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PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY

POZVÁNKY A OZNAMY

Milí čitatelia,

v tomto čísle obecného časopisu sa prihovorím mladým ľuďom.
Na Slovensku prvý deň v šiestom
mesiaci v roku je venovaný deťom.
Medzinárodný deň detí (MDD) si
pripomíname od začiatku 50. rokov
minulého storočia. Na tento deň sa
tešia malé aj väčšie deti a svojím
spôsobom aj ich rodičia. Deti sú pre
rodičov to najvzácnejšie, čo majú.
Ničím ich nemožno nahradiť. Všetky deti bez rozdielu
sú krásne, hravé, úprimné, otvorené, vedia sa tešiť zo
života. Prvého júna sa v školách spravidla neskúša alebo
neučí, školáci idú na divadelné predstavenie, turistiku,
organizujú sa rôzne súťaže, hry a ďalšie akcie najmä
zábavného charakteru.
Dnešné deti majú takmer všetko. Hračky, sladkosti,
mobily, zvieratká, počítače, knižky a iné hmotné veci. Ale
drahé darčeky nepotešia deti viac ako spoločné zážitky s
rodičmi, starými rodičmi, priateľmi. V našom každodennom ubehanom živote často chýba deťom vrúcne objatie
a bozk od mamičky alebo pohladenie po vláskoch od
otecka. Nestačíme deťom prejaviť lásku, darovať výlet s
rodinou, prípadne s rovesníkmi, vypočuť si ich želania.
Deti sú veľmi vďačné aj za to, keď sa im venujú starí
rodičia, ktorí majú s nimi viac trpezlivosti, napríklad
pri spoločných hrách, posedeniach pri ohni, pobytoch
v prírode. A potom na ich tváričkách sa častejšie objaví
spokojný úsmev, ktorý je zároveň poďakovaním za lásku
a starostlivosť.
Ťažko je posúdiť, či deti to majú v tomto období jednoduchšie v porovnaní s tými, ktorí sa narodili v priebehu
druhej svetovej vojny. Materiálne sú deti teraz jednoznačne lepšie zabezpečené. Ale aj v súčasnosti číha na
mladých ľudí v turbulentnom prostredí mnoho nástrah.
Aj naša obec pravidelne pri príležitosti MDD pripravuje v spolupráci so spoločenskými organizáciami a
občianskymi združeniami kultúrne, zábavné a súťažné
podujatia pre deti. Teraz to bude prvá júnová sobota.
Jún je radostným jarným mesiacom plným vôní,
farieb a slnka. Tešme sa z neho spolu s našimi najbližšími, malými aj tými väčšími. Nech nám dobrá nálada a
pohoda vydrží celé leto. Aj v júnovom čísle sme pre čitateľov pripravili zaujímavý obsah. Želám príjemné čítanie
nášho Mojmírovčana.
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady
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* Obec Mojmírovce a spoločenské organizácie pôsobiace v obci
pozývajú v sobotu 3. júna 2017 všetky deti na kultúrne a súťažné
popoludnie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré
sa začne v areáli Futbalového klubu Mojmírovce o 14:00 hodine.
* Obec Mojmírovce a Turisticko - jazdecký klub TAJÁR pozývajú
občanov a širokú verejnosť na zábavno-amatérske preteky jazdcov a vozatajov pod názvom Urmínske kopýtko 2017, ktoré sa
bude konať v sobotu 10. júna 2017 od 10:00 hodiny v časti Pažiť.
Pripravený je sprievodný program, občerstvenie a tombola.
* Hudobné združenie Musicantica Slovaca a Detská muzika
Zurmína vás pozývajú na záhradnú slávnosť Hortus Musicus,
ktorá sa uskutoční 11. júna 2017 v nedeľu o 16:00 vo veľkej sále
Kaštieľa v Mojmírovciach. Podujatie sa koná v rámci svetových
dní parkov a záhrad. Pri tejto príležitosti bude uvedená nová
publikácia Roberta Žilíka - PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA. Program bude pozostávať z hudby, piesní a prírodnej lyriky. Spoluorganizátormi podujatia sú obec Mojmírovce a Kaštieľ
Mojmírovce, s.r.o.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov v sobotu 24. júna 2017 od
18:00 do 22:00 hodiny na kultúrny program s názvom Hody
2017, ktoré sa budú konať na Námestí sv. Ladislava. Do tanca a na
počúvanie hrá hudobná skupina Žochári.
* ZO JDS v spolupráci s DV COOP Jednota Nitra a ZO SZZ v
Mojmírovciach organizujú pre svojich členov jednodňový zájazd
do mesta Pukanec, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. júla 2017 s
odchodom autobusu o 7:00 z námestia. Cieľom zájazdu bude prehliadka morušovo-malinového sadu, sušiarenského zariadenia na
ovocie v ZO SZZ mesta Pukanec a návšteva pukanských remeselníckych trhov. Cena zájazdu 10 €/osoba. Prihlásiť sa je možné
v čase úradných hodín na klientskom centre OcÚ.
* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pripravujú v dňoch 17. - 21. júla 2017 (denne od 8:00 do 15:00 hodiny)
Prázdninové tvorivé dielne pre deti s názvom Vo svete rozprávok a v dňoch 7. - 11. augusta 2017 (denne od 8:00 do 15:00 hodiny) Prázdninové tvorivé dielne pre deti s názvom Mojmírovce
majú svoje čaro. Pestrý program pozostáva zo širokého spektra
rôznych aktivít rozvíjajúcich detské myslenie a kreativitu. Rodičia
môžu svoje dieťa prihlásiť v Klientskom centre na OcÚ počas
úradných hodín. Cena týždňa tvorivých dielní je 35 €. V cene je
desiata, obed, olovrant, materiál a pedagogický dozor.
* Občianske združenie Mojmírovské kroky pozýva občanov na
zaujímavý zájazd do Královohradeckého a Juhomoravského kraja
v Českej republike pod názvom POZNÁVAME ... 2017. Cieľovými miestami sú Adršpašské skály, Zámok Ratibořice s areálom
(Babičkino údolie, ...), Kostol Zelená hora, ZOO Dvůr Králové,
ochutnávka vín v partnerskom regióne Místní akční skupina Dolní
Morava. Termín: 1. - 3.09.2017. V cene 100 €/osoba je zahrnuté ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami, poistenie a
niektoré vstupenky. Dopravu hradí občianske združenie. Prihlásiť
sa je možné počas úradných hodín v Klientskom centre na OcÚ.
Pri prihlásení je nutné zaplatiť zálohu 50 € a uviesť údaje k poisteniu. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 485 943.
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Z rokovania OZ
- máj 2017
Obecné
zastupiteľstvo
• schválilo úhradu opráv jedenástich existujúcich tlakových kanalizácií v obci Mojmírovce
z rozpočtu obce do uzavretia zmluvy o prevádzkovaní kanalizačnej siete so spoločnosťou
Cedron- Mikroregión, s.r.o.,
• odporučilo starostovi obce v termíne do
30.11.2017 vyriešiť zmluvné vzťahy s vodárenskou spoločnosťou Cedron - Mikroregión, s.r.o.
tak, aby boli zmluvne upravené podmienky
a postup v prípade servisu, údržby, opráv a
prevádzky kanalizačnej siete, vodovodnej siete
a čističky odpadových vôd, ktoré sú vo vlastníctve obce Mojmírovce, zároveň v termíne do
30.9.2017 vypracovať návrh novej spoločenskej
zmluvy s vodárenskou spoločnosťou CedronMikroregión, s.r.o. a obcami, ktoré sú spoločníkmi v tejto s.r.o.,
• schválilo vyhlásenie verejného obstarávania
na opravu havarijného stavu ČOV Mojmírovce
na základe predloženej hodnotiacej technickej
správy a výkazu výmer spracovanú spoločnosťou Presta s.r.o.,
• nesúhlasilo s umiestnením plánovanej telekomunikačnej stavby Základňová stanica
verejnej telekomunikačnej siete - stožiar s
názvom NRMJM s elektrickou prípojkou NN
spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v lokalite obce
Mojmírovce, k. ú. Mojmírovce na základe
žiadosti spoločnosti AIR TREND, s.r.o. na
pozemkoch vo vlastníctve
Obce Mojmírovce podľa LV č.
1652 parcela Registra „E“, KN
č. 2219 ( vedenie el. prípojky
NN), parcela registra „E“ KN
č. 2220/2 (vedenie el. prípojky
NN a umiestnenie elektrického rozvádzača RE),
• schválilo na základe žiadosti
Základnej školy v Mojmírovciach vrátenie finančných
prostriedkov z príjmov v školskom klube vo výške 4 291,54
€. Vrátené finančné prostriedky sú účelovo viazané na nákup nábytku a vybavenia do
školskej jedálne,
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• schválilo na základe žiadosti Základnej školy
v Mojmírovciach vrátenie finančných prostriedkov vo výške 5 683,18 €, čo predstavuje sumu
vlastných príjmov z preplatkov za energie z roku
2016 a vrátenie preplatku z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia za zamestnancov základnej školy za rok 2015 vo výške 3 184,25 €,
• schválilo na základe žiadosti vedenia ZŠ Mojmírovce refundáciu časti nákladov na opravu a
údržbu časti kotolne Základnej školy v Mojmírovciach vo výške 2 228,47 €,
• schválilo Správy o hospodárení Základnej
školy a Základnej umeleckej školy Mojmírovce
k 31.12.2016,
• zobralo na vedomie Správu o činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce,
• schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia a vybavenie učební
ZŠ Mojmírovce realizovaného v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách, s kódom
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, s celkovými
predpokladanými nákladmi 190 000 €, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce,
• schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci a spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu, čo predstavuje 9 500 €,

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Výzva pre
držiteľov psov
Na obecnom úrade sa zvyšuje počet sťažností na voľný pohyb psov v uliciach obce. Z tohto
dôvodu upozorňujeme držiteľov psov, že voľný
pohyb psov na území obce je zakázaný.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce
Mojmírovce č. 3/2010 o niektorých podmienkach
držania psov na území obce a zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov:
1. Priestupku podľa § 7 ods. 1 zákona o držaní
psov sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi do 30 dní obecnému úradu každú
zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa
podmienky ustanovené v § 4 ods.1 a 2 zákona,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa, okrem
priestorov na to určených.
2. Priestupku podľa § 7 ods. 2 zákona o držaní
psov sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera
alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa,
e) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm.
a) až c) obec uloží pokutu do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) obec uloží
pokutu do 65 €.

Na základe uvedeného VZN č. 3/2010 obec vykonáva v súčinnosti s príslušnými orgánmi odchyt
psov, ktoré sa voľne pohybujú po obci, čo hradí z
rozpočtu obce, a nie je to zanedbateľná čiastka.
Preto sa obraciame na držiteľov psov, aby svoje
psy „ustrážili“ a rešpektovali vyššie uvedené nariadenie obce a príslušný zákon.

Máte problém s hybnosťou?
Ak je to aj váš každodenný problém a bojujete s tým, ako zdolať schody alebo iné prekážky,
ktoré vám každý deň stoja v ceste, vieme vám
podať pomocnú ruku.

Možno ste už niekde zahliadli, že na verejných budovách alebo u suseda sa schody dajú
prekonať šikmou schodiskovou plošinou alebo
stoličkou. Ak vám názov nič nehovorí, môžeme
vám povedať len toľko, že schody po inštalácii
tejto pomôcky môžete zdolať úplne bez námahy.
Len ako sa k danej pomôcke dostať, kto mi
ju navrhne, ako sa bude financovať? Existuje
riešenie, vďaka ktorému budete môcť za pomoci
štátneho príspevku zriadiť si danú pomôcku u
vás doma.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje občanom, ktorí sú na základe lekárskych
vyjadrení posúdení, že ich hybnosť vykazuje
mieru funkčnej poruchy viac ako 50 %, príspevok, vďaka ktorému dostanú pomôcku na osobné
užívanie a dokážu ju preplatiť až do výšky 95 %
ceny zariadenia.
Pomôcka, ktorá prekonáva bariéry, je v
žiadosti zaradená medzi zdvíhacie zariadenia.
Medzi tieto zariadenia patria schodolezy, šikmé
a zvislé schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
a stropné zdviháky. Bližšie informácie vám poskytnú terénne sociálne pracovníčky obce.
František Szalay, ARES spol. s r.o.
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Deň matiek
v Mojmírovciach
o trochu
výnimočnejší
Júnový
Mojmírovčan
pred rokmi
Z prvých ročníkov Mojmírovčana vyberáme
myšlienky, ktoré sú zaujímavé aj v súčasnosti.
V júni 1995 (ročník I.) starosta obce Imrich
Kováč okrem iného napísal: „Vážení spoluobčania, dostávate do rúk druhé číslo našich obecných zvestí.” Autor sa v príhovore venuje najmä
ochrane prírody, pretože EÚ vyhlásila rok 1995
za rok ochrany prírody. „Upravíme okolie budov,
dvory a záhrady. Pomôžeme pri čistení ulíc, ciest
a jarkov. Prejavíme tak záujem o dianie v našej
obci. Nájdu sa medzi nami aj ľudia, ktorí znečisťujú priestory, poškodzujú spoločné zariadenia,
ničia obecný majetok. Z okrajov ciest, húštin
a potoka si robia smetisko. Pod rúškom tmy
vynášajú či vyvážajú smeti, aby nemuseli platiť
za odvoz, teda za službu dnes už samozrejmú v
celom civilizovanom svete.”

Kostol a hody

Pavol Takáč v tom istom čísle zverejnil
článok s názvom Hody a náš kostol. „Hody sú
predovšetkým vzácnym domácim cirkevným
sviatkom. Je to deň posviacky nášho farského
kostola. V roku 1693 dal farár František Peter
Radváni opraviť a obnoviť kostol, ktorý v tom
čase bol zasvätený na česť Narodenia Panny
Márie. Tento kostol zrúcali v časoch Rákociho
povstania. Preto už v roku 1718 posvätili základný kameň pre nový kostol. Postavili ho v
barokovom slohu, ale podľa starších pamiatok v
múroch je vidieť, že pôvodný kostol bol gotický
s neskoršou renesančnou úpravou. Tento obno-
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vený kostol bol zasvätený na česť sv. Ladislava,
uhorského kráľa, ktorý tu v našom kraji žil ako
nitriansky vojvoda v rokoch 1036 – 1077, a aj ako
kráľ umrel v Nitre v roku 1096.”
Aj o rok neskôr (jún 1996) Pavol Takáč píše
o mojmírovskom kostole, ktorý podľa autora mal
vtedy 275 rokov.

Prietrž mračien

V článku s názvom Z pohľadu občana Gabriela Kvalténiová informuje čitateľov o búrke
spojenej s prietržou mračien a následnou povodňou. „Prírodná katastrofa 1. mája 1996 postihla
v popoludňajších hodinách niektoré obce v okrese Nitra, medzi nimi žiaľ aj naše Mojmírovce.
Vyše 80-roční občania si nepamätajú takú skazu,
ktorú narobil nespútaný prírodný živel. Ako chalupárka som sa tešila na májový víkend s deťmi
a vnúčatami v upravenej záhrade plnej kvetov.
Po príchode z Bratislavy do Mojmíroviec som
zažila šok. Príjemne som však bola prekvapená
starostlivosťou miestneho obecného úradu, ktorý
zabezpečil pomoc armády a potrebných mechanizmov na odstraňovanie blata a odpadu.”
V júni 1997 Ing. Koloman Líška a Ing. Miroslav Brada píšu o ochrane rastlín proti chorobám
a škodcom. Zdôrazňujú najmä ochranu proti
múčnatke a chrastavitosti na jadrovom ovocí a
tiež proti obaľovačovi, ktorý spôsobuje známu
červivosť. Zvláštnu pozornosť venujú ochrane
viniča, pretože zmeškanie ošetrenia u tejto plodiny máva podľa autorov vážne následky. V závere
príspevku upozorňujú, že o výskyte vážnejších
chorôb a škodcov budú záhradkárov informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Upravené a krátené
Z prvých ročníkov Mojmírovčana
vybral Ivan Mojmír Zoborský

História Dňa matiek siaha až do
obdobia antiky. Je to špeciálny čas
povedať mamám, ako ich máme radi,
čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.
Pri tejto vzácnej príležitosti sa v druhú
májovú nedeľu v Kultúrnom dome v
Mojmírovciach stretli deti z materskej
školy, žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy, aby poďakovali
spevom, básňou či tancom svojim
mamkám, mamičkám, ale i babkám a
babičkám za ich lásku a obetavosť.
Úvod programu patril žiačke ZUŠ
Dominike Sulíkovej, ktorá piesňou Tak
sa neboj, mama utíšila sálu a všetci prítomní mali tak priestor započúvať sa do
krásnych slov tejto piesne. Následne po
krátkej zdravici od starostu obce patrilo
pódium našim najmenším z materskej
školy. Detičky z každej triedy pod
vedením svojich pani učiteliek Lucie
Nekorancovej, Anny Velebnej, Gabriely Michalíkovej, Jarmily Hrušovskej,
Ivety Flimelovej, Simony Tóthovej a
Ľubice Kozmovej ukázali svojim maminkám, aké sú šikovné, a ich talenty
umocňovali zážitok z vystúpenia.
Veľmi dobre sa zhostili svojej
úlohy, nejednej mamičke sa kotúľali slzičky po tvári, za čo ich
odmenili hlasným potleskom.
Po skončení svojho programu
obdarovali detičky svoje mamy
malým darčekom, ktorý sami
vytvorili. Svojím spevom zaujala Karin Adámeková zo ZUŠ,
ktorá vystúpila piesňou Unikát
od Márie Čírovej. Žiaci prvého a
druhého ročníka ZŠ pod vedením
pani učiteliek Jany Arpášovej a

Magdalény Segečovej mamičkám venovali poštu
plnú lásky a vďačnosti, ktorú malý poštárik spolu s červenou ružičkou doručil tam, kde správne
patrí, do rúk milovaných mamičiek. Potom súbor
Zbojník pod vedením pani učiteľky Jarmily
Hrušovskej predviedol pásmo pesničiek a tančekov pre mamičky. Záver slávnosti patril Patrícii
Velebnej, ktorá krásnou piesňou od Kristíny Na
bieleho koňa ukončila program. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásne vystúpenia.
Deň matiek je špeciálny
čas povedať vám, milé naše
mamy, ako vás máme radi, čo
pre nás znamenáte a vyjadriť
vám našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujeme všetkým mamách za vašu
lásku a obetavosť a prajeme
vám, aby vaše srdcia boli
naplnené dobrom, radosťou a
nádejou, aby sviatok matiek
vydržal v našich mysliach
a srdciach nielen v mesiaci
máj, ale aj po celý rok.
MK
Foto: zdroj internet
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silami vyplnili priestory maľbami zvieratiek.
Takto oživený priestor vás núti pripomenúť si
detstvo a to, čo bolo na ňom najkrajšie. Detská
fantázia spojená s maľbami sa nám ukázala v
plnej sile práve na slávnostnom otvorení. Touto
cestou by sme chceli osloviť nie len mamičky s
deťmi, ale aj občanov Mojmíroviec a okolitých
dedín, aby k nám zavítali na návštevu. Budeme
veľmi radi. Prevádzková doba je od pondelka do
štvrtku, a to nasledovne: v pondelok a v stredu v
dopoludňajších hodinách od 9:00 do 11:30 hod.,
v utorok a štvrtok v popoludňajších hodinách od
15:30 do 18:00 hod.

Materské
centrum
Urmínček
Dňa 14.5.2017 sme s veľkou radosťou a očakávaním otvorili Materské centrum Urmínček.
Prvotná myšlienka založiť centrum pre mamičky vznikla už dávno predtým. Mamičky z obce
vždy túžili po spoločnom mieste, kde by sa mohli
stretávať s inými mamičkami a ich deťmi, nakoľko im to počasie nie vždy umožňovalo.
S myšlienkou založiť materské centrum v našej obci sa
už dlhšie pohrával aj starosta
obce Mgr. Martin Palka a
obecné zastupiteľstvo, a preto
sme sa stretli s pochopením.
V prvom rade sme hľadali
priestory vhodné pre projekt
materského centra. V tomto
smere bola rekonštrukcia starého školského bytu priam vítaná. Miesto, kde sa stretávajú
deti, by bolo zároveň aj miestom vhodným pre mamičky.
Projektovú dokumentáciu vy-
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pracoval Ing. arch. Norbert Dúbravský, a tak sa
naša myšlienka stávala realitou. Prešlo pár týždňov a my sme po mnohých stretnutiach videli
výsledky. Každá maličkosť, či už nový nábytok,
maľba na stenách alebo iné nás motivovalo, aby
sme pokračovali ďalej. Po zimnej rekonštrukcii a
vypracovaní dokumentov potrebných pre povolenie prevádzky sa nám podarilo práve na Deň
matiek slávnostne otvoriť naše centrum. Veľká
radosť a účasť návštevníkov nás utvrdila v tom,
že sme spravili správne rozhodnutie založiť v
obci materské centrum. Skromná oslava trvala
do večerných hodín a deti najviac zaujala živá
hudba v podaní Ing. Daniely Konečnej, za čo jej
právom patrí veľké ďakujeme. Naším zámerom
bolo vytvoriť miesto, ktoré bude slúžiť hlavne

mamičkám. S touto myšlienkou sme začínali a
pokračujeme s ňou aj naďalej. Šíriť myšlienku
materstva a pomáhať tak vytvárať prostredie,
v ktorom môžu matky, ale aj celá rodina so
svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas. Ďalej sa
budeme venovať organizácii rôznych školení a
seminárov pre deti, rodičov, ale aj verejnosť. Je
našou snahou udržiavať centrum neustále aktívne a dúfame, že sa nám to podarí. Názvu centra
sme venovali viac času. Spolu s mamičkami sme
uskutočnili anketu, v ktorej jednoznačne zvíťazil
terajší názov. Urmínček sme si vybrali z dôvodu,
že asi najviac vystihuje spojitosť s našou obcou. I
keď ide o zdrobneninu historického
názvu obce Mojmírovce, zdala sa
nám táto voľba ako najlepší nápad.
Má teda aj reprezentatívnu funkciu a reprezentuje tak našu obec
a prispieva k rozvoju komunity
mamičiek. Zámerom vybudovania
materského centra je už spomínané
vytvorenie komunity, a to nie len
pre stretávanie mamičiek a hranie
sa s deťmi, ale aj na vytváranie
nových spoločenských podujatí,
výletov a akcií. Snažili sme sa,
aby sa v centre rodičia aj deti cítili
spokojne a prostredie bolo pre nich
kreatívne, a tak sme spoločnými

Na záver by sme chceli poďakovať nie len
mamičkám, ale aj ockom a všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii nášho projektu a ktorí nás
navštívili na slávnostnom otvorení. A ako napísala mamička L.H.: „Veľká vďaka pán starosta za
realizáciu nášho sna“. Ďakujeme.
Mgr. Lívia Belanová a kolektív
Foto: Mgr. Lívia Belanová
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Aby sme sa cítili na
ceste bezpečne
V našej škole už niekoľko rokov prebieha dopravná výchova. Využívame na to malé dopravné ihrisko, ktoré si nainštalujeme v areáli školy.
Pozostáva z najčastejších dopravných značiek, s
ktorými sa deti stretávajú ako chodci alebo cyklisti. Zapojíme semafor a deti môžu začať.
Už v septembri si žiaci 1.a 2. ročníka takéto
ihrisko vyskúšali, niektorí v úlohe chodcov,
niektorí na bicykli. Samozrejme, plne vybavení
prilbou a reflexnými vestami. To isté čaká v krátkej budúcnosti aj žiakov 3. a 4. ročníka.
Počas zimného obdobia piataci, šiestaci a
siedmaci zhliadli v spoločenskej miestnosti videá, kde videli ukážky, ako sa správať v úlohe
chodcov v premávke, ako jazdiť na bicykli na
cestách a akú povinnú výbavu majú mať cyklisti. Potom si spolu s pani učiteľkami pozreli a
pomenovali dopravné značky, vyriešili niektoré
dopravné situácie na obrázkoch a následne žiaci
písali test.
Z piatakov napísal na 100% test Martin
Brezina. Zo šiestakov Kristínka Kolníková, Dominika Hamarová, Šimon Oravec, Lukáš Benčík
a Jakub Kapsa.
Začiatkom mája si žiaci 4., 5. a 6. ročníka
mohli vyskúšať, ako sú zruční v jazde na bicykli. Na dráhe si prešli slalom medzi kužeľkami,
prenesenie predmetu z miesta na miesto, prejazd
cez úzky priestor, zúženú vozovku aj zastavenie
na presne vyznačenom
mieste. Nebolo to veru
také ľahké, pretože išlo
aj o čas.
Z chlapcov boli
najšikovnejší: 1. Lukáš
Kečkéš, 2. Ivan Ľupták,
3. Martin Hustý a Michal Berka. A dievčatá
boli tiež šikovné: 1.
Paulína Haršániová, 2.
Emma Selešiová, 3. Laura Gurovičová. Dúfame,
že v ozajstnej premávke
si deti budú dávať ešte
väčší pozor ako v škole.
Mgr. Katarína Kotryová, Mgr. Peter Slíž
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Naše prvé karaoke
Prvý ročník jarnej súťaže v karaoke sa uskutočnil 26. apríla 2017 v spoločenskej miestnosti
našej základnej školy. Žiaci súťažili v dvoch
kategóriách: mladší a starší. Súťažiť mohli žiaci
v sólovom speve, v dvojiciach aj v skupinách.
Všetci súťažiaci sa svedomito pripravovali a
napriek počiatočnej tréme sme počuli pekné
spevácke výkony.
Moderátorom súťaže bola Ing. Iveta Podberská, ktorá bola aj členom poroty, predsedníčkou
hodnotiaceho zoskupenia bola PaedDr. Ľubica
Semaneková, ktorá na našej škole vyučuje hudobnú výchovu. Poďakovanie patrí aj žiačkam
9. ročníka, ktoré sa podieľali na organizácii
súťaže.
Víťazkou súťažnej prehliadky sa za mladších
žiakov stala Patrícia Velebná (4. roč.) a za starších žiakov Elizabeth Hlavatá (8. roč.). Čestné
uznanie získal Milan Solčan zo 6. B.
Účinkujúci žiaci si za jednotlivé umiestnenia
prevzali vecné ceny, pričom víťazom kategórií
ešte raz blahoželáme.
Mgr. Jitka Pahulyiová

Dospievanie
V rámci prevencie protidrogových a iných
závislostí sa na základnej škole 3. mája konalo
niekoľko prednášok určených našim žiakom.
Prvá z nich bola pre žiakov 8. a 9. ročníka,

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
ktorá ich oboznámila s príčinami, dôsledkami a
so všetkými rizikami spojenými s užívaním ľahších aj tvrdších drog. Keďže veľkým problémom
medzi mládežou je i fajčenie, pitie alkoholu a závislosť od počítačov, venoval sa odborník pozvaný na besedu aj týmto závislostiam. Upozornil
na to, že aj keď sa to môže spočiatku javiť ako
zábava, môže táto zábava prerásť do závislosti
a stať sa tak problémom, ktorí nedokážu mladí
ľudia sami zvládnuť. Aby sme mali zdravé deti,
je dôležité ich dostatočne informovať o všetkých
rizikách spojených so spomínanými neduhmi.
Ďalšie dve prednášky sa niesli v tematike
dospievania. Dievčatá 6. ročníka si vypočuli

nevšedne podaný výklad s témou „Dospievam
alebo život plný zmien“, žiakom 8. a 9. ročníka
bola poskytnutá prednáška „Dievčatá z Venuše,
chlapci z Marsu“. Lektorka zaujímavou formou
zdôraznila význam upevňovania vedomostí,
schopností, postojov v danej oblasti a tým narastania kompetencií v rámci osobnostného vývinu
a rozvoja zdravotnej gramotnosti.
Prednášky sa stretli s veľkým úspechom a
záujmom. Žiaci vyslovili želanie, aby sa podobné
podujatia uskutočnili aj v budúcnosti.
Mgr. Jitka Pahulyiová, Mgr. Zuzana Šušková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V máji oslávili:
85. narodeniny
Helena Mlynková
75. narodeniny
František Kvaltény
Anna Mokrášová
Mária Vráblová
70. narodeniny
Jiří Bezr

65. narodeniny
Valéria Kaliňáková
Július Rácz
60. narodeniny
Vladimír Kukla
Viera Rumanovská
Marta Drinková
Zita Tóthová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

Jiří Kudri,
Karolína Vachulíková
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Jozef Ďuriš,
Jozefína Kamenická,
Ján Michalík,
Eva Solčániová,
Gabriela Tellingerová
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

ŠPORT

Vo výberoch ObFZ
Nitra až desať
Mojmírovčanov
V týchto dňoch začali s prípravou výbery
Oblastného futbalového zväzu Nitra (ObFZ
Nitra), ktorý pod sebou zastrešuje mužstvá z
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
O kvalitnej práci mládežníckych trénerov
Futbalového klubu Mojmírovce svedčí skutočnosť, že až desať zverencov trénerov Mareka
Mikulášika, Jána Núdzneho a Petra Slíža dostalo
pozvánku na prvý zraz jednotlivých kategórií.
Šancu zabojovať o miestenku do užších výberov
majú Ľuboš Lacina (v kategórii U-11/rok naro-

denia 2006), Adrián Andris, Martin Brezina,
Samuel Ivanič, Jakub Kapsa (U-12/2005), Denis
Koleno (U-13/2004), Peter Fuska (U-14/2003),
Marko Čačik (U-15/2002), Sebastián Henyig,
Adrián Oláh (U-17/2001).
Po úspešnom účinkovaní výberov ObFZ Nitra v minulom roku na turnaji v poľskom meste
Wroclav si mladí futbalisti z nitrianskeho regiónu zahrajú na ďalšom veľkom medzinárodnom
turnaji. Maďarský Kaposvár privíta od 2.7.2017
hráčov kategórie U-11, U-13, U-15, U-17 a U-19.
Trénerom U-11 je Ján Núdzný.

Jozef Filo
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Zájazd
na Macochu
a do Jaroměříc
Je 20. mája, veľmi skoré ráno, niečo po
štvrtej hodine. Obec je prikrytá tmou, ktorú pretínajú iba svetlá pouličných lám a úzky prúžok
mesiaca. Aj vtáci ešte spia. Iba osamelý drozd si
plačlivo pospevuje. Jeho partnerka sa v hniezde
otočila chrbtom s tým, že ju bolí hlava. On hudie
svoju truc melódiu, dúfajúc, že mu nejaká iná
otvorí náruč. Aj kostolné zvony mlčia a šetria
svoje srdcia na príhodnejšiu dobu. V tejto atmosfére, s očami okradnutými o spánok, v mysli
nedosnívaný sen, sa schádzajú účastníci zájazdu
na Macochu.

Tento poznávací zájazd zorganizovali a
rovným dielom financovali ZO JDS, dozorný
výbor COOP Jednota a ZO SZZ. Významne
pri organizácii pomohlo OZ INŠPIRÁCIA. Vedúcim zájazdu bol starosta obce, člen ZO SZZ,
ktorý dôsledne spracoval a zrealizoval priebeh a
časovú kalkuláciu akcie. Dopravu spoločenské
organizácie hradili z dotácie poskytnutej obcou
Mojmírovce. Cesta klimatizovaným autobusom
príjemne ubiehala. V debatách sme riešili záhrady, najnovšie recepty, kto je s kým a kto s kým
už nie. Zanadávalo sa na sucho, preprali sme politiku i slovenský hokej. Také vďačné témy. Keď
začala nálada viaznuť, pomohla fľaša voňavého
životobudiča a zas bolo veselo.
Pred deviatou sme dorazili na určené miesto
a vláčik nás vyviezol k Macoche. Priepasť Macocha vznikla prepadnutím stropu jaskyne. Je
hlboká 138,5 m a je najväčšou priepasťou svojho
druhu v ČR a v strednej Európe. Meno dostala
podľa povesti zo 17. storočia. Jej dnom preteká
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riečka Punkva, ktorá napája dve jazierka, hlboké
od 5 do 49 m. V nízkych chodbách jaskyne sme
obdivovali nádherné scenérie, ktoré za tisícky rokov vytvorili voda a vápencové skaly. Nadchýnali nás stalaktity, stalagmity a stalagnáty. Stačilo
povoliť uzdu fantázii a bol tu anjel, hlava krokodíla, lovecký pes, sova a iné. Impozantný bol aj
výhľad zo dna priepasti, kde sa snúbila sivá farba
skál so zeleňou stromov a s azúrovou oblohou.
Vypočuli sme povesť o vzniku názvu priepasti
a vyronili symbolickú slzu. Naša cesta pokračovala tajuplnou plavbou po Punkve, sprevádzaná
spevavým sprievodným slovom lodivoda.

Naša ďalšia púť viedla k zámku Jaroměřice.
Tento barokový zámok je najnavštevovanejšou
pamiatkou Vysočiny. Pôvodná pevnosť bola prestavená na renesančný zámok. Jeho súčasťou sú
aj nádherné záhrady francúzskeho a anglického
typu. Sprievodkyňa nás preniesla do histórie
zámku, prezreli sme si jednotlivé miestnosti s
unikátnym historickým vybavením.
Po obede v miestnej reštaurácii a po zakúpení suvenírov nastal čas návratu. Dokončili sa
nedokončené debaty, bola i spevácka vsuvka,
skrátka bolo fajn. Domov sme sa vrátili bohatší
o nové poznanie, o príjemne a užitočne strávený
deň.
Ing. Ján Košina

NAŠE ZÁHRADY

Úžitková záhrada
plná vitamínov

Pri mladých stromčekoch vyštipujeme kvety v
období ružového púčika. Pri odrodách, ktoré
rodia v chocholíku (viac plodov spolu), ponecháme len jeden najlepšie vyvinutý plod. Hovoríme
mu kráľovský. Nenechávame tesne pri sebe dva
Záhradkári majú dosť práce aj v júni. Treba plody, pretože ich škodca môže poškodiť (obýzabezpečiť ochranu proti chorobám a škodcom, vačka a spálňa pre obaľovača). Počet plodov na
prekypriť pôdu na úžitkových hriadkach, v strome závisí od jeho veku a veľkosti koruny.
prípade potreby aj zavlažiť (dobre je využiť daž- Pri prebierke sa držíme zásady radšej pekných
ďovú vodu), vysadiť neskoré hlúboviny, zberať veľkých jabĺk za debničku, ako malých a málo
dozrievajúce ovocie a liečivky
vyfarbených za tri prepravky.
(na obrázku). Aktuálny je aj
Záhradkárom je často ľúto
letný rez jadrovín a prebierka
odstrániť nadbytočné plody
plodov. Letný rez využívame
(obávajú sa malej úrody),
predovšetkým v záhradách,
preto vykonajú prebierku nepretože viac vyhovuje fyziológii
dostatočne. Dôležité je, aby
ovocného stromu. Zimným resme hlavnú prebierku plodov
zom už len dotvoríme korunu. V
ukončili najneskôr do polovipresvetlených korunách jadrovín
ce júna, teda do začiatku difesa brzdí rast tzv. vlkov, koruna sa
renciácie kvetných pukov pre
Šalvia lekárska
nezahusťuje, tvorí sa viac kvetbudúcoročnú úrodu. Prebierka
ných pukov a zvyšuje plodnosť
následne pokračuje prakticky
stromov. Na kôstkovinách skracujeme letorasty počas celého obdobia dozrievania ovocia. Ide
a letný rez vyžadujú aj bobuľoviny.
o nenáročnú činnosť, keď popri prechádzke v
ovocnej záhrade a kontrole zdravotného stavu
stromov pestovateľ postupne odstraňuje poškodené a slabo vyvinuté plody.

Koreňová zelenina
podporuje naše zdravie
Medovka

Ručná prebierka plodov
Viaceré ovocné stromy sú po bohatom
kvitnutí obsypané plodmi. Príroda sa takto
zaisťuje pre prípadný nepriaznivý rok, keď
veľká časť púčikov, kvetov alebo malých plodov
poškodia mrazy (ako v uplynulom roku) alebo
zlé klimatické podmienky obmedzia opelenie.
Neprimerane bohatá násada plodov zbytočne vyčerpáva stromy, skracuje ich životnosť a spôsobuje striedavú rodivosť. Plody sú potom drobné,
menej chutné a horšie sa skladujú. Je pravda, že
jadroviny nadmernú násadu zhadzujú v období
júnového opadu, ale niektoré odrody túto schopnosť nemajú. Prednostne odstraňujeme plody
mechanicky poškodené, napadnuté škodcami a
plody s príznakmi chorôb. Ručnou prebierkou
upravujeme násadu plodov najmä pri jabloniach.

Je zdravá a chutná. Nechýba v žiadnej domácnosti. Najviac sa konzumuje mrkva. Okrem
tradičnej oranžovej poznáme ďalších 40 odrôd,
od bielej až po fialovú. Žlté odrody zlepšujú zrak,
červené sú dobrou prevenciou srdcových chorôb
a fialové bránia zanášaniu ciev. Biela mrkva je
veľmi sladká a výborne chutí. Mrkva podporuje
trávenie, pomáha predchádzať rakovine. Petržlen je aromatická zelenina, ktorá dodáva jedlu
skvelú chuť. Okrem koreňa sa používa aj vňať,
ktorá je tiež bohatá na vitamíny. Je to zelenina
ľahko stráviteľná a podporuje činnosť obličiek.
Podobne zeler je bohatý na éterické oleje, obsahuje balastné látky a tiež prvky, ktoré pomáhajú
znižovať hladinu cholesterolu. Výborný je ako
šalát, ale tiež vo forme zelerových hranolčekov.
Mrkva, petržlen aj zeler si zaslúžia miesto v zeleninovom záhone. Želám záhradkárom, aby mali
záhradu plnú vitamínov.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská
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ZAZNAMENALI SME

PORTRÉT
neZNÁMEHO
DIEVČAŤA

Ide teda (aj) o hľadanie zmyslu života?
Áno, už v úvode sa odvolávam na verše dávneho
básnika Kálidásu a v závere knižky - slovami
starého maliara - dospievam k pointe, že stále
má zmysel hľadať odvahu, statočnosť, šíriť krásu
a lásku, ktorá spasí náš svet. Dokážeme to, len
keď sme slobodní.

V tomto jarnom období si hľadá svojho čitateľa čerstvá publikácia autora Roberta Žilíka pod
názvom PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA
s podtitulom Príbeh z kaštieľa v Urmíne. Troška
tajomný úsmev pohľadnej dievčenskej tváričky
na titulnej strane priam nabáda listovať v tejto
rozsahom neveľkej knižke.

Obsahovo silnou súčasťou vašej publikácie je
aj obrazový materiál.
Dovolím si povedať, že tých šesťdesiat obrázkov
je zatiaľ najväčšia a najkompletnejšia kolekcia
fotografií dokumentujúcich život na hunyadyovskom panstve za posledných sto rokov. Väčšina
tu uverejnených obrázkov ešte nebola nikdy
publikovaná. Raritou môžu
byť dve nenápadné fotografie neznámeho objektu, ktorý
pani Šitzová označila ako tretí
kaštieľ, tzv. lovecký; alebo výnimočná kolekcia pohľadov do
interiéru a exteriéru skleníka.

Pán Žilík, prezraďte, čo vás
priviedlo k napísaniu tohto
dielka?
Impulzom k písaniu bola absencia publikácie zo života rodiny
Hunyady pre návštevníkov Mojmíroviec, Kaštieľa Mojmírovce
s. r. o., ale aj občanov nášho
regiónu. Dotýkam sa aj osudu
kaštieľa od roku 1945 až po súčasnosť.
Môžeme povedať, že ide o akýsi druh sprievodcu históriou i
súčasnosťou kaštieľa?
Latku som si postavil o niečo
vyššie. Podstatnú časť textu
tvorí literárny príbeh s minidetektívnou zápletkou. Inšpirovala
ma fotografia kresby portrétu dievčaťa, ktorú
som získal od pani Kláry Šitzovej, spriaznenej s
rodinou Hunyady. Ako žiak základnej školy som
na povale kaštieľa objavil litografický kameň s
kresbou portrétu. Dal som si do súvislosti fotku
s kameňom a postupne sa rodil príbeh, v ktorom
som objasňoval portrét (ne)známeho dievčaťa.
Príbeh je rozsahom síce krátky, ale zdá sa, že
nie svojím obsahom.
Dal som si záležať, aby dej nebol „plochý“.
Čitateľovi ponúkam lyrické opisy prírodného a
kultúrneho prostredia hunyadyovského panstva.
Ústami maliara Maxa osvetľujem symboliku
prírodných a kultúrnych dominánt areálu. V
neposlednom rade sa zaujímam o impresiu jarnej
nálady a o prežívanie umelca-impresionistu skrze jeho filozofické úvahy.
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POZVÁNKA

Vráťme sa ešte k protagonistom príbehu. Je literárna
postava maliara Maxa azda
totožná so slávnym slovenským impresionistom Maxom Schurmannom?
Literárna fikcia ešte neznamená, že to tak nie je, ale to už
necháme ako otvorenú otázku.
S určitosťou sa dá povedať,
že JUDr. Š. Valent, dlhoročný
riaditeľ Nitrianskej galérie,
súčasník a prvý životopisec M. Schurmanna
navštevoval kaštieľ v Urmíne, kde hrával s panstvom tenis. Čo však vieme celkom presne, na
svadobnej fotografii šľachtického páru z roku
1935 je zachytená Terézia Hunyady a Ferenc
Erdödy, čo potvrdili aj ich žijúci potomkovia a
tak rozptýlili pochybnosti o identite tohto svadobného páru.
Môžeme rátať aj s ďalšími vašimi publikáciami, ktoré nás rozpamätajú na náš región?
Toto je prvý titul edície Región a čas, ktorá bude
i naďalej mapovať jednotlivé kultúrne fenomény
nášho mikroregiónu. Momentálne mám rozpracované dve ďalšie publikácie.
Ďakujem za rozhovor.
RNDr. Miroslav Eliáš, historik a spisovateľ

15

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ Infolinka: 0905 554 888

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie skupín B , BE, B96

Jazdíme Bezpečne!

Autoškola PANTER

Foto: Dominika KlaĀanová

