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PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
Milí čitatelia,

aktuálnym dvojčíslom sme
sa prehupli do druhej polovice
23. ročníka obecného časopisu
a tohtoročného leta. Niektorí
čitatelia už majú po dovolenke,
iných ešte len čaká.
Viacerí z nás nepoznajú
naše krásne Slovensko, ale radšej uprednostňujú zahraničie.
Pritom letná dovolenka na Slovensku je výborným riešením pre tých, ktorí nemajú
záujem cestovať ďaleko. Keď strávime časť leta v
našich destináciách a navštívime národné parky,
kultúrne pamiatky, kúpele, jaskyne, chránené krajinné oblasti, prírodné vodné plochy, múzeá, galérie...,
často máme nižšie výdavky a zároveň podporujeme
náš cestovný ruch, a tým aj slovenskú ekonomiku.
V kalendári medzinárodných dní sa 10. august
uvádza ako Záhaľčivý deň alebo Deň leňošenia,
ktorý je určený na pokojné ničnerobenie. Aj tak možno tráviť voľný čas v letnom období, predovšetkým
počas dovoleniek. Pracovitý človek však dlho nevydrží leňošiť. Ľudský organizmus spravidla začne
bez činnosti protestovať a postupne nudu vystrieda
otrávenosť, až nakoniec vznikne potreba aktivizovať
sa a urobiť niečo užitočné. Pracovitých ľudí aj okolie
vníma pozitívnejšie ako lenivých.
Letné dvojčíslo obsahuje zaujímavé informácie
zo života našej obce vrátane aktivít samosprávy.
Najčastejšie podklady do rubriky Samospráva obce
informuje zaisťuje starosta Mgr. Martin Palka. Čitateľov iste zaujme oznam a priložený propagačný
materiál o Barokovom dni, ktorý sa uskutoční v
kaštieli pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. V súčasnom dvojčísle otvárame novú
rubriku Regionálne múzeum, v ktorej píšu PaedDr.
Edita Filipová a Mgr. Tatiana Ivanová o podujatiach
v tomto zariadení. O 15-ročnej činnosti neziskovej
organizácie Šťastný život pripravila príspevok Bc.
Vlasta Árvayová. O aktivitách OZ Cedron - Nitrava
a Mojmírovské kroky pravidelne čitateľov informuje
Mgr. Daniela Kozáková. Príspevky v rubrike Zo
života škôl koordinuje členka redakčnej rady Mgr.
Lucia Franclová. Podklady do Spoločenskej kroniky
pripravuje matrikárka Gabriela Hlinková. V rubrike
Šport výsledky futbalistov pravidelne dlhodobo komentuje Ing. Jozef Filo ml.
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V snahe pripraviť časopis obsahovo bohatší, redakčnú
radu sme rozšírili o mladú a výkonnú členku Mgr. Tatianu
Ivanovú. Od septembra do jednotlivých čísiel budeme zaraďovať krížovky. Dnes je tento zábavno-náučný prvok súčasťou väčšiny periodík. Predpokladám, že čitatelia ocenia
takéto oživenie časopisu. Viacerí vrátane staršej generácie
radi lúštime a s vášňou sa ponárame do tajov najrôznejších
hádaniek, hlavolamov a sudoku.
Verím, že naši čitatelia využijú leto aj na relax a letné
dvojčíslo sa im bude páčiť. Želám príjemné čítanie.
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady

POZVÁNKY A OZNAMY
* Kaštieľ Mojmírovce v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú všetkých občanov dňa 19.8.2017 na 5. ročník podujatia pod
názvom Barokový deň. Návštevníci sa môžu tešiť na historický
sprievod obcou od námestia do parku kaštieľa, historické scénky,
dobové tance, ukážky historického odievania a barokovú hudbu.
Podrobnejšie informácie v priloženom letáku a na www.kastielmojmirovce.sk.
* Občianske združenie Mojmírovské kroky organizuje pre rodičov
a deti zájazd do rozprávkového sveta HABAKUKY 2017 v termíne 26.08.2017 (sobota). Cena zájazdu 10 €/osoba. Väčšiu časť
dopravy hradí občianske združenie. Dospelí si zakúpia vstupenky
na mieste. Prihlasovanie: Obecný úrad Mojmírovce - Klientské
centrum do 21.08.2017.
Pri prihlásení je nutné zaplatiť 10 € a uviesť údaje k poisteniu.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 485 943.

Zmena priestorov kancelárie TSP

Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk
Titulka:
Vodník
Foto: Mgr. Tatiana Ivanová

Kancelária terénnych sociálnych pracovníčok je presťahovaná z
kultúrneho domu do nových priestorov v Polyfunkčnom dome - budova bývalých združených služieb, na adrese Hlavná 943/12, Mojmírovce. Nové telefónne číslo do kancelárie TSP je 037/655 49 21.
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Z rokovania OZ
- jún 2017
Obecné zastupiteľstvo
• schválilo doplnenie člena redakčnej rady časopisu Mojmírovčan o Mgr. Tatianu Ivanovú s
účinnosťou od 1. júla 2017,
• schválilo na základe žiadosti nadácie Mojmír podporu akcie Barokový deň v termíne
19.08.2017, a to vo forme úhrady časti kultúrneho programu (bábkové divadlo pre deti)
maximálne do výšky 600,00 €,
• schválilo prenájom majetku obce Mojmírovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Turisticko-jazdecký Klub TAJÁR,
• zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mojmírovce k návrhu záverečného účtu obce Mojmírovce za rok 2016,
• schválilo Záverečný účet obce Mojmírovce,
• schválilo rozdelenie prebytku hospodárenia obce Mojmírovce za rok 2016 vo výške
242.109,97 €,
• zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií
poskytnutých obcou Mojmírovce v roku 2016 a
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
nakladania s hotovosťou v pokladni obce Mojmírovce v mesiacoch január, marec 2017,
• schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mojmírovce na 2. polrok 2017,
• schválilo predloženie žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP
zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
vyhlásená Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou ako SO
(sprostredkovateľský orgán) pre
OPKŽP (Operačný program Kvalita
životného prostredia), v zastúpení
Ministerstva životného prostredia SR
ako riadiaceho orgánu pre OPKŽP za
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účelom realizácie projektu s názvom Zateplenie
objektov telocviční – zníženie energetickej náročnosti,
• schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie v zmysle Výzvy č. V. Prezídia policajného zboru 2017, Ministerstva vnútra SR,
na realizáciu projektu s názvom Osvieť si svoj
prechod,
• schválilo uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania s firmou FORA-STAV s.r.o. na predmet zákazky Rekonštrukcia
kuchyne ZŠ Mojmírovce - časť stavebné práce.

Z rokovania OZ
- júl 2017
Obecné zastupiteľstvo
• schválilo uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania s firmou COOL
KRAFT na predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Mojmírovce - časť vzduchotechnika
a vetranie,
• schválilo uzavretie zmluvy s víťazným
uchádzačom verejného obstarávania s firmou
GASTRO HAAL, s. r. o. na predmet zákazky
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Mojmírovce - časť
technologické vybavenie,
• schválilo uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania s firmou BioCompacT spol. s r.o. na predmet zákazky Oprava čističky odpadových vôd v obci Mojmírovce.

Mojmírovské
hody 2017

Aj dnes sú v našej obci hody spoločenskou
udalosťou, slávnostná atmosféra sa tiahne celým
hodovým víkendom.

Hodová slávnosť sa zvyčajne k výročiu
posvätenia kostola, ktoré spravidla býva totožné
so sviatkom patróna kostola alebo pripomínaním
si cirkevnej udalosti, ktorej je kostol zasvätený.
Náš kostol na námestí je zasvätený svätému Ladislavovi, ktorého meno sa slávi 27. júna, preto aj
naše hody oslavujeme koncom júna.
Čo sa vlastne na hody deje? V minulosti tento sviatok okrem svojho náboženského obsahu
stelesňoval najmä dostatok. Boli to skutočné
„hody“, keď sa na stôl roľníckych rodín dostávali
inokedy nevídané jedlá a lahôdky. Pred „hodáma“ obyčajne bývala zabíjačka, aby bolo dosť
„massa“, gazdiné piekli koláče a sladkosti. Prichádzali návštevy príbuzných, a to aj „prespolných“, konala sa tradičná „muzika“. Každoročne
prichádzali „komedianti“, na námestí rozložili
svoje „húpačky“ a kolotoče nazývané „ringlšpíre“ .Neďaleko stáli jarmočné stánky, kde „kramári“ ponúkali typický púťový sortiment – od
„vetrového cukrového“ v šulcoch (tvar valca)
až napríklad po kapsľové pištole. Na strelnici
mohol každý chlap slečne svojho srdca ukázať,
ako vie strieľať (keď mu to, pravda, vzduchovka
so skrivenou muškou dovolila). V pondelok potom celá dedina slávila takzvané „hódence“, na
kolotočoch sa vozili mladí i starí, a aj tí, ktorí sa
v nedeľu na kolotoč neodvážili.

Po futbalových zápasoch na ihrisku sobotný
podvečer u nás na námestí patril tým, ktorí majú
radi dobrú zábavu. Hudobná skupina Žochári z
Topoľčian hrala spočiatku na počúvanie, ale s
pribúdajúcim večerom rozihrala žilky všetkým,
ktorí mali chuť si dobre zatancovať. Do neskorého večera pokračovala zábava a len málokomu
sa chcelo ísť domov.
V nedeľu popoludní po hodovej slávnostnej
svätej omši zasvätenej svätému Ladislavovi,
nášmu patrónovi, sa celé rodiny vybrali na prechádzku ku kolotočom, kde sa mohli hlavne naši
najmenší do sýtosti vyšantiť. Pohodu hodového
popoludnia na chvíľu prerušil svieži letný dážď,
no potom sme si spolu s našimi najbližšími mohli
vychutnať hodovú atmosféru krásneho letného
večera.
MK
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Obnova
sakrálnej sochy
na Námestí sv.
Ladislava
OZ Mojmírovské kroky začalo v spolupráci
s obcou Mojmírovce obnovovať sochu Panny
Márie s dieťaťom na námestí. Združenie získalo
dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho
kraja prostredníctvom implementácie Stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS
CEDRON - NITRAVA na projekt: Obnova sakrálnej sochy na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach.

Pred realizáciou

Po realizácii

Cieľom projektu bolo začať s obnovou pieskovcovej sochy na námestí, ktorá sa spomína v
archívnych záznamoch z roku 1779. Podstavec,
na ktorom je socha postavená, bol už značne poškodený a poveternostnými vplyvmi sa jeho stav
stále zhoršuje. V prvej etape bol spevnený základ
a obnovené schody. Ďalej boli odstránené všetky
nevhodné nátery hz podstavca a doplnené jeho
chýbajúce časti. Táto časť prác bola financovaná
zo spomínanej dotácie. Počas letných mesiacov
bude potrebné nechať podstavec vysušiť a potom
zrealizovať konečnú povrchovú úpravu.

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
D. Kozáková
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Urmínske kopýtko

Malí muzikanti

Kytice zo stúh

V sobotu 10.6.2017 sa uskutočnil 2. ročník
zábavných amatérskych jazdecko-záprahových
pretekov Urmínske kopýtko.

S otvorením materského centra Urmínček
sa mojmírovské mamičky rozhodli, že voľné
prázdninové dni vyplnia kurzami pre deti aj
dospelých.

V pondelok 10. júla sa v materskom centre
Urmínček konala prvá hodina kurzu výroby kvetov a kytíc zo stúh.

Foto: Adriana Kleinová
Predstavilo sa nám 35 súťažiacich dvojíc,
ktoré pretekali v 5 disciplínach - showmanship
at halter, parkúr jednozáprahov, parkúr dvojzáprahov, trail a prekážkové preteky. Zúčastnili sa
jazdci z Jazdeckého klubu El Zorro, Equifarm
ranč Veľká dolina, JK Poľný Kesov a vozataji z
Ranču u Rapsu a z Mojmíroviec. Pripravený bol
zaujímavý sprievodný program pre divákov, o
ktorý sa postaral Národný žrebčín Topoľčianky s
voltížnym vystúpením a Anubisfarm Veľká Dolina, ktorí si pripravili kynologickú ukážku.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim,
organizačnému výboru a samozrejme všetkým
divákom, bez ktorých by nevzniklo takéto úspešné podujatie. Veľká vďaka patrí taktiež našim
sponzorom, ktorí prispeli či už finančnými alebo
vecnými darmi k úspešnému priebehu súťaže. Z
dôvodu veľkého záujmu verejnosti organizátori
veria, že o rok sa stretneme v ešte väčšom počte.
Barbora Beláková
Foto: H. Žáčiková

Foto: Lucia Hulinová
Dňa 22.6.2017 deti absolvovali ukážkovú
hodinu kurzu Malí muzikanti pod vedením
Katky Vojtelovej. Táto hodina mala obrovský
úspech a po jej skončení sa mnohé deti prihlásili
na letný kurz. Kapacita materského centra bola
naplno využitá a detičky sa cítili veľmi príjemne.
Samotná Katka povedala, že tak veľa detí na
ukážkovej hodine ešte nemala. Deti sprevádzala počas hodiny bábková postavička Zuzanka,
s ktorou sa veľmi rýchlo skamarátili. Príbehy,
ktoré Katka rozprávala, sa prelínali s piesňami
o zvieratách. Najzaujímavejšie na hodine bola
hra na hudobných nástrojoch, z ktorých mali deti
obrovskú radosť.

Mojmírovské mamičky si pozvali Helenu
Csampaiovú do materského centra, aby predviedla umenie nazývané kanzashi. Hodiny sa
zúčastnili mladšie aj staršie ročníky, nálada bola
výborná. Lektorka predviedla prvý druh kvetiny, ktorou bola ruža. Výroba takejto ruže trvala
asi hodinu, avšak pri druhej to už išlo lepšie.
Postupne sme sa dozvedali, aké druhy kvetín sa
dajú vyrobiť. Lektorka Helenka nám priniesla na
ukážku aj jej iné výtvory: kytice, kvetiny rôzneho druhu, ale aj veľkonočné vajíčka či vianočné
gule zdobené technikou patchwork. Dúfame, že
na najbližšom stretnutí sa dozvieme a naučíme
opäť niečo nové a pribudnú k nám aj nové tváre.

Tento animačno-hudobný program teda
zaujal natoľko, že do kurzu sa nám prihlásilo 9
detí. Kurz prebieha v mesiaci júl, kedy sa deti
s rodičmi pravidelne stretávajú v priestoroch
materského centra. Mamičky plánujú kurz Malí
muzikanti uskutočniť aj na jeseň. Veríme, že
tento kurz pre deti bude opäť úspešný.

Informácie ohľadom ďalších hodín sa dozviete v obecnom rozhlase alebo na facebook
stránke Mamičky z Mojmíroviec a okolia.

Mgr. Lívia Belanová

Mgr. Lívia Belanová
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Noc múzeí a galérií

Zoznámte sa
s maliarom a grafikom

„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po
ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“

Mariánom
Komáčkom

Dňa 23.6.2017 sme v regionálnom múzeu
slávnostne otvorili autorskú výstavu diel
akademického maliara a grafika Mariána
Komáčka. Narodil sa v Gbeloch. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej
škole v Bratislave, oddelenie grafiky
u profesora Gabriela Štrbu. V rokoch
1980-1986 študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u prof.
Albína Brunovského. Venuje sa maľbe,
grafike, ex hlibris, známkovej tvorbe,
grafickému dizajnu a knižnej ilustrácii.
Za svoju tvorbu získal viacero ocenení
doma i v zahraničí.
Na výstave, ktorá potrvá do
30.9.2017, môžete zažiť „spanilú jazdu“
prostredníctvom grafík áut - veteránov,
nazrieť do známkovej tvorby a tvorby
ex libris. Na jeho grafikách môžeme
obdivovať majstrovstvo v ovládaní tejto
techniky. Typickým znakom jeho tvorby
je výrazná farebnosť čistých tónov a dynamický rukopis. Na výstave pred vami
ožívajú autíčka, motorky, lokomotívy
aj poštový voz. Okrem toho si môžete
potešiť oči aj autorovou zbierkou veteránov, ktoré výstavu ešte viac oživujú a
dopĺňajú. V takomto duchu „na cestách“
sa uskutočnila vernisáž, kde sa naši návštevníci dozvedeli, aká cesta doviedla
Mariána Komáčka k láske k automobilizmu, a mohli sa s autorom aj voľne po-
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Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM
rozprávať. Prostredníctvom krátkeho výstižného
videa mohli nazrieť do jeho ateliéru a uzrieť ho
priamo pri tvorbe obrazu. Ďakujeme umelcovi,
že u nás vystavuje svoje diela a tiež účastníkom
vernisáže, ktorí nás prišli svojou prítomnosťou
podporiť. Prežili sme spolu príjemný podvečer,
ktorý svedčí aj o tom, že múzeum si postupne nachádza svoje publikum, čo nás povzbudzuje do
ďalšej práce. A tak všetkých, ktorí majú vzťah
kumeniu a k automobilizmu, srdečne pozývame,
aby si prišli pozrieť túto krásnu výstavu.
Edita Filipová

Noc múzeí a galérií patrí medzi celoeurópske
podujatia s niekoľkoročnou úspešnou tradíciou a
koná sa pod patronátom Rady Európy. Cieľom
„noci v múzeu“ je prezentácia kultúrneho dedičstva a významu jeho záchrany a ochrany.
Nemenej dôležitým cieľom je šírenie informácií
medzi ľuďmi o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy – veď napokon
náš „malý kontinent“ je plný príležitostí na
poznávanie a napriek zjednotenej Európe si jednotlivé miesta stále zachovávajú svoju rázovitosť
– to platí aj o kultúrnom dedičstve našej obce,
ktorá sa hrdí viacerými národnými kultúrnymi
pamiatkami. Pridanou hodnotou podujatia je
neformálna forma vzdelávania a poskytnutie
príležitosti ku kultivovanému oddychu. My sme
radi, že toto podujatie sa po prvýkrát podarilo
uskutočniť aj u nás v Mojmírovciach, nakoľko
do Noci múzeí a galérií sa dňa 20. mája 2017
zapojilo aj Regionálne múzeum Mojmírovce.
Naším malým múzeom prešlo okolo 200 hostí,
ktorých oslovila história našej obce a naše poverové príbehy. Spoločne sme nazreli do vzácnych
kníh, vrátane starej urmínskej matriky, kde sme
našli záznam o narodení grófa Jozefa Alojza Samuela Huňadyho z roku 1773. Ide o knihu, v ktorej by aj mnoho dnešných Mojmírovčanov vedelo
poodhaliť históriu svojich vlastných koreňov.
Túto matriku ukrývala zachovaná časť našej
farskej knižnice a teraz ju je možné vidieť už len
v Štátnom archíve v Nitre. Okrem Huňadyovcov

Poďakovanie
RMM ďakuje spisovateľke Viole Haršániovej za jej ochotu aktívne sa zúčastňovať života
nášho múzea a za pomoc pri vytváraní našich
expozícií. Za vytvorenie expozície Strašidielok a
ich údržbu ďakujeme Emílii Brathovej a jej manželovi Baltazárovi Brathovi. Samozrejme naše
poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k vytvoreniu jednotlivých sôch.

sme sa porozprávali aj o ďalších významných urmínskych rodoch a o slávnych časoch našej obce,
keď sa stala kolískou turfu na Slovensku a ovčia
vlna z majerov urmínskeho panstva sa predávala
na významných svetových trhoch. Spoločne so
spisovateľkou Violou Haršániovou sme si prečítali staré príbehy z Urmína a tešili sme sa zo
sôch strašidielok Emílie Brathovej v parku pred
múzeom. Okrem toho sme sa pozreli na povalu
múzea, ktorá ukrýva skutočný technický unikát
- historický komínový systém a ktorý bežne nie
je súčasťou prehliadky. Je dokladom umu a zručnosti staviteľov v minulosti a predstavuje ďalší
potenciálny zdroj hrdosti miestnych obyvateľov
na to, odkiaľ pochádzajú.

Viola Haršániová číta svojim poslucháčom
Na záver si však položme otázku, do akej
miery sme schopní cítiť potrebu zachovávať a
poznávať vlastnú históriu. Odpoveď je veľmi
dôležitá, pretože svet každodenne prichádza o
množstvo informácií – to, čo sa včera vedelo,
je často dnes už len nejasnou minulosťou, a
tak strácame do istej miery samých seba. Snáď
sa nám podarí pokračovať v začatom trende,
ktorý má v ostatnej Európe už dávno svoje nezastupiteľné miesto, a síce, že budeme bažiť po
poznávaní toho, kto sme a odkiaľ pochádzame.
Veríme, že existencia nášho múzea pomôže šíriť
toto posolstvo.
Tatiana Ivanová
Poďakovanie patrí aj Dušanovi Palatickému,
ktorý trpezlivo strašidlá premiestňoval, kým
prišli na miesto, kam skutočne patria. Ďakujeme
všetkým darcom, ktorí obohatili exponátmi aj
knihami naše múzeum. Ďakujeme veľmi pekne členom ZO JDS, ZO SZZ a študentom OUI
v Mojmírovciach, ktorí sa starajú o vzhľad a
údržbu výsadby parku okolo múzea, a nesmieme
zabúdať aj na našich vždy ochotne pomáhajúcich
zamestnancov obce a pracovníkov VPP.
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Urmínske
strašidlá

v parku pri
regionálnom múzeu
Bývalá pani učiteľka a v účasnosti aktívna
spisovateľka Viola Haršániová patrí medzi tých,
ktorí napĺňajú krásny odkaz Andreja Kmeťa:
„Veď je už dávno príslovie naše, že naše
kraje kryjú veľké poklady (duchovné), len ich
treba odkliať. Jestli len jednoho získam, ktorý
preskúma svoj kraj, bude môj cieľ dosiahnutý a
ja budem prehojne odmenený.“
Svedčí o tom aj jej knižná publikácia Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín a iné príbehy.
Autorka zachytáva príbehy, ktoré sa dlhé
roky v obci ústne tradovali, a darí sa jej vsadiť
ich do známeho prostredia, pričom opisuje aj
spôsob života v minulosti. A tak sa v tejto knihe
prelína hranica poverových rozprávaní s hranicou zážitkových rozprávaní obyvateľov obce
Mojmírovce (kedysi Urmín).
V jednotlivých príbehoch ožívajú záhadne
sa zjavujúce bytosti: biela pani, plačúce stratené
dieťa, muž so psom, plešťáci, tancujúce psy, biela
hus, svetielkujúca sviňa, svetlonos, nechýba ani
ohnivý koč a tajomné znamenia. Len si predstavte, že podľa živých svedectiev obyvateľov

Urmína môžete stretnúť počas noci plešťáka
- veľkého psa so svietielkujúcimi očami ako
tichúčko tajomne kráča nočnou dedinou, a tak
si plní svoje tajomné poslanie... A ako by ste
sa ako dieťa báli, keby k vám večer aj v noci
do domu prichádzal mohutný medveďočlovek,
potichúčky otvoril dvere, vošiel a len tíško vás
pozoroval pri učení alebo v spánku? Keby okolo
vás v tichej ulici s rachotom prehrmel ohnivý koč
s tajomnou posádkou? Keby ste v nočnom tichu
kaštieľa počuli zúfalý nárek bielej panej? Ešte
žijú pamätníci, ktorí tieto úkazy zažili, alebo o
nich počuli od svojich rodičov a starých rodičov.
Nemajú dôvod klamať o prežitom, keď príbeh
rozprávajú, prežívajú ho znovu a vy ho prežívate
zrazu, akoby ste boli v tej situácii a priamo na
tom mieste. A tak sa vám ľahko môže stať, že
pri prechádzke parkom uzriete bielu pani a jej
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stratené dieťa, medveďočloveka nad kolískou,
v noci na vás zasvietia oči plešťáka... Neveríte?
Príďte sa pozrieť do parku pri Regionálnom
múzeu Mojmírovce a uveríte... Betónové sochy,
ktoré na motívy týchto miestnych legiend vytvorila Emília Brathová, zdobia od nedávna náš
park a za krátky čas sa stali jednou z obľúbených
expozícií nášho múzea. Čoskoro budeme mať aj
zelenú svetielkujúcu sviňu s prasiatkami.
Táto malá expozícia v prírode je naším
unikátom, pretože takúto expozíciu vlastných
dedinských strašidiel nemá žiadna obec. V
návštevníkoch múzea vzbudzuje veľký záujem
o naše poverové rozprávania, zachytené v knihe
Violy Haršániovej, ktoré by inak časom upadli do
zabudnutia... Aj jej zbierka je dôkazom toho, že
v súčasnosti je tento žáner akoby nesmrteľným
živým organizmom, ktorý pretrváva a obmieňa
sa v plynutí času. A je pravda, že vo všetkých
druhoch umenia od dávnej minulosti až po našu
súčasnosť sa stretávame so životom oblúd, netvorov, bájnych zvierat, strašidiel a tajomných
úkazov a symbolov neustále. My v múzeu si
veľmi vážime bohatú históriu, kultúru a tradície
tejto obce a sme radi, keď vidíme prekvapenie
a radosť našich návštevníkov, ktorí sa s našimi
strašidielkami veľmi radi skupinovo fotografujú alebo si robia „svojky“, pričom sa pýtajú na
pôvod a motívy sôch a zaujímajú sa o tajomné
rozprávania...V Podolí je krásna vyhľadávaná
expozícia miniatúr našich hradov, prečo by sme
my v obci nemohli mať vyhľadávanú expozíciu
miestnych, ba našich regionálnych dávnych
strašidiel?
Žiaľ, na druhej strane musíme smutne poznamenať, že nie všetci občania si vážia náš
spoločný a veľmi hodnotný majetok, a tak sa
stretávame s nekultúrnosťou, obmedzenosťou a
vandalizmom. Ako a komu ublížil zeleno-vlasý
vodník v našom parku, že mu niekto poškodil
fajku a pálil vlasy? Koho trápi plešťákovo ucho,
že mu ho chcel odlomiť? Je smutné, že niekto má
potrebu ničiť hodnoty, ktoré iný vlastnou prácou
vytvoril. Múzeum a jeho areál sú preto kvôli
vandalom chránené osvetlením a kamerovým
systémom. Vážme si viac všetko, čo robí našu
obec krajšou, zaujímavejšou a atraktívnejšou
nielen pre obyvateľa, ale aj pre návštevníka.
Edita Filipová
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Kniha vzorne

reprezentovala

Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět
knihy, ktorý sa konal v máji 2017 v Prahe, bola
vystavená aj publikácia o meste pod Zoborom.
Kniha Vladimír Bárta a kolektív: Nitra - Ako
si ťa pamätáme. Stala sa súčasťou reprezentačného stánku Slovenskej republiky, konkrétnejšie
výstavnej kolekcie, kde slovenskí knižní vydavatelia prezentovali svoje najlepšie diela vydané v
minulom roku. A v tejto elitnej rodine sa ocitla aj
obrazovo-textová kniha, ktorú poniektorí občania mesta pod Zoborom považujú za nitriansky
bestseller, lebo krátko po vydaní bol jej prvý
náklad vypredaný a publikáciu muselo vydavateľstvo AB ART press dotlačiť.

Mojmír Zoborský, univerzitný profesor a bývalý úspešný reprezentant mesta vo volejbale,
fenomenálny letec Milan Frišo, Jozef Okoličáni,
úspešný podnikateľ v cestovnom ruchu a ďalší
spoluautori. Jozef Dvonč, súčasný primátor
Nitry, uviedol publikáciu svojim príhovorom k
občanom mesta.
Je to kniha úžasných príbehov o živote v
danom meste v uplynulom storočí, najmä v jeho
druhej polovici. Kniha vychádza v unikátnej
edícii Ako sme tu žili. V tejto edícii vznikajú
jedinečné diela, ktoré nesú všeobecné pomenovanie ako oral history. Približujú historické
udalosti, ako ich mnohí z nás nepoznajú. Nie sú
odpísané z archívov, ale sú človečensky prežité a
autenticky a pútavo podané rozprávačmi týchto
nezvyčajných príbehov.
Podľa vyjadrenia niektorých kritikov patrí
kniha o Nitre medzi najhodnotnejšie diela literatúry faktu, aké boli o Slovenskej republike
vydané v uplynulom roku. Čitatelia zaujímavých
nitrianskych príbehov a udalostí sa už môžu tešiť na pokračovanie knihy plnej pozoruhodných
príbehov a vzácnych dobových fotografii starodávnej Nitry. Podľa informácií z vydavateľstva
druhý diel publikácie Nitra - Ako si ťa pamätáme
je už pripravený do tlače a jeho uvedenie na verejnosť sa plánuje začiatkom júla.
Tlačová správa (skrátené)

Nová kniha
spomienok
Táto pekná, ale predovšetkým užitočná kniha je zabúdajúcou pamäťou mesta. Je spoločným
dielom viacerých autorov a medzi nimi nechýbajú také osobnosti nitrianskeho kultúrno – spoločenského života, ako sú exprimátor Vladimír
Libant, diplomat Jozef Mikloško, vynikajúci
znalec nitrianskej histórie Anton Števko, riaditeľ tunajšieho múzea, Emil Vontorčík, literárny
historik, Jozef Mojto, vedecký pracovník a vnuk
legendárneho starostu Nitry, Ján Horváth, pedagóg a riaditeľ strednej odbornej školy, Ivan
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Začiatkom júla v rámci slávností Nitra, milá
Nitra 2017 sa v Synagóge v Nitre uskutočnilo
slávnostné uvedenie novej knihy o Nitre. Je dielom kolektívu siedmich autorov jednej generácie
nitrianskych osobností, rodákov a obyvateľov
Nitry i autorov, ktorí v meste pod Zoborom študovali od začiatku druhej polovice uplynulého
storočia.
Kniha obsahuje Nitrianske kalendárium,
v ktorom sú zaznamenané najvýznamnejšie
udalosti v meste v období rokov 1848 až 2014 a
slovami i obrázkami spracovaný prehľad postupných premien mesta. Čitateľom kniha približuje
historické udalosti, ktoré nie sú odpísané z archívov, ale sú človečensky prežité, autenticky a
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pútavo podané autormi týchto nezvyčajných príbehov, ktoré spestrujú vzácne dobové fotografie
a kniha tým získava hlbšiu výpovednú hodnotu.
Fotografie zároveň dokresľujú a oživujú dávno
stratené miesta a budovy spolu s postavami
tvoriacimi svojrázny mestský kolorit. Autori
si zaspomínali na život v Hornom meste, na
celoslovenské dožinky i slávnejšie roky výstav
Agrokomplex, na futbal, basketbal, tenis a korčuľovanie, na ktorej ulici bolo korzo, čo v živote
vtedajších vysokoškolákov znamenala nitrianska
Kalvária, ako vyzerali dnes už neexistujúce obce
Párovce a Chrenová, ale aj na staré nitrianske ulice, ktoré padli za obeť novej výstavbe mesta.
Spoluautor vzácnej knihy osudov a spomienok o Nitre Ivan Mojmír Zoborský spracoval
časť s názvom Zoboristi spod Zobora o folklórnom súbore Vysokej školy poľnohospodárskej
(teraz Slovenskej poľnohospodárskej univerzity).
Za 60 rokov sa v Akademickom folklórnom súbore Zobor vystriedali stovky členov, prevažne
študentov, ale tiež absolventov a zamestnancov
univerzity, viacerí z nich aj z našich Mojmíroviec. Niektorých aj menovite v tomto príspevku
uvediem.
Najdlhšie pri súbore zotrval profesor Ondrej
Debrecéni. Aktívne pôsobil ako hudobník (kontrabas) a tiež ako vedúci súboru takmer 30 rokov.
Živo si spomína aj na to, ako muzikanti vtedajšej
Ľudovej hudby Zobor hrali počas návštevy Fidela Castra v kaštieli v Dolnej Malante. Pri súbore
ako tanečný pedagóg pôsobil aj Ján Tóth, ktorý
má prechodné bydlisko v našej obci. Členkami
tanečnej zložky súboru v priebehu štúdia boli
Ing. Antónia Zoborská a Ing. Zuzana Hičáková,
vtedy Haršániová. V speváckej zložke účinkovali Ing. Mária Debrecéniová, CSc. a Ing. Andrea
Bakošová, rod. Zaťková, zást. starostu našej
obce, ktorá si takto zaspomínala:
Slovenský folklór je mimoriadne dynamický,
emotívny a ľúbivý... a je len náš. Prostredníctvom folklóru som prežila úžasné študentské
časy, spoznala cudzie krajiny, kultúry a skvelých
ľudí. Účinkovanie vo FS Zobor bolo pre mňa
obohacujúcou skúsenosťou, z ktorej čerpám do
dnes. Každá spomienka na tieto zlaté časy ma
rozveselí a prinesie do duše pokoj.
Náš slovenský folklór je darom, ktorého hodnotu si mnohí neuvedomujú. On spája Slovákov
od východu po západ, aj tých, ktorí žijú za hranicami Slovenska. Folklór búra predsudky a hoci
je živelný a naturálny, je grandióznym umením
celého národa. Folklór tvorí naše kultúrne zá-

klady, na ktorých budujeme modernú slovenskú
spoločnosť. Ak zachránime slovenský folklór,
zachránime svoju národnú podstatu. Iba vtedy
má budúcnosť všetko to, o čo sa snažíme.
A mali by sme začať doma. DFS Zbojník je
dnes na okraji záujmu regionálnych elít i rodičov. Ak nechceme len nostalgicky spomínať,
musíme investovať nemalé prostriedky a osobnú
iniciatívu do jeho obnovy. Touto cestou sa chcem
poďakovať najmä pedagógom, ktorí DFS Zbojník
vybudovali, a aj tým, ktorí ho vedú dnes. Moja
veľká vďaka však patrí aj Róbertovi Žilíkovi za
jeho mimoriadnu aktivitu ako v oblasti zberu
tradičného folklóru v našom regióne, tak i za
jeho zachovávanie a prezentáciu. No a na záver
nesmiem zabudnúť ani na našich seniorov, ktorí
spevom ľudových piesní vždy omladnú, a na mojmírovskú cimbalovú muziku Urmín pod vedením
Rudka Arpáša. Všetci menovaní i nemenovaní,
srdečne vám ďakujem.

V závere knihy vedúci autorského kolektívu
napísal:
„Ďakujeme Poľnohospodárskemu družstvu
Mojmírovce a Ivanovi Mojmírovi Zoborskému,
ktorí morálne aj finančne podporili vydanie
knihy.”
Autori a vydavateľstvo už intenzívne pracujú
na pokračovaní príbehov o Nitre v minulom storočí (3. diel knihy).
Ivan Mojmír Zoborský,
spoluautor knihy
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Občianske združenie
MAS CEDRON NITRAVA informuje
Zavádzanie regionálneho značenia,
produktov, služieb
a podujatí v praxi
Občianske združenie
MAS CEDRON - NITRAVA začalo v roku 2016
proces zavádzania regionálneho značenia (RZ)
produktov, služieb a podujatí na svojom území.
Teoretickú a administratívnu prípravu združenie
realizovalo v rámci projektu spolupráce s občianskym združením MAS Zlatá cesta.
V tomto roku sme spoločne realizujeme iný
projekt spolupráce: Zavádzanie regionálneho
značenia, produktov, služieb a podujatí v praxi.
Jednou dôležitú časťou projektu bolo ukázať našim potenciálnym záujemcom o regionálnu značku, čo všetko musí reálne spĺňať každý držiteľ
značky, aký prínos má regionálna značka, atď.
Vďaka podpore z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja prostredníctvom implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou MAS CEDRON - NITRAVA sme
zorganizovali informačno - prezentačnú aktivitu
v území MAS Zlatá cesta (sídlo v Prenčove). Pre
účastníkov exkurzie bol pripravený bohatý dvojdňový program. Navštívili sme obec Prenčov
(počet obyvateľov 660), kde nám pani starostka
Alena Ciglánová predstavila množstvo veľmi
zaujímavých projektov. Manažérka MAS Zlatá
cesta nám predstavila projekty MAS a podrobne
informovala o procese zavádzania RZ Hont a o
projektoch samotných držiteľov značky. Potom
sme už putovali po jednotlivých prevádzkach.
Navštívili
sme
rezbára priamo v
Prenčove.
Naša
cesta smerovala do
rodinného vinárstva
v obci Rikynčice. V
obci Súdovce sme
mali možnosť vidieť
výrobu za studena
lisovaných olejov.
Obec
Sebechleby
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je známa tradičným podujatím Oberačka po
sebechlebsky, a tak sme na jednom mieste videli
Prírodnú rezerváciu ľudovej architektúry, kde
sa predstavil chovateľ včiel so svojim certifikovaným medom a medovinou. Deň sme zavŕšili
v obci Svätý Anton, kde sme boli ubytovaní v
certifikovanom ubytovacom zariadení. Okrem
večere bol pre nás pripravený kultúrny program
- folklór z Hontu. Okrem toho v penzióne je aj
predajňa certifikovaných výrobkov z územia

Tak ide čas...
MAS Zlatá cesta.
Druhý deň bol nemenej zaujímavý. Obec
Štiavnické Bane - obec svetových prvenstiev
- nám predstavil pán starosta Neuschol. Nevychádzali sme z údivu v Základnej škole Maximiliána Hella, kde sa ako na jedinej základnej škole
na svete vyučuje predmet Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo. Okrem toho sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých a podnetných
aktivít, za ktorými deti radi prichádzajú aj počas
prázdnin a voľných dní. Poslednou našou zastávkou bolo mesto Banská Štiavnica, kde má MAS
Zlatá cesta tiež obchod s produktmi označenými
Regionálny produkt Hont.
Naši partneri nám pripravili veľmi zaujímavý a inšpirujúci program. Každý si tam mohol
nájsť, čo ho zaujíma.
Tento projekt je podporený z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Mgr. Daniela Kozáková,
MAS CEDRON - NITRAVA

V tomto roku (2.7.2017) uplynulo už pätnásť
rokov od založenia neziskovej organizácie Šťastný život v Mojmírovciach.
V tom čase sme boli priekopníkmi v budovaní sociálnych služieb v regióne. Napriek počiatočnej nedôvere sa nám podarilo vybudovať
fungujúce zariadenie s vlastnými priestormi.
Počas týchto rokov sme prechádzali mnohými
turbulentnými obdobiami, zmenami zákonov,
vyhlášok, novelizácií. Získali sme sympatizantov a stálych podporovateľov a to nás posúvalo
dopredu .Počas pobytu v dennom stacionári sa
klienti pripravujú na vystúpenia pre rodičov
a sympatizantov. Pravidelne sme pozývaní na
Katarínsku zábavu pre Y mens club v Nitre, kde
okrem iných zabezpečujeme kultúrny program.
Každoročne vyrábame malé upomienkové
predmety na rôzne príležitosti, ako napríklad MDD v obci Mojmírovce, ale aj
pre iné organizácie. Takto sa vyvinula
spolupráca, na základe ktorej tieto organizácie na oplátku pre nás zabezpečujú
pomôcky, materiál, občerstvenie.
Z našich klientov sa za tých pätnásť
rokov stali zrelí ľudia, vystriedalo sa
ich viacero. Najpočetnejšiu časť tvoria
zdravotne znevýhodnení mladí ľudia
z Mojmíroviec, ale máme klientov
aj z okolitých obcí. V každodennej
činnosti sa individuálne rozvíjame v
oblasti muzikoterapie, dramatoterapie,

v pracovných a v sebaobslužných činnostiach.
Taktiež zabezpečujeme aj voľnočasové aktivitynávštevy divadelných predstavení, pravidelne
zaraďujeme hydroterapiu v Poľnom Kesove.
Organizujeme aj jednodňové výlet - navštívili
sme Piešťany, zámok Lednice, Habakuky na
Donovaloch, Zoologickú záhradu v Bojniciach,
hrad Červený Kameň, Čičmany, Rajeckú Lesnú,
Vlkolínec, Banskú Štiavnicu. Pre našich klientov
organizujeme aj viacdenné ozdravné pobyty- na
Duchonke, na Remate, v Liptovskom Jáne, v
Piešťanoch, v Bojniciach.
Dlhoročné fungovanie denného stacionára
by nebolo možné bez podpory našich donorovobce Mojmírovce, občanov, ktorí nám poskytujú
2% zo svojich daní, našich sponzorov. Za to im
srdečne ďakujeme.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
Bc. Vlasta Árvayová
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Výberové konanie
na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky MŠ
Mojmírovce
Obec Mojmírovce zastúpená starostom obce
Mgr. Martinom Palkom vyhlásila dňa 12.4.2017
v súlade s platnou legislatívou výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej
školy zverejnením na webovej stránke obce Mojmírovce, v regionálnej tlači, v obecnom rozhlase, na webovej stránke Profesia a v Nitrianskych
novinách.
Výberové konanie sa uskutočnilo 31.5.2017
v budove Materskej školy. O uvedenú pozíciu
prejavila záujem jedna uchádzačka, Mgr. Anna
Velebná. Výberové konanie prebiehalo ústnym
pohovorom, prezentáciou koncepcie rozvoja školy a zodpovedaním na otázky výberovej komisie.
Členmi výberovej komisie boli predsedníčka
rady školy Gabriela Michalíková a členovia rady
školy Ing. Iveta Podberská, Jolana Ilovičová, Bc.
Renáta Orlíčková a Gabriela Hlinková.
Rada školy na základe výsledkov tajného
hlasovania navrhla obci Mojmírovce, zriaďovateľovi Materskej školy, v zmysle platnej legislatívy vymenovať do funkcie riaditeľky MŠ v
Mojmírovciach Mgr. Annu Velebnú.
Gabriela Michalíková,
predsedníčka Rady školy

Poďakovanie
Materská škola Mojmírovce od svojho vzniku prešla rôznymi zmenami, niektoré z nich spolu so zmenami v personálnom obsadení prežila
aj riaditeľka Margita Cintulová. Začínala ako
učiteľka v roku 1971 v materskej škole v Nitre.
Do MŠ v Mojmírovciach nastúpila v roku
1974 a v roku 1982 bola už na poste riaditeľky.
Svoje povolanie brala ako poslanie, ktoré možno
kvalitne a zodpovedne vykonávať len so zanietením a entuziazmom. Pred deti predstupovala,
aby ich zaujala, potešila, naučila aj vychovala.
Svoj výsledok dosiahla. Dosiahla radosť, šťastie,
pohodu, vedomosti u detí a tým aj spokojnosť u
rodičov. Vyformovala pedagogický kolektív, tvorila klímu školy, tvorila a usmerňovala tvorbu
Školského vzdelávacieho programu a edukáciu
detí. Raz na otázku: ,,Kedy by ste boli vo svojej
pozícii úplne spokojná?“ odpovedala: ,, Úplná
spokojnosť nie je možná. Vždy je čo tvoriť, čo
pretvárať, inovovať, či už v kolektíve, či osobne
alebo v práci s deťmi. Možno pri mojom odchode z pedagogického diania si s povzdychom poviem: ,,Snáď tá moja práca bola v prospech detí
a nebola márna...“
Dovolím si za celý pedagogický ale i nepedagogický kolektív materskej školy, deti a ich
rodičov odpovedať: ,,Vaša práca nebola márna.
Bola prínosom pre nás všetkých - celej tej spoločnosti, v ktorej nechýbala vaša osobnosť. Za
nás všetkých Vám patrí poďakovanie.

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Prajeme Vám ešte veľa slnečných dní, dobrých ľudí okolo seba v zdraví, šťastí a pohode.
Za kolektív materskej školy
Mgr. Anna Velebná

Pozvanie
sa neodmieta
Materská škola Bambuľkovo vo Svätoplukove pozvala 10- členné družstvo predškolákov
z MŠ Mojmírovce na druhý ročník Cedronskej
olympiády 2017. Napriek veľkým teplotám sme
28. júna štartovali autobusom. Niektorí mali
zážitok hneď ráno, lebo autobusom išli prvýkrát
v živote. Aj keď to nebola veľká diaľka, zážitok
bol o to väčší. Čakali nás športové disciplíny:
skok z miesta, beh, člnkový beh, hod loptičkou.
Výkony našich predškolákov boli úžasné, veď
výsledkom boli zlaté medaily, množstvo odmien
a putovný pohár, ktorý na budúci rok odovzdá
naša materská škola novým víťazom ďalšieho
ročníka Cedronskej olympiády.
Mgr. Anna Velebná

Plavecký výcvik

V mesiaci máj a jún sa 17 detí z Materskej
školy Mojmírovce zúčastnilo predplaveckej prípravy organizovanej súkromnou školou plávania
Delfín. Výcvik sa konal v bazéne mojmírovského
kaštieľa. Úlohou predplaveckej prípravy je zoznámiť deti s vodným prostredím, otužovaním,
ponáraním, splývaním, získaním orientácie vo
vode.
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V rámci tejto etapy si má dieťa osvojiť dýchanie do vody a základy lokomócie pohybu nôh
a paží. Všetky deti sa za pomoci profesionálnych
trénerov postupne skamarátili s vodou a naučili
sa plávať pomocou plaveckej dosky. Niektorí odvážlivci dokázali preplávať krátku vzdialenosť
celkom sami. Deti získali veľa nových poznatkov, dojmov, vedomostí, plaveckých zručností.
Za ich usilovnosť a statočnosť boli v posledný
deň výcviku odmenené mokrým vysvedčením a
sladkou odmenou.
Gabriela Michalíková

Atletické výkony
našich žiakov
Počas školského roku 2016/2017 sa vyučovanie telesnej výchovy realizovalo v sťažených
podmienkach (namiesto dvoch telocviční bola
v prevádzke iba jedna), no napriek tomu sa naši
žiaci zúčastnili viacerých súťaží. V apríli a v
máji to boli Okresné majstrovstvá v orientačnom behu a v atletike. V silnej konkurencii si
počínali dôstojne, pričom v hodnotení družstiev
v orientačnom behu chlapci získali 14. miesto z
24 družstiev a dievčatá 17. miesto z 30 družstiev.
Za chlapcov s najlepšou orientáciou zabehol K.
Dojčán, 8. ročník, ktorý skončil na 20. priečke z
92. V konkurencii dievčat sa najlepšie darilo R.
Očenášovej, 7. ročník, ktorá sa umiestnila na 26.
mieste zo 116.
V máji našu školu reprezentovalo 20 najlepších športovcov na MO v atletike, kde najlepší
z výkonov podal P. Chren, 8.ročník., ktorý si
svojim vynikajúcim hodom kriketovej loptičky
zabezpečil bronzové - 3. miesto (66,88 m). V
celkovom umiestnení škôl chlapci skončili na
úctyhodnom 5. mieste z 28 a dievčatá na 9.
mieste z 23.
Nezabúdame ani na našich mladších žiakov,
ktorí v júni absolvovali 1. ročník Cedronských
atletických hier, ktoré usporiadala ZŠ Mojmírovce. Toto podujatie bolo mimoriadne tým, že sa
ho zúčastnili i okolité základné školy (zo Svätoplukova, Cabaja, Poľného Kesova a Rastislavíc).
Chlapci a dievčatá súťažili tímovo v piatich
disciplínach: hod na presnosť, hod medicinbalom, skok z miesta, rýchlostný beh a prekážková
dráha – formula. Hoci nám počasie trošku komplikovalo priebeh podujatia, deti nám všetkým
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Foto: Mgr. Peter Slíž
ukázali, že sa dokážu úžasne zomknúť a prejaviť
tímového ducha, ako sa na športovcov patrí. Naši
žiaci napokon v tesnom súboji zaostali len s minimálnym rozdielom za súpermi z Cabaja, a tak
im napokon hrude zdobili strieborné medaily.
Gratulujeme! Za dôstojný priebeh celého podujatia patrí naše poďakovanie Ing. F. Žitnému, ktorý
celú súťaž sponzoroval.
Rozvíjanie prirodzených pohybov človeka
prostredníctvom atletiky je pre každého žiaka
veľmi dôležité. Výkon však závisí od vrodených
dispozícií, podmienok a vloženého úsilia jednot-

livca či skupiny. To, že deti chcú, vieme. To, že
niektoré z nich majú pre atletiku predpoklady,
vieme tiež. Ak správne podporíme rozvoj, môžeme očakávať zlepšovanie a prekonávanie osobných hraníc. Sme vďační za finančný príspevok
Ing. A. Bakošovej a starostovi obce Mgr. M.
Palkovi, ktorí nám prostredníctvom finančných
príspevkov organizácií na nákup základných pomôcok dali nádej, že podmienky pre rozvoj žiackych schopností sa v budúcom školskom roku
zlepšia. V mene našich žiakov im ďakujeme.
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž

Foto: PaedDr. Žaneta Benčíková
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Najmladší futbalisti
vo Wartbergu
Posledný júnový deň na námestí, hneď vedľa
reštaurácie Bruder, sa medzi veľkou batožinou
predierali malí futbalisti. Žiaci, benjamínkovia
aj prípravkári počúvali pokyny rodičov, ako sa
majú v cudzom svete správať, kde majú zabalený
rezeň, kde sladkosti a kde minerálku. Starostlivé
rady rodičov počúvali futbalisti len tak na pol
ucha. Všetci už boli duchom v rakúskej dedinke
Wartberg nad Kremsom, na turnaji, na zelenom
trávniku, už strieľali góly. Cesta bola dlhá, viac
ako 6 hodín s krátkymi prestávkami dalo zabrať všetkým, ale dočkali sme sa. Organizátori
turnaja z družobnej obce sa o nás postarali po
všetkých stránkach. Ubytovanie v kúpeľnom
dome v mestečku Badhall i strava počas celého
pobytu boli vynikajúce. Milým prekvapením
bolo prijatie celej výpravy u starostu obce. Nasledovala prechádzka po krásnej dedinke, prehliadka kostola, obecného múzea. Viac ako 400
km od Mojmíroviec sme objavili pamätnú tabulu
s nápisom Mojmírovce, čo sme hneď využili na
spoločné foto. Myšlienkou dňa sa prezentoval
istý člen našej futbalovej družiny, ktorý počas
prehliadky školského dvora povedal: „Ak by sme
mali takýto školský dvor, tak by som sa do školy
aj tešili“. Pri pohľade do priestorov telocvične
viaceré deti iba híkali a ochkali. Zato učiteľ telocviku a tréner Peter Slíž úplne onemel. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola návšteva

hlavnej hasičskej stanice. Dobre čítate, hlavnej.
Obec s 3000 obyvateľmi ich má 3, dobrovoľný
hasičský zbor má totiž 150 členov. Do jednej by
sa ani nezmestili. Hasiči sa nedali zahanbiť a
každého pohostili zmrzlinou z ovčieho mlieka.
Mimochodom, vyrába sa priamo vo Wartbergu,
skoro v centre obce.
Lenže my sme prišli kvôli futbalu. V sobotu
hneď od rána až do neskorého popoludnia naháňali kožené čudo väčší i menší šarvanci. Hralo sa
v troch kategóriách, na dvoch ihriskách. Jedna
kategória vždy hrala a ostatní povzbudzovali.
Zotreli sa všetky vekové rozdiely, všetci sme boli
jedna veľká rodina - Mojmírovčania. Pre spestrenie dňa bola možnosť zapojiť sa aj do rôznych
súťaží, samozrejme vždy s loptou. Konkrétne výsledky nie sú v tomto prípade najdôležitejšie, ale
nasadenie, snaha zvíťaziť, byť čo najlepší, strhli
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k povzbudzovaniu všetkých naokolo. Pred obedom sa medzi povzbudzujúcich zapojili aj starosta obce Martin Palka a poslanec OZ Emil Hlinka.
Videli aj slzy v očiach našich malých futbalistov,
keď finálový súboj rozhodovali strely z pokutového kopu a prípravkári rovnako ako benjamínkovia neuspeli a skončili druhí. Žiaci v súboji o
tretie miesto predsa len záver zvládli a získali
pohár za bronzovú priečku. Vyvrcholením športového zápolenia bol zápas domácich trénerov
a funkcionárov proti kolegom z Mojmíroviec.
Tento súboj nenechal sedieť nikoho a zrazu boli
všetci okolo hracej plochy. Aj v tomto súboji sa
rozhodovalo zo značiek pokutového kopu. Zatiaľ
čo Mojmírovčania svoje šance všetci do jedného
premenili, domáci boli menej úspešní. Pri pohľade na nášho brankára Mareka Mikulášika sa viacerí usmievali, ale po jeho zákrokoch iba nechápavo krútili hlavou a uznanlivo ho potľapkávali
po ramenách. Spoluhráči ho aj chceli po zápase
zdvihnúť a vyhadzovať nad hlavy, ale zostali iba
pri snahe. Našťastie. Domáci Marekovi hneď
ponúkli prestup, ale neboli úspešní. Vraj máme
budúci rok zorganizovať podobný zápas u nás a
všetko nám vrátia aj s úrokmi.
Vydarený program končil až neskoro večer
spoločným fotením, debatami, učením sa nových slov v jazyku súperov zo zeleného trávnika.
Keď nám domáci prezradili, že majú iba približne 600 členov futbalového klubu (tých, ktorí každý rok zaplatia členský príspevok), radšej sme si
ešte raz to číslo nechali zopakovať. Organizátori
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nám tiež prezradili, že je to ich premiéra a turnaj
zorganizovali iba kvôli nám. Zvládli to výborne
a patrí im srdečná vďaka za pozvanie a starostlivosť. Celú dobu sa o nás vzorne starali a aj vďaka
Petrovi Gregorovi, ktorý nám robil sprievod a
tlmočníka, sme sa s nimi celkom dobre „porozprávali“. Ďakujeme Peter.
Vo Wartbergu nad Kremsom nás reprezentovalo 30 chlapcov a jedno dievča. Reprezentovali
nás nielen na ihrisku, ale aj všade kde sa objavili.
Celá výprava sa totiž obliekla do čisto nových
snehobielych tričiek so znakom klubu a nápisom
FK Mojmírovce. Dokonca aj predstavitelia obce
sa nedali zahanbiť a trávili sobotu v bielom. Tričká ušila a darovala Renátka Martišková a ich potlač zabezpečilo OZ INŠPIRÁCIA. Touto cestou
im ďakujeme, podobne ako aj obci Veľká Dolina
za občerstvenie na cestu, ako aj obci Mojmírovce
za technické zabezpečenie. Nesmiem zabudnúť poďakovať trénerom, vedúcim mužstiev a
zúčastnením rodičom za starostlivosť o deti,
bezproblémový priebeh a návrat domov. Ono sa
to možno nezdá, ale zvládnuť trojdňovú šichtu s
tridsiatkou detí vo veku od 8 do 15 rokov nie je
žiadna maličkosť.
Futbalisti z Wartbergu nad Kremsom sa už
dnes tešia na budúcoročný turnaj o Pohár starostu obce, kde ich náš starosta pozval. A my sa
tešíme tiež. Máme im čo vracať. Na trávniku, aj
mimo ihriska.
Ing. Jozef Filo

ŠPORT
Konečné poradie:
1. FKM Nové Zámky 2. Mojmírovce 3. Slovan
Duslo Šaľa 4. ČFK Nitra
Zostava Mojmíroviec: Adrián Andris – Martin
Brezina, Jakub Kapsa, Samuel Ivanič, Lukáš
Kečkeš, Denis Koleno, Šimon Oravec, Nikolas
Ferus, Erik Mikulášik, Martin Hustý, Marko
Guzmický tréner Peter Slíž.

van Duslo Šaľa, FKM Nové Zámky, ČFK Nitra
a FK Mojmírovce. Bohužiaľ, funkcionári z TJ
Lokomotíva Trnava na poslednú chvíľu svoje
mužstvo odhlásili. Môžu ľutovať. Pekné ceny,
výborné občerstvenie a kvalitné výkony sú už
tradíciou tohto turnaja. Ako sa vyjadrili tréneri
a rodičia hráčov FKM Nové Zámky, pre ktorých
to bola premiéra na mojmírovskom ihrisku, boli
veľmi milo prekvapení organizáciou a úrovňou
turnaja.

Turnaj o Pohár starostu
obce Mojmírovce

Už 4. ročník turnaja prípraviek o Pohár starostu obce Mojmírovce sa uskutočnil na hody
24.6. 2017. Zahrali si štyri futbalové kluby Slo-

Turnaj otvoril a na záver aj vyhodnotil
starosta obce Martin Palka. Mojmírovskí
prípravkári ako obhajcovia minuloročného prvenstva opäť predviedli výborné výkony, ale v
tomto ročníku dominovali chlapci z FKM Nové
Zámky. Počas celého dňa sme boli svedkami
kvalitných súbojov. Celý turnaj sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére Veľká vďaka patrí
organizátorom turnaja za to, že umožnili deťom
zmysluplne stráviť voľný čas, trénerom za to,
že chlapcov kvalitne pripravili, rozhodcom za
spravodlivé pískanie. Ale najväčšia vďaka patrí rodičom chlapcov, ktorí venovali svoj čas a
úsilie príprave a priebehu tejto vydarenej akcie.
Poďakovanie patrí tiež vedeniu obce a Michalovi
Švelanovi za materiálne a finančné zabezpečenie
tejto vydarenej akcie.

Najlepší strelec: Denis Koleno (Mojmírovce)
Najlepší brankár: Juraj Mikulec (Nové Zámky)
Najlepší hráč: Adam Lovás (Šaľa)
Ing. Jozef Filo

45. ročník turnaja
o Pohár predsedu PD
Mojmírovce
Druhú júlovú sobotu si v Poľnom Kesove
porovnali svoje futbalové umenie hráči z futbalových klubov FK Mojmírovce, ŠK Poľný Kesov,
FC Štefanovičová a TJ Družstevník Veľká Dolina. Napriek tomu, že obce Poľný Kesov a Veľká
Dolina nemajú v súčasnosti mužstvá, ktoré hrajú
súťažné stretnutia, slúži ku cti zainteresovaných,
že ani na chvíľu nezaváhali a zhodli sa na tom,
že najdlhšie bez prerušenia hraný turnaj treba
zachovať. Napriek mnohým otáznikom, kto za
jednotlivé mužstvá nastúpi, dokázali funkcionári
zapísať na turnajové súpisky viac ako 20 hráčov.
Turnaj otvoril príhovorom k zúčastneným
mužstvám predseda PD Ing. Peter Schultz.
V úvodnom stretnutí sa predstavili domáci
futbalisti Poľného Kesova a Mojmíroviec. Po
nich nasledovali hráči zo Štefanovičovej a Veľkej Doliny. Zaujímavosťou turnaja boli, že sa
na ihrisku predstavili hráči rôznych vekových
kategórií. Päťdesiatnik Jozef Mišák, brankár
Poľného Kesova, odchytal celý turnaj. Jeho
rovesník Rudo Kuric dokonca strelil v drese
Veľkej Doliny gól. Zato Sebastián Henyig v
červenom drese Mojmíroviec bude mať 16 rokov
až v auguste. Všetci sa snažili, nikto nikomu nič
nedaroval a keďže padlo aj dosť gólov, bolo sa na
čo pozerať. Usporiadatelia z Poľného Kesova sa
nedali zahanbiť a zabíjačkový tanier či kesovský
guláš chutil všetkým. Našla sa dokonca aj torta s
číslom 45. Cien v tombole bolo tiež vyše 20 a tí,
čo si kúpili vstupenky, sa nielen tešili na možnú
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výhru, ale zároveň sa aj obávali, aby
nevyhrali zoskok padákom, resp. let
balónom. Po skončení turnaja odovzdal Predseda PD Mojmírovce Ing.
Peter Schultz putovný pohár do rúk
Šimona Špánika, kapitána víťazného
mužstva Mojmíroviec, spolu so starostami obcí ocenil kolektívy i jednotlivcov, poďakoval hráčom i organizátorom a vyjadril presvedčenie, že sa o
rok všetci stretneme pri príležitosti 46.
ročníka vo Veľkej Doline.
Poľný Kesov - Mojmírovce 1:5 (1:1)
góly: R. Vágai – M. Švelan 2x, J. Mesároš, M. Gálik, O. Blunár
Štefanovičová - Veľká Dolina 4:3
góly: T. Žilka 2x, P. Demény, M. Chren - J. Krajčír, R. Varga, F. Švelan
O 3. miesto:
Poľný Kesov - Veľká Dolina 4:3 (2:2)
góly: F. Trvalec 2x, Zlatohlávek, B. Žigmund - R.
Kuric, M. Mišák, I. Hala
O 1. miesto:
Mojmírovce - Štefanovičová 6:1 (2:1)
góly: Slaténi 2x, Švelan 2x, M. Mesároš, Maga
- A. Konečný
Poradie:
1. Mojmírovce 2. Štefanovičová 3. Poľný Kesov
4.Veľká Dolina
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: Martin Chrenko (Veľká
Dolina).
Najlepší strelec: Michal Švelan (Mojmírovce).
Ing. Jozef Filo

Nohejbalový krst ohňom
vo Vsetíne
Mimoriadne zaujímavý rok prežívajú mladí
mojmírovskí nohejbalisti. Účastnícka postupnosť v mužských súťažiach lokálneho (Zlatomoravecká liga) a regionálneho charakteru (Nohejbalová liga Západ) vyvrcholila letným štartom
na špičkovom medzinárodnom podujatí Climax
Valach Open 2017 vo Vsetíne.
Trojica dorastencov Erik Benčík, Kristián
Lámi a Lukáš Kuruc spolu s talentovanou juniorkou Kristínou Mokrášovou prežila na moravskom Valašsku pod patronátom Slovenskej
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únie nohejbalu *SUN* Footballtennis Slovakia
ozajstný medzinárodný krst ohňom. V kategórii
rekreačných nohejbalistov si začínajúci mojmírovskí hráči v spolupráci s bratmi Štefančinovcami z Prešova zmerali sily nielen s českými a slovenskými vyznávačmi tohto obľúbeného športu
pre všetkých. V mužstve Old Boys KAC Košice
totiž legendárnu dvojicu bývalých majstrov sveta
a Európy IFTA z rokov 1991-97 (Ladislav Bertko, Ladislav Ivanecký) doplnila exotická juhokórejská posila Ki Hong. Medzinárodné obsadenie
turnaja skompletizovali Maďari.

ŠPORT
Víťazmi 21. ročníka turnaja Climax Valach
Open Vsetín 2017 sa v kategórii výkonnostných
nohejbalistov stali hráči NK Climax Vsetín “A”
(Ján Brutovský, Ladislav Stupák, Michal Plachý)
a v rekreačnej kategórii si prvenstvo vybojovalo
družstvo Pegas (Husařík, Kašpar, Špok).
Nielen Mojmírovčania zažili na 21. ročníku
medzinárodného turnaja Climax Valach Open
2017 vo Vsetíne svoju premiéru. Výrazným
športovým spestrením podujatia bol štart juhokórejských nohejbalistov, pričom s Ki Hongom
(na snímke s valaškou v ruke) si v zápase Juniori
SUN Slovensko - Old Boys KAC Košice/
Korea v priamom súboji zmeral sily aj
mojmírovský dorastenec Erik Benčík.
Ing. Ivan Matia, Vsetín
Foto: Július Ficek

svoje sily v rôznych športových disciplínach:
beh na 60 a 100 m, vrh guľou, hod granátom, hod
váľkom, pokutové kopy na bránku a streľba zo
vzduchovky.
Seniori z Mojmíroviec boli úspešní v behu
na 100 m, v streľbe a v pokutových kopoch. Získali 1 zlatú, 1 striebornú a 2 bronzové medaily.
Účastníci podujatia si podebatovali, občerstvili
sa a spokojní odišli domov. Už teraz sa tešia na
ďalšie športové hry v roku 2018.
Gabriela Krivušová

Seniori opäť úspešne
reprezentovali
Dňa 24.5.2017 sa uskutočnili Okresné športové hry JDS Nitra v Ivanke pri
Nitre. Športuchtiví seniori si zmerali

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júni a júli oslávili:
85. narodeniny
Mária Miklošiková
Lýdia Haneková
Štefánia Lámiová
80. narodeniny
Emília Plentová
Výsledky mojmírovských nohejbalistov v
družstvách Juniori SUN Slovensko (Ján Štefančin, Jaromír Štefančin, Erik Benčík) a Mix SUN
Mojmírovce (Kristína Mokrášová, Lukáš Kuruc,
Kristián Lámi):
Juniori SUN Slovensko - No Stres 0:2 (4:10,
4:10); Old Boys KAC Košice/Korea 0:2 (6:10,
5:10); Žiaci NK Climax Vsetín 1:1 (10:5, 7:10);
– Na Pohodu 0:2 (4:10, 4:10).
Mix SUN Mojmírovce - NK Turzovka 0:2 (4:
10, 6:10); Pivnice Beseda 0:2 (3:10, 8:10); Absinth 0:2 (3:10, 5:10); ZE-KOP Zvolen 0:2 (5:10,
8:10).

75. narodeniny
Jozef Visolajský
Anna Rodná
Július Keleši
70. narodeniny
Michal Kitka
Magdaléna Šebestianová
Mária Žebyová
Jaroslav Libiak
Mária Hrivňáková
Štefan Kapsa
Alžbeta Kelešiová
Jozef Horváth

65. narodeniny
Vlasta Dolníková
Jozef Kapsa
Pavel Paulus
Emília Brathová
Eduard Palatický
Anna Tóthová
Eva Košťálová
Miroslav Baraník
Milan Tulipán
60. narodeniny
Peter Belák
Ľudmila Trenklerová
Imrich Rumanovský
Igor Trenk
Oľga Kozmová
Ivan Andrášik
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Alex Vysoký

Dieťaťu želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Jozefína Godálová,
Alžbeta Hudecová,
Edita Kvasňovská,
Ladislav Kuruc.

Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Autoškola PANTER
Harmonizovaný kód 96

pre skupinu B osobný automobil
vyuĀovanie dopoludnia i popoludní
doprava z obce ZADARMO (min . 3 žiadatelia)
INFOLINKA: 0905 554 888

Skvelé pre
podnikanie i záľubu !

Bez testových
skúšok

Facebook

Autoškola PANTER

Prázdninové kurzy

iba jazda
Autoškola PANTER
ʋ Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ

a môžete řahař
jazdnú súpravu do
4250 kg

NON-STOP služba

0905 948 812, 037/6503628

Pohrebná služba REQUIEM,
Špitálska 5, Nitra (pri starom vchode do nemocnice)
Ponúka kompletné pohrebné služby s úctou a na vysokej úrovni
s profesionálnym prístupom a dlhoročnými skúsenosťami.
Ponúkame prevozy zosnulých z celého Slovenska a zahraničia, z nemocníc, z domu,
z domovov sociálnych služieb, ústavov, hospicov a ostatných sociálnych zariadení.
Kompletné vybavenie dokumentácie, kremácie, výkopy hrobov, exhumácie, obliekanie
a úprava zosnulých, zabezpečenie živej hudby k pohrebom.
Viazanie vencov a kytíc zo živých a umelých kvetov, výzdoba hrobov.
www.requiem-nitra.sk

Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

