavami 860. výročia
prvej
písomnej
zmienky o obci
Mojmírovce a výmenu informačnej
časti tabule v
parku, ktorá bola
poškodená vandalmi.
Bohunčáková, Imrich Kováč, Vladimír Martiška a Vladimír Subi.
Mgr. Daniela Kozáková
Foto: Ing. Alena Bohunčáková

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne sme v jesennom období pripravili aj pre naše seniorky. Spolu s vnúčatami
prišli pomôcť vytvoriť malé vkusné darčeky pre
našich pozvaných hostí, ktorí boli ocenení počas
slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v rámci Dní obce Mojmírovce. Svojou trochou
tak prispeli k propagácii našej obce darčekmi z
výrobkov a výpestkov nášho regiónu. Veríme,
že sme všetkých obdarovaných milo potešili, a
ďakujeme seniorkám s vnúčatami za ich nezištnú
pomoc a ochotu.
Oľga Slaténiová
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Pohľad do
minulosti slávností
V Obecných zvestiach č. 4 (jún, júl, august
2000) v článku s názvom Návrat k Mojmírovským májovým dňom sa okrem iného píše:
„Od roku 1994 sme si zvykli, že mesiac máj
patrí rôznym zaujímavým podujatiam a stretnutiam. Všetky akcie stoja našu obec minimum
finančných prostriedkov, pretože pri súťažiach
organizátori vyberajú štartovné (každý účastník
platí účastnícky poplatok) a pomáhajú sponzori. Obec viac-menej poskytuje len priestory a
objekty.”
V piatom čísle Obecných zvestí (september
- október 2001) v článku s názvom Vinobranie
sa uvádza:
„29. septembra sme v obci po prvýkrát
usporiadali slávnosť vinobrania. Celú slávnosť

znásobilo vyhrávanie a pozývanie občanov Mojmírovskou kapelou a nádherný alegorický voz
vyrobený pracovníkmi PD.”
V článku s názvom Druhý družstevný deň..,
ktorý bol zverejnený v Obecných zvestiach
Mojmírovčan v októbri 2003 sa okrem iného
konštatuje:
„Dňa 27. augusta 2003 sa uskutočnil II.
družstevný deň PD Mojmírovce, ktorý bol aj
sviatkom obce. Pohostinné priestory poskytol
historický Kaštieľ Mojmírovce vo svojom dobudovanom areáli.”
V časopise obce Mojmírovce (október 2006)
je publikačnému prvku s názvom Dni obce Mojmírovce venovaných až 12 strán. V článku sa
podrobne píše o trojdňových oslavách (15.9.2006
Deň Urmína - Mojmíroviec, 16.9.2006 Deň regiónu a generácií, 17.9.2006 Kultúra bez hraníc).
Pohľad do minulosti obecných slávností
pripravil Ivan Mojmír Zoborský

INZERCIA

SALÓN PRE PSOV V OBCI CABAJ-ČÁPOR
V obci Cabaj-Čápor ponúkam strihanie a kompletnú úpravu vášho psíka.
Strihám a upravujem aj krátkosrsté plemená a krížencov.
Teraz akcia:
Za cenu strihania spravím kompletnú úpravu vášho psíka, ktorá zahŕňa:
kúpanie, fénovanie, čistenie uší, vytrhávanie chĺpkov z uší a strihanie pazúrikov.
Malé plemená
Stredné plemená
Väčšie plemená
Veľmi zanedbaný pes

do 5 kg
do 10 kg
nad 11 kg
príplatok

Bonus:
Strihám aj vo večerných hodinách
od 18:30 až do 21:00 hod.,
sviatky a víkendy od 15:00 do 21:00 hod.
Monika Dzibelová, Cabaj-Čápor č. 1203,
tel. č.: 0905 807 731
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8 Eur
11Eur
15 Eur
5 Eur
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Hluk všade
okolo nás
Máte aj vy problémy s hlukom vo
svojom okolí? Trpíte tým? Ničí vám
zdravie? Je pre vás hluk nežiaduci,
rušivý alebo dokonca škodlivý? Obťažujú vás hlukom susedia? Podobné
otázky si dnes kladieme nielen v meste, ale v ostatných rokoch aj na vidieku, vrátane
našej obce. V ostatnom období ma viac občanov
požiadalo napísať o tomto závažnom probléme.
Každý štvrtý obyvateľ Európy (nad 70 rokov
každý tretí) má problémy so sluchom. Zdravý
sluch je ľudský zmysel, ktorý funguje vo dne v
noci. Oči môžeme zavrieť, ale sluch nevypneme.
Je známe, že nadmerný hluk (ohňostroj, hlučná
hudba a pod.) môže poškodiť sluch alebo spôsobiť
až hluchotu. Už hladina hluku presahujúca 50 55 decibelov má na ľudí rušivý účinok. Hluk nad
80 - 90 decibelov môže trvalo poškodiť sluchové
orgány. Pri hluku telo vylučuje stresový hormón,
stúpa tlak a srdce pracuje rýchlejšie, zvyšuje sa riziko infarktu. Znižuje sa výkonnosť a hrozí vznik
psychických problémov, vrátane porúch spánku.
Keď sa nečakaným hlukom prekvapia malé deti,
môžu prestať rozprávať alebo sa začnú zajakávať.
Rovnako počas silného hluku trpia tiež zvieratá.

Aj vidiek sa zmenil
Problémy s hlukom sú dnes nielen v mestách,
ale aj na dedinách. V rokoch mojej mladosti sa v
nedeľu spravidla vykonali len najnutnejšie práce
okolo zvierat, ale v zásade sa nerobilo s hlučnými

strojmi s výnimkou žatvy. Teraz je aj na vidieku
úplne iná situácia. Nie je to len hluk z dopravných
prostriedkov (kamióny, motorky...), ale na všetky
práce v záhradách a v blízkosti
rodinných domov sú k dispozícii
hlučné stroje a zariadenia. V súčasnosti sa nielen cez týždeň, ale
tiež v nedeľu (deň pracovného
pokoja) skoro ráno, dopoludnia, na obed, popoludní, často
i neskoro večer bežne „hučí“
motorovými pílami, vyžínačmi, kosačkami,
krovinorezmi, brúskami, miešačkami a ďalšími
strojmi. Aj hlučná zábava na dvore do neskorých
večerných a nočných hodín vie susedov poriadne
otráviť rovnako ako aj hlučný pes môže vyrušovať. Susedia si niekedy neuvedomujú, že hlukom
alebo iným neprimeraným obťažovaním zhoršujú
medziľudské vzťahy.
V posledných rokoch sa nám čiastočne podarilo zmenšiť zadymovanie dediny pálením organických odpadov v našich záhradách. Ale hluk sa
zvyšuje každým rokom. Pritom obce majú prijaté
aj všeobecne záväzné nariadenia, ktoré vychádzajú priamo z Občianskeho zákonníka, ako základnej právnej normy z oblasti občianskeho práva. V
Občianskom zákonníku sa okrem iného uvádza,
že vlastník veci nesmie nad mieru primeranú
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
dymom, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi,
tienením, vibráciami...., nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a
nešetrne, prípadne v nevhodnej dobe odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Základnú právnu normu by sme teda všetci bez
rozdielu aj v našej obci mali dodržiavať.
Ivan Mojmír Zoborský

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V októbri
oslavujú:

90. narodeniny
Helena Malináková
85. narodeniny
Augustína Čankyová
80. narodeniny
Vincent Belan,
Katarína Mokrášová
75. narodeniny
Mária Mészárošová,
Vladimír Backár

70. narodeniny
František Augustín,
Anton Čurgali,
Milan Košťál
65. narodeniny
Anna Sládečková,
Darina Foltinová,
Jolana Didiová,
Anna Raškovičová,
Margita Kudryová,
Milan Džupina
60. narodeniny
Zdeněk Tesař,

Mária Molnárová,
Milan Tlušťák,
Anna Lakatošová
Gabriela Belančíková,
Alžbeta Kurucová,
Danka Miháľová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Sebastián Kuchař,

Leonard Lukáč
Dieťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Ján Blaško,
Júlia Homolová
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Živá kosačka
Poznáme to. V jeden týždeň si všetko krásne
okolo domu pokosíme, ale po pár dňoch musíme
opäť. Toto leto bolo na zrážky veľmi bohaté, a
preto sme takéto situácie zažívali veľmi často.
Ponúkam vám aspoň na zváženie zaujímavé vysoko ekologické riešenie.

Zadovážte si na jar holandskú mini kozu. Nemyslím to ako žart, ale ako skutočne podnetný
a vysoko reálny základ k vašej spokojnosti so
zeleňou v okolí vášho domčeka. Holandské mini
kozy, ako už ich názov napovedá, k nám prišli
z Holandska. Pôvodne sa na Slovensku chovali
v zoologických záhradách, ale postupne pre ich
nenáročný chov začali tešiť i súkromných chovateľov. Sú vyšľachteným plemenom primárne
určeným na spásanie, v žiadnom prípade nie
na mäso alebo mlieko. Chovajú sa pre radosť.
Prirovnala by som ich k okrasným plemenám
psov, ktoré chováme ako domácich miláčikov.
So psíkmi má toto plemeno kôz veľa spoločného.
Holandské mini kozy sa priemerne dožívajú 15
rokov, majú pokojnú povahu, sú rozumné, prítulné a veľmi spoločenské. Čo sa jedla
týka, vôbec nie sú vyberavé, nepohrdnú
sezónnym ovocím, zrnom, konárikmi,
ochutnajú skutočne všetko, čo im príde
do cesty. Kozičky dorastajú do výšky
približne 46 cm a vážia do 25 kg. Capko
je o pár cm vyšší (50-60 cm) oproti svojej jemnejšej polovičke a jeho váha je do
40 kg. Odchov kôz nie je vôbec zložitý,
všetko v ten správny čas zariadi príroda.
Páriť sa môžu dvakrát do roka a majú jedno až tri kozliatka, do ktorých sa zamilujete na prvý pohľad. Majú jemnú, lesklú,
krátku priliehavú, dvojfarebnú alebo trojfarebnú srsť. Mini koza je stádové zviera,
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to znamená, že si treba zadovážiť najmenej dve.
V našej obci sa môžete stretnúť s týmto druhom
domáceho miláčika vo viacerých záhradách. Tak
čo, pridáte sa so svojím chovom?
Mgr. Lucia Franclová

Záhradkárska
výstava
Napriek tohtoročnému pre nás záhradkárov,
ovocinárov a vinohradníkov nepriaznivému
počasiu sa podarilo pripraviť tradičnú výstavu
ovocia, zeleniny, kvetov a doplnkov.
Išlo o jej 29. ročník, pre ktorý sme využili
zaujímavé priestory budovy starej pošty na
Námestí sv. Ladislava. Opäť sme mohli vidieť
pestrosť domácich produktov, zopár noviniek
odrôd zeleniny a ovocia, krásny bylinkový kútik či farebné, oku lahodiace dekorácie od OUI
Mojmírovce. Tradičná výstava výpestkov hrozna a vína od PD Mojmírovce sa niesla v duchu
osláv 65. výročia uvedenia do prevádzky vinice.
Tento rok si tiež pripomíname 75. výročie uvedenia do prevádzky obecnej pálenice a pri tejto
príležitosti k nám zavítali členovia Slovenského
rádu rytierov destilátov, aby šírili kultúru medzi
ľuďmi v tejto oblasti. Rovnako aj Konopný dvor
prišiel prezentovať tradíciu a súčasný nový trend
v spracovaní a použití konopy siatej.
Ďakujeme touto cestou rodine Tomanovej,
ktorá nám poskytla priestor a pripravila pre
verejnosť kaviareň s cukrárňou U záhradkára.
Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapojili do výstavy a obci Mojmírovce za finančnú a materiálnu podporu.
tt

ŠPORT

Memoriál

Miroslava
Tulipána
Tesne pred štartom žiackych súťaží ročníka
2016/2017 zorganizoval Futbalový klub Mojmírovce turnaj hráčov narodených v roku 2003
a mladších za účasti detí z Veľkého Zálužia,
Cabaja-Čápora, Ivanky pri Nitre a domáceho
kolektívu. So súhlasom rodičov a manželky
pred necelými dvomi rokmi zosnulého mladého
futbalistu Mirka Tulipána bol turnaj nazvaný po
hráčovi, ktorý bol nielen výborným športovcom,
ale najmä skvelým človekom. Touto cestou by
sme chceli poďakovať rodičom, manželke Danke a ďalším príbuzným, ktorí osobnou účasťou
prispeli k slávnostnému charakteru tohto športového podujatia. Hralo sa systémom každý s každým a pre viacerých ešte nedávno prípravkárov
to bol prvý štart v zápase na veľkom ihrisku.
Bojovalo sa férovo, na čo dohliadali rozhodcovia Rastislav Hrnek, Matúš Šturdík a Šimon
Špánik.

V. Zálužie - Cabaj-Čápor 2:0,
Góly: D. Bene, F. Bédi.
Mojmírovce - Ivanka 13:0,
Góly: D. Koleno 6, M. Henyig 2, M. Benčík, E.
Oláh, N. Ferus, S. Ivanič, P. Fuska.
Celkové poradie:
1. Veľké Zálužie 2. FK Mojmírovce 3. Cabaj-Čápor 4. Ivanka pri Nitre
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár – Adrián Andris – Mojmírovce
Najlepší hráč – Daniel Bene – Veľké Zálužie
Najlepší strelec – Denis Koleno – Mojmírovce
Podujatie finančne a materiálne podporili:
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce,
Bitúnok Refka Mojmírovce, Top Real Trans
– Robert Ďurech, Dobrovoľný hasičský zbor
Mojmírovce, Sergej Janajev, Róbert Augustín, Ing. Róbert Palka, Vladimír Martiška,
Mgr. Martin Palka, Ing. Andrea Bakošová,
Jaroslav Rodný ml., Ing. Michal Žáčik, Patrik Rácz, Oľga Molnárová, Michal Švelan.
Neoceniteľnú pomoc pri zabezpečení podujatia poskytol Mirkov brat Radoslav Tulipán
a taktiež jeho prvý tréner Ladislav Jančár.

Výsledky:
Cabaj-Čápor - Ivanka 8:0,
Góly: T. Pavlík 2, M. Lukačovič 2, M. Lehoťák,
O. Páleník, Š. Chlebec, L. Levický.
Mojmírovce - V. Zálužie 0:1,
Gól: D. Bene.
V. Zálužie - Ivanka 6:1,
Góly: D. Bene 3, T. Števíková, J. Kováčik, F.
Bédi - J. Chlebec.
Mojmírovce - Cabaj-Čápor 1:1,
Góly: D. Koleno – T. Pavlík.

Naši mladí futbalisti prvýkrát vybehli
na trávnik v nových dresoch, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Poďakovanie patri tiež
obci Mojmírovce, ktorá finančne podporuje
činnosť futbalového klubu. Nesmieme zabudnúť
ani na rodičov chlapcov, ktorí akciu organizačne
pripravili a dokázali, že ľudia v Mojmíroviach
vedia zorganizovať turnaj na vysokej spoločenskej a športovej úrovni.
Ing. Jozef Filo
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Stolnotenisový
turnaj

V piatok 9.9.2016 sa v telocvični ZŠ v
Mojmírovciach konal stolnotenisový turnaj pri
príležitosti 860. výročia prvej zmienky o obci
Mojmírovce. Turnaja sa zúčastnili hráči z okolitých obcí, ale aj z Lipovej, zo Šurian či Hornej
Kráľovej. Prvý dvaja zo skupín postúpili do
pavúka, kde sa postupne vytvorila semifinálová
a finálová zostava. O tretie miesto zabojovali
Radoslav Andris a Stanislav Chrenko. Vo finále
sa stretli Pavol Gardian a Milan Šoky. Konečné
poradie: 1. Pavol Gardian, 2. Milan Šoky, 3. Radoslav Andris, 4. Stanislav Chrenko.
Stanislav Andris

Okresné športové
hry seniorov
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V Cabaji-Čápore sa stretli seniori okresu
Nitra na športových hrách. Družstvo našich
seniorov malo svojich zástupcov vo všetkých
disciplínach: beh na 60 a 100 m, hod granátom,
skok do diaľky z miesta, kolky, hod váľkom a penaltové
kopy. Mojmirovskí seniori
svoj zápal a úsilie premenili na
medailové úspechy. V tomto
ročníku okresných športových
hier sa nám podarilo získať
10 medailí: zlaté Helena Beláková, Gabriela Krivušová
a Ľubomír Striha, strieborné
Helena Beláková, Valentín
Čanaky, Anežka Strihová,
bronzové Helena Beláková a
Valentín Čanaky. Atmosféra
na pretekoch bola veľmi dobrá a k tomu nám
vyšlo aj počasie. Tešíme sa aj na budúcoročné
športové stretnutie.
Gabriela Krivušová

Jednoduché,
ale veľmi účinné
Izometrické cvičenie – ide prakticky o statické napínanie svalov, ktoré sa môže cvičiť kdekoľvek a bez akéhokoľvek náradia a náčinia, pričom
však umožňuje zapájať do činnosti maximum
svalových vlákien. Toto jednoduché cvičenie,
aj keď málo známe alebo podceňované, je veľmi
účinné a jeho veľkou výhodou je, že ho môžeme
cvičiť kdekoľvek: v nemocnici, na cestách, pri
čakaní na dopravný prostriedok, v hoteli, doma.
Postupne začnite napínať dolné končatiny, lýtka,
stehná, sedacie a brušné svaly, chrbát, hrudník,
paže, ramená a následne uvoľňovať.
Postup (doma): Ľahnite si na chrbát na podlahu a postupne napnite všetky svaly svojho
tela. Sedem až desať sekúnd vydržte a potom tak
isto dlho relaxujte. Cvičenie dvakrát opakujte.
Ostaňte ležať a oddýchnite si. Potom sa otočte
na brucho. Striedavo napínajte jednotlivé svalové
partie a jemne uvoľňujte. Pri cvičení môžete počúvať relaxačnú hudbu, ktorá vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. Takýto izometrický
tréning netrvá dlhšie ako 10 - 15 minút a pritom
posilníte všetky svaly svojho tela.
Ján Tóth
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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

