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Mojou obcou sú
Mojmírovce

Drahí spoluobčania,
rok 2016, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach,
zostane už len v našich spomienkach.
Chcem sa preto úprimne poďakovať
všetkým, ktorí svojou prácou a snahou
v uplynulom roku prispeli k rozvoju a
zveľadeniu našej obce a dennodenne
dokazujú, že im osud našej obce nie
je ľahostajný. Napriek hektickej dobe,
v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom
na pokrytie všetkých požiadaviek našich občanov, som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v
obci Mojmírovce sa nám spoločnými silami darí. Mnohé v
našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to
je však potrebné veľa úsilia, práce, rokovaní, projektov, ale
i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Už v prvých hodinách nového roku 2017 sme si vyslovili
želania, ktoré zahŕňajú väčší pocit vzájomnej spolupatričnosti, a želania, ktorými si prejavujeme vzájomnú úctu
a dobré spolunažívanie. Nájsť správnu cestu si vyžaduje
umenie kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o
správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia,
posúdiť vopred dôsledok svojich konaní a vedieť niesť aj
zodpovednosť. Som presvedčený, že spoločne s vami sa nám
bude dariť túto neľahkú úlohu realizovať. Akýkoľvek ťažký
bude nastávajúci rok 2017, akékoľvek problémy prinesie,
sme tu pre to, aby sme ich riešili a prijímali so vztýčenou
hlavou. Prispejme všetci spoločne k tomu, aby sa tolerancia
a schopnosť pokojného spolunažívania nestali len nostalgickými odkazmi histórie našej obce.
Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí
dožaduje uznania, a pritom sám podáva ľuďom kamene
namiesto chleba. Hľadáme vinu v iných, a pritom často nie
sme si ochotní pripustiť, či vinník nespočíva v nás samých.
Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný
blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to
skutočné bohatstvo - priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých tisícročí
nám pripomína, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na
popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote
našej spoločnosti, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým
nezmeníme uhol pohľadu na svoj osobný hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie,
celá naša spoločnosť.
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Zimná krása
Foto: Ing. Antónia Zoborská

Na záver príhovoru vám v roku 2017 želám pevné zdravie,
rodinnú pohodu, pokoj a harmóniu, zlepšenie medziľudských
vzťahov, nech nás v našej krásnej dedinke nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech vám prinášajú šťastie vaše deti
a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať
zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
* Regionálne múzeum Mojmírovce vás srdečne pozýva na cyklus
prednášok babičky bylinkárky o liečivých bylinkách, ich zbere, spracovaní a používaní pri rôznych ochoreniach. Môžete
si vypočuť odborné rady a informácie o jednotlivých bylinkách
a ich liečivých účinkoch pri ochoreniach. Naučíte sa vyrábať
rôzne druhy liečivých tinktúr, sirupov a krémov. Odporúčame
záujemcom priniesť si poznámkový zošit, dozviete sa zaujímavé
recepty. Prvá prednáška sa uskutoční v priestoroch regionálneho
múzea 6.2.2017 o 17:00. Vstupné na podporu Regionálneho múzea
Mojmírovce je 2 €.
* ZO SZZ v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú svojich
členov i verejnosť na prednášku Staré odrody ovocných stromov
- význam a opodstatnenosť pestovania. Prednášajúcim bude Milan Kajan, predseda ZO SZZ Lipová. Prednáška sa uskutoční 7.
februára 2017 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Mojmírovciach.
* Obec Mojmírovce v spolupráci so ZO JDS v Mojmírovciach
pripravujú kultúrne podujatie Fašiangy 2017, ktoré sa uskutoční
v sobotu 18. februára 2017 od 14:00 do 22:00 hodiny v kultúrnom
dome. V programe sa predstavia Detská muzika Zurmína, Penco,
Eifel a Danča, Záhradkárska heligónka Lipovčanka, Moštenskí
pajtáši a Borovienka známa z TV obrazoviek. Vstupné 2 €. Nebudú chýbať ani fašiangové šišky, langoše, varené víno a zabíjačkové špeciality. Srdečne ste vítaní.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na veselohru v troch dejstvách s
názvom Bičianka z doliny od Zuzky Zgurišky v podaní členov
Veličianskeho ochotníckeho divadla v sobotu 25. februára 2017
o 16:00 v sále kultúrneho domu v Mojmírovciach. Vstupné 2 €.
Veličianske ochotnícke divadlo sa na vás teší a praje vám skvelý
kultúrny zážitok.
* Kaštieľ Mojmírovce pozýva občanov i širokú verejnosť na medzinárodný španielsko - írsko - slovenský gajdošský fašiangový
koncert, ktorý sa bude konať vo Veľkej sále v nedeľu 26. februára 2017 o 17:00 hod. Súčasťou programu bude aj uvedenie novej
publikácie od Roberta Žilíka Portrét neznámeho dievčaťa. Vstup
je voľný.
* ZO SZZ v spolupráci s Regionálnym múzeom Mojmírovce pozývajú svojich členov i verejnosť na prednášku: Pôda v našej obci
- zloženie, využitie a environmentálny prístup. Prednášajúcim
bude Ing. Kamil Slíž, CSc. Prednáška sa uskutoční 4. marca 2017
o 17:00 hod. v Regionálnom múzeu Mojmírovce.

3

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Z rokovania obecného zastupiteľstva - november 2016

Rok

Obecné zastupiteľstvo

Počet
obyvateľov

2006
2007

• v sprievode jednotlivých riaditeľov škôl (ZŠ - Mgr. Gertrúda Štrámová, MŠ – Margita Cintulová, ZUŠ - Bc. Rudolf Arpáš) vykonalo obhliadku priestorov budovy, v ktorej sídlia všetky tri
školy. Po prezentácii zrekonštruovaných priestorov sa poslanci OZ oboznámili hlavne s havarijným stavom oboch telocviční, školskej kuchyne, kúrenia a elektroinštalácie. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že riešenie tohoto stavu musí patriť medzi priority,

Narodení

Zomrelí

Prisťahovaní Odsťahovaní

2723

24

32

28

15

2730

31

27

36

33

2008

2766

22

24

89

51

2009

2799

33

38

76

52

2010

2806

24

28

62

39

2011

2839

38

21

48

34

2012

2865

39

30

62

64

2013

2867

25

24

47

30

2014

2856

41

30

56

70

• zobralo na vedomie informáciu starostu obce o zavedení platobného terminálu v klientskom
centre OcÚ, nakoľko sa s požiadavkou občanov využívať platobné karty stretáva čoraz častejšie
a zároveň na základe skúseností z iných obcí, ktoré to umožňujú.

2015

2891

27

27

79

51

Z rokovania obecného zastupiteľstva - december 2016

Pán starosta, nachádzame sa v polovici volebného obdobia. V roku 2015 bolo vidieť značné
budovanie a investovanie, v roku 2016 však
niektorí občania mali pocit ako keby sa toto
tempo zastavilo a budovalo sa veľmi obmedzene. Ako to možno vysvetliť?

• zobralo na vedomie Správu č. 1/2016 o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za obdobie
január až september 2016 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Ing. Jankou Maršálkovou,
• zobralo na vedomie informáciu o architektonickom riešení hlavného cintorína a námestíčka
Rínok,

Obecné zastupiteľstvo
• schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mojmírovce na I. polrok 2017,
• zobralo na vedomie informáciu prednostky OcÚ, ktorá v nej pozitívne zhodnotila aktivity
zamestnancov obce, smerujúce k efektívnemu znižovaniu nedoplatkov občanov voči obci na
daniach a poplatkoch,
• zobralo na vedomie odporúčania Komisie pre správu majetku obce, financie a podporu podnikateľskej činnosti a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Mojmírovce
na rok 2017,
• schválilo rozpočet obce Mojmírovce na rok 2017,
• schválilo rozpočet na rok 2017 pre Regionálne múzeum Mojmírovce vo výške 30 877 €, pre ZŠ
Mojmírovce vo výške 801 200 € a pre ZUŠ Mojmírovce vo výške 162 980 €,
• schválilo nasledovné všeobecné záväzné nariadenia: VZN 1/2017 Zásady hospodárenia s majetkom obce Mojmírovce, VZN 2/2017 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Mojmírovce a za prenájom nebytových priestorov a zariadení, VZN 3/2017 o zásadách
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mojmírovce, VZN
4/2017 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady, poplatku za drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj.

Niektoré štatistické údaje o obyvateľstve za rok 2016
K 31.12.2016 mala naša obec 2900 obyvateľov. V roku 2016 sa v našej obci narodilo 31 detí,
z toho 15 dievčat a 16 chlapcov. Zomrelo 42 občanov, z toho 22 mužov a 20 žien. V matričnom
obvode Mojmírovce bolo uzatvorených 42 manželstiev. Do obce sa prihlásilo 60 a odhlásilo 48
občanov. Priemerný vek obyvateľstva našej obce v roku 2016 bol 40 rokov. Najstaršou občiankou je Jozefína Kamenická, ktorá sa dožila 97 rokov. Prvým bábätkom narodeným v roku 2017
je Paulína Krivušová.
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SO STAROSTOM OBCE OTVORENE

Rok 2016 bol poznačený hlavne dvomi dôvodmi obmedzených investícii. Prvým dôvodom
boli tri veľké projekty, ktoré sme zrealizovali v
roku 2015 a vyžadovali si okrem iných zdrojov
aj značné spolufinancovanie obce (či už išlo o
spoluúčasť obce alebo neoprávnené výdavky
projektu) – Regionálne múzeum Mojmírovce (rekonštrukcia malého kaštieľa) vo výške 270 772
€, Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške
141 353 € a kúpa zrekonštruovaných nebytových
priestorov v Polyfunkčnom dome (prízemie a
podzemie bývalých Združených služieb) vo výške 141 433 €, čo tvorí spolu viac ako 500 000 €
z vlastných zdrojov. K tomu ešte vďaka zdĺhavej
dobe refundácii záverečných platieb zo strany
riadiacich orgánov príslušných ministerstiev za
rekonštrukciu malého kaštieľa (marec 2016) a
verejného osvetlenia (november 2016) si obec na
dočasné prefinancovanie musela zobrať úver a
nemohla si už dovoliť žiadne väčšie investície v
roku 2016. Druhým dôvodom, ktoré obmedzovalo zvýšené množstvo investícií v roku 2016, bola
znížená možnosť čerpania prostriedkov z eurofondov z dôvodu zmeny programových období,
čo malo za následok príliš malý počet výziev, do
ktorých by sa vedela naša obec zapojiť. Napriek

tomu však máme za sebou veľa práce, ktorá nie
je až tak viditeľná pre občanov, ale bola veľmi
potrebná, ba priam nevyhnutná pre našu obec,
nakoľko neriešenie tejto situácie by mohlo obci
spôsobiť nevyčísliteľné škody v budúcich rokoch. Od roku 2011 obec prestala mať kladné
správy audítora, čo sa z roka na rok zhoršovalo
a dospelo to až k tomu, že za rok 2013 mala
obec správu audítora so záporným výrokom.
Príčinou týchto nie pozitívnych správ boli chyby
vo vedení účtovníctva v nesúlade so zákonom
o účtovníctve a taktiež bola v týchto správach
obec upozornená na nedôsledné vykonávanie
inventarizácie majetku obce. Preto som veľmi
rád a je za tým kus práce zamestnancov obce
a poslancov (často aj pod veľkým tlakom a vypätím), že za rok 2015 sme už obdržali správu
audítora, ktorá nás uistila v tom, že obec vedieme
správnym smerom a nesmieme sa dať znechutiť
našimi neprajníkmi. V roku 2016 sme sa zároveň
venovali prípravným projektovým dokumentáciám, žiadostiam o NFP a žiadostiam o dotácie,
ktorých výsledky, v prípade úspešnosti, bude
možné vidieť až v tomto roku a v roku 2018.
Často práve tieto prípravné fázy sú neviditeľné
pre bežných občanov a vyžadujú si veľa času, či
už ide o vyjadrenia rôznych dotknutých štátnych
orgánov, ale aj o ich následné zapracovanie a nehovoriac často o zdĺhavom verejnom obstarávaní
v prípade väčších projektov.
Starostovi obce sa za odpoveď poďakoval
Ivan Mojmír Zoborský
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ROZHOVOR
s predsedom redakčnej rady
profesorom

Ivanom

Mojmírom

Zoborským

Po schválení nového Štatútu obecného
časopisu Mojmírovčan v marci 2015 obecné
zastupiteľstvo (OZ) vymenovalo redakčnú radu
(RR), ktorej predsedom sa stal Prof. Ing. Ivan
Mojmír Zoborský, CSc., zakladajúci člen časopisu. Po 22 mesiacoch pôsobenia vo funkcii
predsedu RR sme ho požiadali o rozhovor.
Ako hodnotíte obsah a grafiku časopisu našej
obce?
Úroveň časopisu hodnotia naši čitatelia. Ohlasy
na obsahovú stránku aj grafický dizajn máme
pozitívne. Pri tvorbe časopisu sme nadviazali na
predchádzajúce obdobie. Zaviedli sme však nové
rubriky, ako napríklad Príhovor starostu obce
alebo predsedu RR, Samospráva obce informuje,
Zaznamenali sme v obci, Zo života škôl, Z histórie obce. V priebehu roka zverejňujeme viac ako
200 rôznych publikačných prvkov a približne
rovnaký počet fotografií. Do RR sa nám podarilo
získať slovenčinárku PaedDr. Janku Golianovú,
ktorá nám zabezpečuje jazykovú úpravu. Pri
plnení úloh redakčnej rade účinne vypomáha
aj starosta obce Mgr. Martin Palka, ktorý je za
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časopis zodpovedný, a v ostatných mesiacoch aj
Tomáš Poledník, zamestnanec obce. Grafický
dizajn časopisu už viac ako desaťročie zabezpečuje Pavol Deglovič.
Niektoré zmeny sme urobili aj od začiatku
tohto roka. Aby sme upevňovali a rozvíjali
lokálpatriotizmus, na 2. strane časopisu pod
obsah sme zaradili heslo Mojou obcou sú
Mojmírovce. Chceme, aby najmä mladá
generácia bola hrdá na obec, v ktorej žije. Do
tiráže na 3. strane pridávame aj informáciu o
tom, že časopis je zverejnený v elektronickej
verzii na webovej stránke obce. Urobili sme
tiež zmenu v rubrike Spoločenská kronika tak,
aby sme dodržiavali zákon o ochrane osobných
údajov. Mená jubilantov nebudeme uvádzať v
aktuálnom mesiaci, ale v nasledujúcom čísle.
Týmto dvojčíslom otvárame i novú rubriku So
starostom obce otvorene.
Okrem zverejňovania príspevkov v obecnom
časopise vám zostáva čas ešte aj na inú publikačnú činnosť?
Sporadicky píšem do dvojtýždenníka SPU
v Nitre, ktorého som bol šéfredaktorom. Na
univerzite som pôsobil takmer 50 rokov a každoročne som bol autorom vedeckých prác, vysokoškolských skrípt, učebníc a monografií. Jedna
monografia dokonca získala prémiu Slovenského
literárneho fondu a bola publikovaná aj v zahraničí, čo poteší každého autora. Vystupoval som
v televíznych reláciách Poľnohospodársky rok
a v dokumentárnom filme O chlebe. Aj v tomto
období vypracovávam mnoho posudkov na práce
rôzneho charakteru a zúčastňujem sa bakalárskych a inžinierskych štátnych skúšok ako predseda komisie. Prispievať do časopisov som začal
už na strednej škole. Stále sa snažím publikovať
so širším záberom. Spomeniem len ostatné dva
roky. V roku 2015 som zostavil Pamätnicu, 180
stranovú účelovú publikáciu k jubilejnej stretávke, ktorá zachytáva 55 ročné obdobie štúdia a
života mojich spolužiakov, absolventov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP v Nitre. V roku
2016 sa nám podarilo spolu s mojimi priateľmi
v hornom Novohrade vydať po 100 rokoch od jej
napísania, takmer 250 stranovú knihu s dobovými fotografiami s názvom Vojna. Je to vzácne
dielo môjho starého otca, spomienky na 1. svetovú vojnu z pohľadu obyčajného slovenského vojaka v rakúsko-uhorskej armáde. Do knihy som
spracoval doslov, v ktorom píšem o jeho živote
a literárnej tvorbe. Okrem toho v tomto roku sa

ROZHOVOR
vydá faksimile, knižná kópia originálu rukopisu
tejto knihy, ktorý som poskytol vydavateľovi ako
majiteľ autorských práv. Ešte uvediem, že som
spoluautor textovo - obrazovej knihy spomienok
o meste pod Zoborom s názvom Nitra - Ako si ťa
pamätáme, ktorá bola vydaná koncom uplynulého roka. Spracoval som v nej časť o volejbalovom
športe, v ktorom som aktívne pôsobil ako hráč
aj ako funkcionár. Menovite v nej uvádzam aj
všestranného športovca, výborného volejbalistu, spoluhráča a vzácneho priateľa MUDr. Jána
Čanakyho. V tomto období pripravujeme pokračovanie (2. a 3. diel) príbehov o Nitre v druhej
polovici 20. storočia.
V žurnalistike sa treba neustále vzdelávať a
kráčať s dobou. Je to tak?
Áno, vzdelávať by sme sa mali celý život, nielen
v oblasti novinárskej práce. Manželku už v tomto
smere pravdepodobne neprekonám ☺, pretože po
odchode do dôchodku takmer 15 rokov študuje
rôzne odbory. V žurnalistickom písaní dnes už
nemožno uspieť bez ovládania práce s počítačom. Preto som nedávno absolvoval Univerzitu
3. veku, odbor informačné technológie. V minulom roku som ukončil školenie Žurnalistické
tvorivé písanie a so starostom obce som sa
zúčastnil na pracovnom seminári Ako sa robia
obecné noviny.
Máte mnoho záujmov. Ktoré sú vám najbližšie?
Okrem žurnalistiky je to naša záhrada, v ktorej
sa spolu s manželkou venujeme pestovaniu hlavne menej známych druhov ovocia a zeleniny. O
každý stromček, krík alebo kvetinku sa staráme
s láskou, vtedy sa nám odmení. Čo sme skôr narodení, pri práci v záhrade si občas povzdychneme: láska, mne ubúda síl ☺, ale na druhej strane
záhrada je mojou inšpiráciou, získavam v nej aj
energiu a pozitívny pohľad na život. Na univerzite sme viac ako 20 rokov výskumne riešili špeciálne odvetvia rastlinnej výroby. Z ovocinárstva
som obhájil dizertačnú prácu. Spolu so známym
propagátorom ovocinárstva profesorom Ivanom
Hričovským som spracoval knižnú publikáciu s
názvom Drobné ovocie. Publikoval som aj z oblasti veľkovýrobného zeleninárstva a vinohradníctva. V snahe využiť získané poznatky som
pred rokmi v obecnom časopise otvoril rubriku
Naše záhrady, do ktorej prispievam. Takmer 10
rokov sa stretávam s kolektívom speváckeho súboru Senior na nácvikoch a vystúpeniach.

Určite ste mali v živote aj vzory. Čo ste sa naučili od starých rodičov?
Starí rodičia majú spravidla veľký vplyv na vnúčence. Aj u mňa to bolo tak. Vzorom skromnosti
a láskavosti bola moja starká. Veľkým vzorom
vzdelanosti a pracovitosti bol starý otec, náboženský spisovateľ, ktorý ovládal viaceré jazyky,
vydal dve desiatky kníh, písal do časopisov. Z
jeho prác približne 50 zostalo v rukopise. V tomto roku pripravujeme vydanie jeho knihy Tajní
vrahovia (reedícia). Pritom to bol vojvodinský
Slovák, zručný kolár (dômyselná viacúčelová
detská stolička a kolovrat, ktoré vyrobil vo svojej
dielni, boli do konca minulého roka umiestnené v
regionálnom múzeu v našej obci), roľník a človek
so zmyslom pre zodpovednosť a spravodlivosť,
ktorý mal aj dar reči a dokázal ovplyvňovať
verejnú mienku. Bol pre mňa doslova kultovou
osobnosťou, ktorej som sa v dospelom veku chcel
aspoň priblížiť.
Kedy začali vaše aktivity v prospech našej
obce?
Prakticky krátko po príchode do Mojmíroviec.
Šestnásť rokov som bol v obecnom zastupiteľstve vo funkcii hlavného kontrolóra obce, následne som pracoval v komisiách OZ. Od počiatku,
už 23. rok sa podieľam na tvorbe časopisu našej
obce. Spolu je to celé štvrťstoročie. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám
pri príprave Mojmírovčana pomáhajú. Verím, že
sa redakčnej rade spolu s prispievateľmi bude
naďalej dariť tak, aby obecný časopis bol zaujímavý pre našich čitateľov a poskytoval základné
informácie o obci a jej obyvateľoch.

Otázky položila, za rozhovor poďakovala a
úspechy v osobnom živote zaželala
Mgr. Lucia Franclová, členka RR.
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Od Kataríny
do Troch kráľov
Obdobie vianočných sviatkov 2016 máme za
sebou. Naša obec pripravila pre svojich občanov
i širokú verejnosť dostatok pekných tradičných
podujatí na toto obdobie. V duchu sviatočnom a
pre všetky vekové kategórie sa niesli hlavné podujatia, na ktorých sme spolu prežívali príjemné
chvíle. A ako to všetko prebiehalo od Kataríny
do Troch kráľov?
Na Katarínskej zábave si milovníci dobrej
hudby, zábavy a tanca prišli na svoje v kultúrnom dome s hudobnou skupinou Amadeo.

Advent sa začal v našej obci už v sobotu večer
26. novembra v kostole sv. Ladislava na bohoslužbe spojenej s posvätením adventných vencov
a potom sa spoločne na Námestí sv. Ladislava
rozsvietila na adventnom venci prvá sviečka. V
nedeľu sa mohli záujemci pokochať peknými
prácami domácich umelcov v kaštieli. O týždeň
na Barboru nám síce ešte nesnežilo, no svojou
návštevou nás poctil Mikuláš a deti spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi ho privítali tak,
ako sa patrí - peknými pesničkami, básničkami a
úprimnou radosťou, za čo dostali sladký balíček.
Pri tejto slávnostnej chvíli sa rozsvietila aj druhá
adventná sviečka.
Na ďalšiu sobotu pripravilo OZ INŠPIRÁCIA v spolupráci s obcou v kultúrnom dome pre
deti i dospelých vianočné tvorivé dielne. Celé
dopoludnie sa za pomoci šikovných lektoriek
tvorilo a zdobilo, šikovné ruky či snahu nezaprel
nik, veď vianočnú atmosféru bolo treba už aj
doma chystať. Na druhý deň v nedeľu sa rozsvietila tretia adventná sviečka.
Posledná adventná nedeľa patrila na námestí
pestrému vianočnému programu. Otvorilo sa
vianočné mestečko so všakovakými dobrotami
i bohatou ponukou milých darčekov. Po zotmení
sa spoločne rozsvietil vianočný stromček a posledná sviečka na adventnom venci.
Na Adama a Evu prišli k nám Vianoce
– sviatky pokoja a lásky, pri ktorých si kresťania na celom svete pripomínajú narodenie Ježiša
Krista v Betleheme. Štedrý deň je pre všetkých
ľudí dobrej vôle požehnaním a vzácnym darom.
Po vianočných sviatkoch pomaly prichádzal
koniec roka a aj na tieto dni pre svojich občanov
a širokú verejnosť pripravila obec predsilvestrovskú zábavu s hudobnou skupinou Duo Jamaha a koniec roka 2016 sa ukončil tradične na
Námestí sv. Ladislava - hudbou a ohňostrojom.
Nový rok 2017 sme privítali s radosťou ako sa
patrí, želajúc si navzájom všetko dobré.
Chladivé počasie prinieslo so sebou aj sneh,
a tak sme na Troch kráľov mohli ísť do kostola
na svätú omšu vychutnávajúc si bielu perinku.
Slávnostnú svätú omšu sprevádzalo hudobné
vystúpenie v podaní Musicantica Slovaca a po
omši vystúpila detská muzika Zurmína. Na večer taktiež otvoril svoje dvere aj kultúrny dom
a občania si mohli vypočuť rojkráľový koncert
vokálneho kvarteta Decórum a cappella group.
tt
Foto: Jaroslav Horváth
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Naši jubilanti
Priateľské stretnutie a slávnostný obed pri
príležitosti prijatia spoluobčanov - jubilantov,
ktorí sa v 2. polroku 2016 dožili 80, 85, 90-ročného životného jubilea, sa uskutočnilo v adventom čase 8.12.2016 v priestoroch kaštieľa.

Z listu jubilantky Matildy Kutišovej vyberáme:
Vážený pán starosta, bola som veľmi milo
prekvapená, keď som obdržala vaše pozvanie na
slávnostný obed pri príležitosti môjho životného
jubilea. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď
som sa s Vami osobne stretla pri samotnom obede, spolu s mojimi rovesníkmi, jubilantmi.
Milo ma prekvapilo a dojalo Vaše srdečné
a úprimné privítanie, ktoré sa nám prítomným
dostalo. Tento pocit bol o to srdečnejší, pretože ho bolo cítiť i u ostatných prítomných. Moje
poďakovanie tlmočím i za ostatných jubilantov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto
vzácnom stretnutí podieľali. Verím, že podobné
milé stretnutia potešia i ďalších našich spoluobčanov - jubilantov.
g.h.
Foto: Bc. Rudolf Arpáš

Uvítanie
novorodencov
Po slávnostnom uvítaní detí narodených v 2.
polroku 2016 nám mamička malej Mojmírovčanky Natálie, Ing. Michaela Palúchová napísala:
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To je asi moja dedina...
Po deviatich mesiacoch v maminkinom brušku som konečne uzrela svetlo sveta. Po narodení
som počula vľúdny a milý hlas osoby, ktorej
hlas som už predtým niekde počula - to je asi
moja maminka. Po štyroch dňoch strávených v
nemocnici, prišiel po nás usmievavý milý pán,
ktorého hlas som už tiež niekde počula - to je asi
môj ocinko. Počas cesty domov som z auta pozorovala mihajúce sa oblaky, tiene, svetlo, pestrú
škálu farieb - to je asi moja krajina. Pár minút
po mojom príchode domov ma prišli navštíviť
usmievaví ľudkovia, ktorí ma ihneď začali nosiť
a spievať mi - to sú asi moji starí rodičia. Každý
deň ma maminka vozí v kočíku po zaujímavých
cestičkách a chodníkoch na prechádzke. Vidím
veľké stromy a ich tiene v našom krásnom parku, počujem štebot vtáčikov, ktoré mi skrášlia
deň, a pri kostolných zvonoch cítim večný pokoj
a v tejto atmosfére vždy zaspávam - to je asi moja
malebná dedinka nazývaná Mojmírovce.

Dňa 8. 12. 2016 nás - nových občiankov, privítal pán starosta Martin Palka. Deti z MŠ Mojmírovce spolu s ich pedagógmi nám zaspievali a
zarecitovali pekné vinšíky do radostného života
a s dobrou náladou sme sa pobrali s našimi mamičkami do tepla našich domovov. Ďakujeme
všetkým Vám za milé privítanie a dúfame, že aj
my budeme môcť raz prispieť ku zveľadeniu
našej dedinky.
g.h.
Foto: Bc. Rudolf Arpáš
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Výstava
mojmírovských
umelcov - 6. ročník
Dňa 27.11.2016 sa uskutočnil v poradí už
šiesty ročník Výstavy mojmírovských umelcov.
Tento rok prevzalo patronát nad jeho konaním aj
Regionálne múzeum Mojmírovce. Ide však iba
o zmenu vo formálnej rovine, nakoľko ľudské
zdroje zostali rovnaké. Výstava sa uskutočnila v
Kongresovej sále veľkého kaštieľa v Mojmírovciach. Tento rok predstavilo svoje diela 31 umelcov. Aj tento rok sa zúčastnili nové tváre, ktoré
sme medzi našimi umelcami srdečne privítali.

V oblasti maľby nám predstavili svoje diela
Mária Dávidová - treba vyzdvihnúť jej fantáziu,
zmysel pre kompozíciu a odvážnu žiarivú farebnosť v diele Akt. Eleonóra Haasová dokázala zobraziť tatranskú prírodu a Kriváň v odvážnej dynamickej maľbe v typickej jesennej farebnosti.
Stella Veľká obohatila výstavu profesionálnymi
pokojnými kompozíciami s rybami. Martin Šiška nás donútil zamyslieť sa nad svojimi dielami
Bez názvu, Andrea Bakošová príjemne prekvapila čistými jednoduchými tvarmi figurálnej
kompozície a náladovou prechádzkou lesom.
Tatiana Ivanová predstavila svoju prepracovanú
maliarsku prvotinu na plátno Nočný oceán. Eva
Mináriková prispela na profesionálnej úrovni
triptychom sviežich farebných kompozícií z
mestského prostredia. Najmladšia zúčastnená
maliarka bola Nikoleta Tóthová, namaľovala
svojho priateľa z ríše zvierat, kocúra Lemyho.
Tichou spomienkou na veľmi talentovanú
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maliarku Annu Müllerovú boli na výstave dve
diela Peklo choroby a Slnečná krajina.
Umeleckú fotografiu zastúpili detailné fotografie lúčnych kvetov Edity Hanzelíkovej. František Kollář predstavil kolekciu ženských aktov
vytvorených starou fototechnikou kyanotypiou.
Hana Kollářová prispela na výstavu taktiež
kyanotypiami s rôznymi námetmi z vidieckeho
prostredia a portrétmi a taktiež krásnou úžitkovou keramikou inšpirovanou voľnými tvarmi
prírody a s výraznou štruktúrou.
Ani v tomto roku nechýbala zaujímavá
moderná maľba na sklo Lucie Franclovej, ktorá
vytvorila tiež obraz stromu pomocou textilnej
aplikácie. V textilnej technike vynikli aj veľmi
pôvabné, krásne farebné dielka Antónie Zoborskej Anjel a Lúčne kvety. Barbora Kotryová
vytvorila výraznú textilnú figúru s ručne šitou
tvárou – inšpirácia filmom Niloofar.
Šikovnosť rúk, umelecké cítenie a precíznosť vo svojej práci nám znovu predviedli paličkárky Edita Filová, Helena
Feješová, Ľudmila Belanová, Angelika
Pavlová, Marta a Anežka Kvasňovská.
Helena Feješová je aj autorkou vyšívaného obrazu s motívom z obdobia secesie.
Technikou krížikovej výšivky vytvorila
Magdaléna Visolajská pútavý cyklus figurálnych kompozícií inšpirovaných obdobím baroka, ktorý svojím čiernobielym
prevedením pripomínal tieňohru.
V oblasti grafiky zaujali profesionálne, inovatívne, takmer 3D portréty
Martina Lacu. V kresbe ceruzou vynikli portréty autora Ladislava Jánošíka. Jakub Dúbravský
a Ondrej Dúbravský boli najmladšími autormi,
ktorí dokázali, že ovládajú ceruzku a dokážu
pracovať s líniami a taktiež so svetlom a tieňom.

Miroslava Mikulášová - kamene
Miroslava Mikulášová priniesla na výstavu
ručne maľované kamene s rôznymi dekoratívny-
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mi aj hravými figurálnymi motívmi s veľkým
zmyslom pre detail a čistotu tvarov a farieb.
Novinkou na výstave boli skvostné origami Evy
Košťálovej – motívy labutí a sovičiek.
Ani v tomto roku nechýbali sochy z betónu
Emílie Brathovej, tentokrát na námet urmínskych strašidielok – Stratené dieťa a rozprávková postavička Olafa z Ľadového kráľovstva.
Výstavu obohatili umelecké drevorezby z
Ateliéru pri kaplnke autoriek Edity Filipovej a
Lucie Žilíkovej.

Vianočné
tvorivé dielne
V druhú adventnú sobotu sme pripravili pre
našich občanov tradičné predvianočné podujatie,
venované zdobeniu vianočných medovníčkov a
výrobe vianočných dekorácií.

Emília Brathová - Stratené dieťa,
Lucia Franclová Maľba na sklo, Strom,
Antónia Zoborská Anjel a Kvety
Aj tento ročník výstavy bol prezentáciou
mnohých dobre zvládnutých výtvarných techník.
Veľmi si ceníme úsilie a prácu profesionálov, ale
aj tých, ktorí tvoria iba vo svojom voľnom čase.
Teší nás bohatá účasť, ale aj tak chceme touto
cestou opätovne vyzvať tých, ktorí sa úspešne
zúčastnili svojimi dielkami v minulých ročníkoch, a taktiež všetkých tých, ktorí doma tvoria
a ešte svoju prácu neprezentovali, aby nabrali
odvahu sa zviditeľniť a zúčastnili sa ďalšieho
ročníka. Táto výstava nám umožňuje mať k
sebe bližšie, vymeniť si skúsenosti a podeliť sa
s inými o radosť z tvorby. Každý rok je výstava
jedinečnou udalosťou, akou sa môže pochváliť
snáď iba naša obec. Prostredníctvom obecného
časopisu ďakujeme za aktívnu spoluúčasť a
podporu starostovi obce a pracovníkom obecného úradu a tiež vedeniu a personálu Kaštieľa
Mojmírovce. Ďakujeme tiež za nezištnú pomoc
pri organizácii výstavy Viole Haršániovej a pri
náročnom inštalovaní Júliusovi Minárikovi,
Marekovi Minárikovi a všetkým tým, ktorí nám
sponzorsky prispeli na vernisáž výstavy.
Edita Filipová

Kultúrny dom bol pripravený na túto obľúbenú akciu. Všetkých vítala vôňa medovníčkov,
ticho znejúce vianočné melódie a pohodová
adventná atmosféra. Na stoloch boli pripravené
medovníkové srdiečka, stromčeky, hviezdičky...
upečené zamestnankyňami odborného učilišťa.
Šikovné ruky Katky Kelecovej, Vierky Szabovej a Františka Pšenku z Rastislavíc predviedli
rôzne techniky zdobenia medovníkov. Najviac
zaujalo vytláčanie obrázkov z farebnej hmoty a
ich nalepovanie na koláčiky. Antónia Zoborská
zručne predviedla pletenie kŕmidiel pre vtáčiky
z pedigu (akoby tušila, aká bude táto zima). Z
pripraveného materiálu Justíny Tulipánovej sme
vytvárali milé vianočné ozdoby do bytu. Podujatie sme si spríjemnili ochutnávkou medovníčkov
a čajom.
Domov sme si odniesli svoje výtvory a krásny pocit z pekného a zmysluplného dopoludnia.
Ďakujeme všetkým spomenutým za nápady, o
ktoré sa s nami podelili a za ochotu nájsť si v
predvianočnom zhone chvíľku zo svojho času
pre iných.
osl.
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Podujatie
k čitateľskej
gramotnosti
Školský rok 2016/2017 je vyhlásený MŠ
SR za Rok čitateľskej gramotnosti. V školách
učitelia organizujú rôzne podujatia na podporu
čítania, vytváranie vzťahu ku knihám.

Poznávali
sme Viedeň
V jedno studené decembrové ráno, keď si
všetky poslušné decká našli hádam i čosi vo
svojich akože vyčistených čižmách, sme vstávali
o čosi skôr ako obvykle. Dôvodom nebola však
radosť z utorkového rozvrhu, ale plánovaná
akcia návštevy metropoly krajiny, ktorá svojou životnou úrovňou budí rešpekt mnohých
Slovákov. Skvost historických miest, perla
umeleckých artefaktov, milióny príbehov,
ktoré sú zhmotnené všade, kam sa pozriete:
Viedeň. A my 43 členovia ZŠ - obyčajní a
výnimoční zároveň, sme sa ocitli vo víre
tohto veľkomesta, ktoré svojou aktuálnou
predvianočnou atmosférou umocnilo v našich hlavách pocit, že opäť raz prichádza
čas, ktorý nás viacej spojí.
Zvládnuť vône v čokoládovni v Kittsee
nebola vôbec ľahká úloha, avšak výhodná
kúpa nás presvedčila, že ochutnávkou maškŕt sa predsa len občas oplatí potešiť svoje telo.
Technické múzeum so svojimi ukážkami histórie
a výdobytkov modernej vedy a techniky, potešilo
najmä (ale nielen) chlapcov. Prechádzkou po
miestach, ktoré si pamätajú ešte mnoho rovnako
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i menej veselých ľudí - panovníkov monarchie,
príbehmi a zaujímavosťami sme prekonali hranice nevedomosti. Nákupy, ako neodmysliteľná
súčasť každého poznávania sveta, prevetrali
naše jazykové zručnosti a pripomenuli, že vždy
je ešte čo zlepšovať. Radničnými vianočnými
trhmi sme napokon dali naše skromné Auf Wiedersehen /Dovidenia hrdej metropole Rakúskej
republiky.
Odborné učilište internátne Mojmírovce
usporiadalo literárno-informačné podujatie pod
názvom Vznik a rozvoj kníhtlače, keďže v ško-

le máme aj učebný odbor polygrafická výroba
– knihárne a kartonáž. Žiaci troch ročníkov si
prostredníctvom knihy KRONIKA Po prvý raz,
ktorú odprezentovala Helena Poledníková, prehĺbili poznatky získané na odborných predmetoch:
o Jánovi Gutenbergovi, vynálezcovi kníhtlače:
predchodcami kníhtlače boli hlinené tabuľky
Sumerov, Asýrčanov a Babylončanov. Rimania
a Gréci písali na drevené tabuľky alebo tabuľky
vyrobené zo slonovej kosti. Z dejín písma je ešte
známy zvitok, papyrus, ktorý vystriedal pergamen. Papier sa dostal do Európy až v 12. storočí.
Gutenberg vymyslel techniku výroby rovnakých
vymeniteľných kovových písmen, ktoré mohli
byť prisádzané tesne k sebe. Vyzdvihla najmä
skutočnosť, že vynájdenie kníhtlače v dejinách
ľudstva bolo prelomovou udalosťou pre šírenie
vzdelanosti, prenos informácií, čítanie kníh,
ktoré dovtedy ručne opisovali učení mnísi v
kláštoroch.
Hlavnými organizátorkami inšpiratívneho
podujatia boli vyučujúca slovenského jazyka a literatúry a súčasne školská knihovníčka PaedDr.
Iveta Štefanovičová, predsedníčka predmetovej
komisie učebného odboru polygrafická výroba
– knihárne a kartonáž a majsterky Silvia Civáňová a Jarmila Tancíková.
Plán aktivít pre rozvoj čitateľskej gramotnosti ponúka žiakom odborného učilišťa aj ďalšie
zaujímavé i poučné činnosti v budúcich mesiacoch v zmodernizovanej školskej knižnici, za čo
patrí naša vďaka vedeniu školy.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Helena Poledníková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V januári
oslavujú:
95. narodeniny
Helena Jančárová
90. narodeniny
Terézia Košťálová
Ďakujeme našim veselým žiakom, ktorí nám
až do konca cesty robili výbornú náladu svojimi
speváckymi výkonmi (podaktorí pokusmi o ne
☺).
PaedDr. Adriana Holková

70. narodeniny
Olívia Majerčíková
Štefan Kuruc
Mária Ladunová

Eva Čanakyová
Milan Vanko
65. narodeniny
Štefan Tulipán
Helena Bradová
60. narodeniny
Jaroslav Michalík
Edita Oreščáková
Ján Michalík
Dagmar Mináriková
Štefan Dubeň

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:
Jozef Bednárik,
Mária Hrobová

Prišli na svet:
Alan Árvay,
Gabriela Farkašová,
Kristián Stratený,
Tomáš Varga
Dieťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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NAŠE ZÁHRADY

Záhradkár sa už
v zime teší na jar

vať v surovom stave.

Koniec fašiangov znamená postupný prechod zo zimy do obdobia jarných mesiacov. Keď
sme v záhrade zistili príznaky šárky na slivke,
broskyni alebo marhuli, choré stromy musíme
zlikvidovať, pretože sa nedajú vyliečiť. Treba
ich nahradiť odolnými alebo tolerantnými odrodami.

O paprike sa hovorí, že je sladká ako hriech
a niektoré druhy sú ostré ako čert. Šľachtením
vznikli stovky odrôd rôznej chuti a farieb:
biele, čokoládové, modré alebo dokonca fialové. Nezrelé plody sú zelené a dozrievaním sa
postupne menia na žlté, oranžové až červené.
Čím menšia odroda, tým je ostrejšia. O stupni
pálivosti rozhoduje jaderník spolu so
žilkami. Guľaté či špicaté papričky
okrem vitamínu C a provitamínu A
obsahujú viac alebo menej alkaloidu
kapsaicínu, ktorý spôsobuje štipľavosť. Je to prírodné antibiotikum,
ktoré zabraňuje množeniu baktérií,
znižuje cholesterol, rozširuje cievy a
stimuluje tvorbu hormónov šťastia.
Pálivosť paprík sa meria Scovilleovou
stupnicou. Sladká paprika má hodnotu nula jednotiek, feferónky 4000 a
habanero 300 tisíc jednotiek. Okrem

Odstránime tiež staré, málo rodiace
dreviny, suché konáre alebo napadnuté hubami. V skladových priestoroch záhradkári
kontrolujú ovocie, zeleninu a prikrmujú
užitočné vtáctvo. Na naše kŕmidlá však od
začiatku tejto zimy chodí podstatne menej
drobného vtáctva, najmä sýkoriek v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Záhradkári
sa zamýšľajú nad tým, čo nové na jar vysadia v okrasnej alebo úžitkovej časti záhrady. Tešia sa na jarné práce na čerstvom
vzduchu aj z toho, že vypestujú zdravé
ovocie a zeleninu pre rodinu. V úžitkovej
záhrade dodržiavajú správne striedanie plodín a
vhodný osevný postup, pritom pri pestovaní plodín môžu tiež využívať jednotlivé mesačné fázy
(lunárny kalendár), aby dosiahli bohatú úrodu.
Koncom uplynulého roka sme v našej domácnosti spracovávali cviklu (na obrázku), ktorá
je pre organizmus zdrojom viacerých cenných
látok. Spomenúť treba najmä vitamíny skupiny
B, C, karotén a železo. Konzumácia tmavočervenej buľvy sa odporúča pacientom trpiacim na
chudokrvnosť. V zimných mesiacoch oceníme
protichrípkové účinky červenej repy. Buľvy sa
dobre skladujú a najvhodnejšie je ich konzumo-
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Paprika ako
vzácna zelenina

ZAZNAMENALI SME

Ako sa suší
ovocie a zelenina
v Pukanci
Koncom novembra 2016
pripravila ZO SZZ Mojmírovce v regionálnom múzeu
prednášku na tému sušenie
ovocia, zeleniny a byliniek.
Prizvali sme prednášajúcich zo ZO SZZ Pukanec.
Predseda Pavol Herczeg nám
spolu so svojou manželkou
porozprávali a priblížili
užitočnosť a výhody sušenia
plodov ovocia i zeleniny. Ich
organizácia má v obci svoju
sušiareň, ktorú prevádzkujú
pre svojich členov i verejnosť. Taktiež majú vlastné
priestory, kde usporadúvajú
rôzne podujatia a v miestnej
škole zriadili komunitnú zá-

hradu. Janka Herczegová st. nám tiež porozprávala a ukázala známu pukanskú cibuľu, o ktorej
sa vraví, že sa dá jesť aj ako jablko. Vo svojich
členských radoch majú aj najväčšieho pestovateľa moruší Stanislava Strošku. Informoval o vlastných
skúsenostiach a priniesol
ukázať svoje produkty, ktoré
z plodov vyrába. Vyzdvihol
vysoko liečivé účinky moruše, ktoré už mnohým ľuďom
pomohli. Mali sme možnosť
ochutnať sušené jabĺčka,
hrušky, slivky, cviklu a iné
dobroty. Obec Pukanec je
známa remeselníckymi trhmi, ktoré sa konajú tradične
1. júlovú sobotu. Radi sa tam
pôjdeme pozrieť a veríme, že
sa k nám pridáte. Touto cestou ďakujeme Regionálnemu
múzeu Mojmírovce, PD Mojmírovce a Ing. Marcelovi
Poličkovi, PhD., miestnemu
včelárovi, za chutný med.
tt
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Memoriál
V. Kincla
a P. Hájka
bežne známych odrôd v našej záhrade každoročne pestujeme aj zvončekovú jemne pikantnú
papriku (na obrázku), ktorou možno ozdobiť
tiež jesenné dekorácie i vianočný stromček. Z
vlastných priesad vysádzame i najpopulárnejšiu
odrodu chilli papričiek s názvom jalapeno (na
obrázku) so štipľavosťou 2500 - 8000 jednotiek.
Plody sa zberajú predovšetkým zelené, pretože
vtedy sú štipľavé. Po dozretí a sčervenaní získajú
jemnejšiu chuť. Jalapeno aj zvončeková paprika
sa výborne skladuje a v čerstvom stave ich konzumujeme až do začiatku februára.
Ivan Mojmír Zoborský

V pondelok 26.12.2016 sa v telocvični ZŠ v
Mojmírovciach odohral už 14. ročník memoriálu
V. Kincla a MVDr. P. Hájka, významných činiteľov v stolnom tenise nielen na Slovensku, ale
aj v bývalom Československu a vo svete, ktorí
preslávili Slovensko na medzinárodnom poli ako
funkcionári, ale aj rozhodcovia a diplomati.
Po odohratí skupín boli hráči začlenení do
pavúka. O postup do finále vyhral P. Gardian
nad R. Andrisom 3:2 a M. Šoky nad R. Danišom
3:1. Finále vyhral P. Gardian 3:0 a o 3. miesto R.
Andris nad R. Danišom 3:1.
Podujatie sa uskutočnilo s podporou obce
Mojmírovce, ZŠ Mojmírovce, OZ Mojmírovské
kroky, PD Mojmírovce a Adivit D. Krškany.

Stanislav Andris
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O jazdeckom
športe
s Barborou
Belákovou

ŠPORT

disciplínam, ktorým sa momentálne aj venujeme.
Ide o to, prebehnúť v čo najkratšom čase okolo
tyčí alebo sudov. Často sú to stotinky sekundy,
čo rozhodujú o víťazovi. Už teraz v januári sme
absolvovali prvé preteky tejto sezóny, kde sme si
vyskúšali aj prácu s dobytkom, tak ktovie, možno sa ešte vydáme aj týmto smerom ☺.

Mladá a talentovaná študentka hipológie na SPU v Nitre sa aktívne venuje jazdectvu. Súťaží s koňom Dear Mr. Fantasy
a spolu sa im darí. V minulom roku sa jej
podarilo prebojovať až na ajstrovstvá SR
v Galante. Je členkou TJK TAJÁR a našej obci robí na súťažiach dobré meno. V
rozhovore Barborka približuje čitateľom
oblasť jazdeckého športu.
Aké sú tvoje spomienky na začiatky jazdenia, čo ťa k tomu priviedlo a odkedy
sa venuješ jazdectvu v podobe aktívneho
športu a súťaženia?
Kone ma vždy fascinovali a mojím veľkým
snom bolo naučiť sa jazdiť. Už to bude 11
rokov, čo som prvýkrát absolvovala jazdeckú hodinu. Moje prvé kroky na konskom
chrbte boli na ranči vo Svätoplukove. Keď
som dostala môjho prvého koňa - kobylku
Bramku, zistila som, že ešte veľa vecí neviem. Spoločne sme sa zdokonaľovali, učili
a neskôr som absolvovala aj skúšky základného výcviku jazdca a získala licenciu Slovenskej jazdeckej federácie (SJF). Aktívne
som začala pretekať až minulú sezónu 2016
s mojím terajším koníkom Fantasym, ktorého
preteky veľmi bavia a úspech si veľmi užíva ☺.
Sú rôzne druhy štýlov jazdenia na koni, ktorým sa venuješ a ktorý preferuješ?
Začínala som v anglickom sedle. Veľmi ma priťahoval parkúr - skoky cez prekážky. Vždy som
si predstavovala, ako s koňom cválame cez kolbisko a prenášame sa ponad prekážky. Osud mi
však túto disciplínu asi nedoprial, vždy keď som
sa chystala na preteky, niečo sa pokazilo. Neskôr
som „pričuchla“ k westernovým rýchlostným
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Jazda na koni má svoje čaro, ale i negatíva.
Čo si myslíš o vete, že človek musí najprv 100
krát spadnúť, aby bol skúseným jazdcom?
Vraví sa: „Kto nepadá, nejazdí.“ Každý dobrý
jazdec spadol určite veľakrát, lebo to k tomu
jednoducho patrí. Každý kôň je individuálny, má
svoju hlavu, každý inak rozmýšľa a každý potrebuje individuálny prístup. Stále je to len zviera a
keď sa mu niečo nepáči, dá to značne najavo. S
tým treba vždy počítať.
Na akých súťažiach sa zúčastňuješ? Pôsobíš
okrem TJK Tajár ešte v iných organizáciách?
Ako prebieha tréningová príprava počas
roka?
Vzhľadom na moje tréningové podmienky sa
veľmi musíme prispôsobovať počasiu. Momentálne mám koníka v kopcovitom teréne, takže ak
je jazdiareň nepoužiteľná, či už kvôli dažďom
alebo mrazu, chodíme do terénu trénovať kondíciu. Keďže v disciplíne, ktorej sa venujem, je
dôležité, aby bol kôň obratný a poslúchal pokyny
jazdca, veľa pracujeme na ohýbaní a rešpektovaní pomôcok. Po každých pretekoch si pozerám
videá z jazdy, snažím sa nájsť chyby a následným
tréningom ich odstraňovať.

V sezóne 2016 som sa zúčastňovala pretekov
na tzv. hobby úrovni v rámci SR, na zahraničné
preteky si zatiaľ netrúfam. Vďaka spolupráci organizácií Western liga Slovensko, Putovný pohár
a Slovenská Asociácia Western Ridingu a Rodea
(SAWRR) sa nám podarilo zúčastniť majstrovstiev Slovenska. Som aj členkou SJF, ale na túto
sezónu zvažujem už aj členstvo v SAWRR, aby
som sa s mojím koňom mohla zúčastniť ďalších
pretekov.
Ako vnímaš urmínsku históriu v tejto oblasti?
Majú mladí ľudia v iných častiach Slovenska
poznatky o prvých konských dostihoch alebo

o slávnom žrebčíne huňadyovského panstva?
Tým, že študujem hipológiu na SPU v Nitre,
môžem povedať, že moji spolužiaci sú o tomto
informovaní. Históriu prvých dostihov aj žrebčíny sme mali v rámci výučby. Je veľká škoda, že v
Mojmírovciach nie je žiadne jazdecké stredisko,
kde by sa v tejto tradícii pokračovalo.
Pomaly sa začína nová sezóna, aké máš ciele a
predsavzatia?
Na každé preteky idem s tým, že chcem aby sme
s koňom zajazdili čo najlepšie, ale nepotrebujem
vyhrávať. Stačí mi, ak vidím, že kôň ide tak, ako
chcem, že ma počúva a že sa snaží. Niekedy je
konkurencia naozaj silná. Robím to pre radosť,
takže mojím cieľom je mať dobrý pocit nielen
zo seba, ale aj z toho, že sme spravili maximum.
Veľmi rada by som sa znovu dostala na majstrovstvá Slovenska a zlepšila si výsledky z našej
poslednej účasti.
Barborka, ďakujem za rozhovor a prajem
veľa úspechov v jazdeckom športe, ale i v osobnom živote.
tt
Foto: Archív Barbory Belákovej
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Futbal

- vyhodnotenie
jesennej časti
2016/2017

žiackeho družstva približne 20 chlapcov vo veku
10-15 rokov, v družstve dorastu pôsobí 16 hráčov
vo veku 15 - 19 rokov a v družstve dospelých
ďalších 20 hráčov. Najmä vďaka podpore obce
je zabezpečená činnosť všetkých družstiev FK
Mojmírovce. Finančné prostriedky poskytnuté
obcou sú využívané najmä na zabezpečenie
týchto súťaží (štartovné, doprava, registrácia
hráčov, poplatky pre rozhodcov, materiálne vybavenie a pod.).

V roku 2016 bol FK Mojmírovce organiV rámci Futbalového klubu Mojmírovce
pôsobí v súčasnosti 5 družstiev. Okrem družstva zátorom 44. ročníka turnaja o Pohár predsedu
dospelých aj 4 mládežnícke (dorast, žiaci, benja- PD Mojmírovce. Veľkú obľubu medzi mládežmínkovia a prípravka). Oproti predchádzajúcemu níckymi mužstvami si získava žiacky turnaj o
roku je to nárast o 1 mužstvo (benjamínkovia). U Pohár starostu obce Mojmírovce. Záujem širokej
mládeže sa začína prejavovať koncepčná práca verejnosti vzbudil mládežnícky turnaj Memotrénerov Petra Slíža - žiaci a benjamínkovia riál Miroslava Tulipána, ktorý sme sa rozhodli
(učiteľ telesnej výchovy na ZŠ, Mareka Mikulá- zaradiť do kalendára podujatí organizovaných
šika (dorast) a Jána Núdzneho (prípravka). Naše každoročne na našom futbalovom ihrisku. Naši
mládežnícke mužstvá sa pravidelne umiestňujú v benjamínkovia zvíťazili na turnaji v Leviciach,
popredí tabuliek vo svojich súťažiach. Všetkých vo Veľkom Záluží, žiaci v Močenku. Na 25. roč5 družstiev hrá pravidelnú súťaž organizovanú níku Vianočného turnaja postúpili mojmírovskí
Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) Nitra. muži po 4 víťazstvách v predkvalifikácii do
Družstvo dospelých VII. A ligu, družstvo doras- ďalšieho hracieho dňa. Ani tu si hanbu neurobili
tu VI. B ligu, družstvo žiakov IV. A ligu, benja- a nad ich sily boli iba hráči z Janíkoviec.
mínkovia Ligu benjamínkov a prípravka Miniligu
Miroslava Stocha. Okrem
toho sa prípravka, benjamínkovia a žiaci pravidelne zúčastňuje rôznych
turnajov organizovaných
v rámci okresu, ale aj v
rámci celého západného
a stredného Slovenska
a južnej Moravy. Klub
sa môže pochváliť tým,
že najlepší prípravkár
ObFZ Nitra za rok 2015,
náš odchovanec Mário
Henyig, v letnom termíne
prestúpil do FC Nitra,
čo je veľkým ocenením
práce s mládežou v klube. Všetky družstvá sa
tiež zúčastňujú halových
turnajov organizovaných
ObFZ Nitra. Tréningov
družstva prípravkárov sa
zúčastňuje okolo 30 detí
Najmladší mojmírovskí futbalisti - prípravkári
vo veku 6 – 10 rokov,
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Benjamínkovia počas stretnutia s Malackami
Z ďalších zaujímavých aktivít na futbalovom
ihrisku spomenieme futbalový zápas pri príležitosti životného jubilea 70 rokov bývalého hráča,
trénera, funkcionára, hospodára klubu Antona
Čurgaliho. Tréningový tábor si na 3 dni v Mojmírovciach rozložili slovenskí starostovia, ktorí sa
pripravovali na majstrovstvá Európy do Českej
republiky, a ako sa vyjadrili, aj vďaka výborným
podmienkam, ktoré sme im u nás vytvorili, sa
stali majstrami Európy. Tréning na našom ihrisku absolvovali aj dorastenci (U-19) a prípravkári
(U-11) v rámci prípravy na medzinárodný turnaj
do Vroclavi. Dorastenci v zostave so Samuelom
Slaténim medzinárodný turnaj dokonca vyhrali.
Futbalový rok na zelenom trávniku zakončil
zápas žiakov FK Mojmírovce proti otcom, starým otcom, bratom a členom výboru. V závere
si červené dresy obliekli aj mamičky mladých

futbalistov, ktoré sa rozhodli pomôcť svojim
ratolestiam priamo na hracej ploche.
Členovia nášho klubu Samuel Slaténi (dorast), Sebastián Henyig (žiaci), Adrián Andris,
Samuel Ivanič, Mário Henyig, Ján Núdzný tréner (prípravka) reprezentovali v termíne 7.7.
- 11.7. 2016 náš klub a obec Mojmírovce na medzinárodnom mládežníckom turnaji v poľskom
meste Vroclav. Do výberu ObFZ Nitra vo svojej
vekovej kategórii boli nominovaní a zúčastňujú
sa turnajov pod hlavičkou ObFZ Nitra Marko
Čačik, Peter Fuska, Samuel Slaténi, Adrián Andris, Jakub Kapsa, Tomáš Dúbravský, Sebastián
Henyig, pred prestupom do FC Nitra Mário Henyig. Trénerom ObFZ U-11 je Ján Núdzný. Pod
drobnohľadom trénerov ObFZ sú aj ďalší mladí
futbalisti z Mojmíroviec. Všetky tieto informácie svedčia o koncepčnej a kvalitnej
práci s mládežou vo FK Mojmírovce. Je to možné iba vďaka finančnej
podpore obce Mojmírovce. Výboru
FK Mojmírovce sa podarilo získať
dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na zakúpenie športovej
výstroje pre mládež vo výške 400
€. Vďaka dotácii Poštovej banke v
sume 1000 € sa zakúpil materiál a
následne obcou sa vybudovali toalety pre verejnosť, čo zvýšilo komfort
návštevníkov športového areálu. O
činnosti futbalového klubu je široká
verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky klubu
www.mojmirovce.eu.

Zo zápasu Mojmírovce-Diakovce

Jozef Filo
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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

