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PRÍHOVOR ČLENKY REDAKČNEJ RADY
Milí čitatelia nášho časopisu,
máme za sebou dovolenkové obdobie. Predstava vysnívanej dovolenky je
u každého iná. Niektorí radi spoznávame kultúru iných národov, pamiatky,
históriu danej krajiny. Veľmi príjemný
je pobyt pri mori, leňošenie bez časového ohraničenia. Hľadáme inakosť,
ktorú v bežnom čase, nedovolenkovom,
nemáme. Snáď sa zhodneme, že cestujeme za oddychom.
Zahraničie sa však pre mnohých našich blízkych stáva i miestom s možnosťou zamestnania. Niežeby nebolo u
nás dostatok pracovných príležitostí, skôr pokladáme naše
pracovné výkony za nedostatočne ohodnotené. Mnohí naši
najbližší sa tak rozhodli obetovať čas strávený s rodinou
kvôli vyššej životnej úrovni. Vedieť zladiť rodinný život,
prípadne riešiť problémy na diaľku stoviek či dokonca tisícok kilometrov dá riadne zabrať. Každý, kto má malé deti,
dobre vie, o čom píšem. A tak často prekonávame smútok
pri odchode hoci s dobrým úmyslom. Pre rodinu sme ochotní ubrať zo svojho osobného pohodlia, ale to platí asi pre
všetkých bez rozdielu najazdených kilometrov. O to sladšie
sú návraty k svojim milovaným po týždňovom alebo dlhšom
odlúčení. Rodinné stretnutia nejednému vyčaria úsmev na
tvári.
Veľa príležitostí na stretnutia s priateľmi a známymi nám
ponúkajú i organizácie v našej obci. Začiatkom septembra
tomu nebude inak. Čakajú nás tradičné obecné slávnosti
spojené s vinobraním a družstevným dňom. Počas týchto
dní bude pre nás pripravený bohatý program. Naši usilovní
záhradkári nám odprezentujú plody svojej práce na 30.
ročníku výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.
Želám vám, aby sa september stal mesiacom plným príležitostí na rodinné i nerodinné stretnutia so všetkými, ktorí
sú vám srdcu blízki.
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* Obec Mojmírovce a Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
pozývajú širokú verejnosť na podujatie pod názvom Dni obce
- Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň 2017. Bohatý
program sa uskutoční v dňoch 8.-10.09.2017 v areáli RMM Mojmírovce a na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach.
* ZO SZZ v Mojmírovciach Vás srdečne pozýva na 30. výstavu
ovocia, zeleniny, kvetov a pestrých doplnkov, ktorá sa bude konať v kongresovej sále Kaštieľa v Mojmírovciach v dňoch 9.-11.
septembra 2017.

* Národná transfúzna služba a Miestny spolok SČK v Mojmírovciach pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi ako aj
prvodarcov na hromadný odber krvi v Mojmírovciach, ktorý sa
uskutoční v utorok 19. septembra od 8:00 do 11:00 v zasadačke
obecného úradu. Veríme, že sa zapojíte, pretože svojou kvapkou
krvi pomôžete zmierniť utrpenie a možno i zachrániť život tým,
ktorí to potrebujú.

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Časopis je zverejnený
v elektronickej verzii (PDF)
na webovej stránke obce.
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

V piatok ráno 4. augusta 2017 museli naši dobrovoľní hasiči zasahovať pri požiari rodinného domu na Šalgovskej ulici.
Uvedený požiar spôsobil obhorenie vedenia verejného osvetlenia, čo spôsobilo výpadok verejného osvetlenia na celý víkend.
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Z rokovania OZ
- august 2017
Obecné zastupiteľstvo
• schválilo uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania s firmou FORA
- STAV s.r.o., Hledíkova 3, Šurany na predmet
zákazky Riešenie havarijnej situácie - výmeny
rozvodov ÚK a radiátorov pre ZŠ Mojmírovce,
• zobralo na vedomie informáciu starostu
obce o príprave podania žiadosti na získanie
finančných prostriedkov z programu Európa
pre občanov 2014 - 2020, Podpora demokracie
a občianska participácia, opatrenie 2.1. Družobné mestá, na podporu rozvoja vzájomných
vzťahov s družobnými obcami,
• schválilo navýšenie rozpočtu MŠ Mojmírovce
na základe žiadosti riaditeľstva MŠ v Mojmírovciach o vrátenie finančných prostriedkov z

Minimalizujme odpad
Domácnosti v našej obci využívajú kontajnery na separovaný odpad. Žltý na plasty, modrý
na papier a hnedý na biologicky rozložiteľný
odpad.
S bioodpadom, pokiaľ do kontajnera ľudia
dávajú to, čo tam má byť, by nemal byť až taký
problém. V mnohých domácnostiach však nastá-

uhradeného školného vo výške 2500 € a o 1000
€ zo získaného grantu. Finančné prostriedky sú
účelovo viazané na obstaranie detského ihriska,
• schválilo udelenie ocenenia Cena obce Mojmírovce prof. Ivanovi Mojmírovi Zoborskému na základe predloženého návrhu skupinou
poslancov OZ v Mojmírovciach pri príležitosti
okrúhleho životného jubilea.

s riaditeľkou materskej školy

Mgr.

Annou
Velebnou
Po úspešnom výberovom konaní, ktoré bolo
vyhlásené v apríli, ste sa stali novou riaditeľkou MŠ v Mojmírovciach. S akými víziami
vstupujete do tejto novej funkcie?

vajú problémy s množstvom plastového odpadu
alebo papiera. Partner, ktorý v našej obci robí
zber separovaného odpadu, garantuje, že spred
každej nehnuteľnosti odvezie platy či papier
aj v prípade, ak sa už nezmestí do nádoby a je
pripravený vo vreci či v škatuli. Tu však môžu
pomôcť sami občania, aby ich už aj tak prácne
vytriedený odpad mal čo najmenší odpad. Všetky plastové fľaše je treba čo najviac zošliapať,
takisto aj plechovky od nápojov a nápojové
kartóny od mlieka a džúsov. Takto upravené
zaberú oveľa menej miesta ako nestlačené. Do
žltého kontajnera patrí aj polystyrén, ktorý je
dobre rozlámať na čo najmenšie časti. V prípade
papiera je takisto potrebné rôzne škatule od nábytku, elektrospotrebičov aj rôzne menšie kartónové obaly čo najviac poskladať, postúpať alebo
rozrezať na menšie časti, ktoré sa dajú uložiť do
zbernej nádoby.
Výsledkom takéhoto snaženia bude viac odpadu v nádobách a ľudia nemusia v takej miere
používať náhradné možnosti uloženia, ako sú
vrecia či škatule. Náš partner nebude zbytočne
po cestách prevážať vzduch, čo má určite aj
ekonomický a v neposlednej miere aj ekologický
dopad. Produktivita triedenia odpadu sa opäť
zvýši a menej bude trpieť životné prostredie.
MK
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ROZHOVOR

Vízií mám skutočne mnoho.
Niektoré sa týkajú vzdelávania,
iné sú skôr materiálneho zabezpečenia. Prvým a pre mňa
najdôležitejším krokom je začať
úspešne nový školský rok 2017/
2018. Náš kolektív je pripravený privítať malých zverencov
s úsmevom v ich prvej etape
predprimárneho vzdelávania. Z
hľadiska materiálneho zabezpečenia je nutná rekonštrukcia
vnútorného osvetlenia, ktoré už
nespĺňa potrebné normy . Mojím
osobným zámerom je úspešne
dotiahnuť realizáciu detského ihriska, ktoré
by malo slúžiť deťom našej materskej školy. V
neposlednom rade chcem nadviazať na spoluprácu medzi materskými školami v susedných
obciach a našou základnou školou a základnou
umeleckou školou. Náš spoločný školský život
tak umocniť vzájomnými vystúpeniami, výchovnými koncertmi, súťažnými i nesúťažnými
prehliadkami, divadelnými predstaveniami,
recitačnými a speváckymi súťažami. Jedným z
mojich cieľov je uskutočniť zápis budúcich škôlkarov hravou formou.
Viem, že nie ste rodáčkou našej obce. Odkiaľ
pochádzate a prečo práve Mojmírovce sa stali
vaším domovom?
Pochádzam zo stredného Slovenska, presnejšie z
obce Hrušov. Je to malebná obec s približne 900
obyvateľmi, v ktorej sa udržiavajú folklórne tradície daného kraja. Mnohí obyvatelia i v dnešnej
dobe považujú kroj za bežné oblečenie. Veľmi
rada chodím do rodnej obce, aktívne sa zúčast-

ňujem na tradičnej Hontianskej paráde, ale Mojmírovce sa stali miestom, kde mám domov. Stali
sa ním v roku 2003, vnímam to tak, že mi boli
súdené a stali sa srdcu blízke.
Mať zamestnanie priamo v bydlisku je určite
výhodou. Mali ste takúto možnosť aj predtým?
Toto zamestnanie či skôr poslanie nie je mojou
prvou skúsenosťou so školským prostredím a
výchovou detí. Najskôr som učila v málotriedke
v Rastislaviciach. Následne sa mi naskytla príležitosť pracovať v základnej škole a aj v materskej
škole v našej krásnej obci. Napokon sa materská škola stala mojou
srdcovou záležitosťou. Každá z
predchádzajúcich skúseností bola
pre mňa užitočná, obohacujúca.
Patríte medzi tých ľudí, ktorí
musia stále niečo robiť?
Povedala by som, že áno. Verím,
že táto moja vlastnosť bude naďalej
prospešná pre ľudí v mojom okolí.
Okrem svojej pracovnej náplne
som sa vždy snažila aj o niečo
navyše. Zastrešovala som rôzne
projekty ako napríklad Elektronizácia, revitalizácia, projekt AMV, atď. Po ich schválení bolo
potrebné každý z nich dotiahnuť do úplného konca. Čo sa mi zatiaľ darilo. V budúcnosti chcem v
tomto trende pokračovať, pracovať naplno a to
očakávam aj od druhých.
Je september, začiatok nového školského roka,
čo by ste chceli na záver povedať?
Želala by som si, aby komunikácia medzi rodičmi a naším kolektívom bola vždy príjemná a
ústretová. Je potrebné vzájomne sa počúvať, byť
voči sebe otvorení, prejaviť si dôveru, aby sme
spoločne pomohli k lepšej adaptácii našich detí
v kolektíve.
Otázky položila, za príjemný rozhovor poďakovala a úspechy v živote zaželala

Mgr. Lucia Franclová,
členka RR
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Tvorivé dielne pre deti
Predstavte si horúce letné ráno, prázdniny,
čas keď väčšina detí ešte spí, alebo sa chystá
tráviť čas pri vode či počítači. Len skupinka detí
sa ponáhľa do kultúrneho domu, aby hravou,
zážitkovou formou rozvíjala svoju kreativitu v
duchu hesla: Každý človek môže byť tvorivý.
Neexistuje netvorivý človek.

Ďurčanskej s názvom Mojmírovce majú svoje
čaro pracovali deti s tradičnými výtvarnými
technikami ako kresba, maľba, grafika, plastická a priestorová tvorba (modelovanie z hliny, zo
sadry). S veľkým záujmom sa deti zoznamovali
s netradičnými technikami ako asambláž, frotáž,
koláž, origami, maľovanie na sklo, kreslenie na
textil. Zdokonalili sa aj v servítkovej technike.
Odmenou boli zvedavé otázky detí: Čo budeme
ešte robiť, čo budeme robiť zajtra?

Varenie pudingu v rámci tvorenia
Prázdninové tvorivé dielne v júli pod názvom Vo svete rozprávok si zobrali pod patronát
pani učiteľky Žaneta a Karin Benčíkové. Deti
si popri športových hrách rôznymi technikami
vytvorili postavičky z rozprávok, namaľovali
tričká, zahrali sa veselé hry.
Druhý augustový týždeň pod vedením skúsených lektoriek Zuzky Giertlovej, Marušky
Kukanovej a veľkej kamarátky detí Kristínky
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Veľké poďakovanie za týždeň naplnený tvorivými zážitkami patrí najmä obci Mojmírovce
a OZ INŠPIRÁCIA, ktoré pre deti tieto dielne
zabezpečili.
PaedDr. Zuzana Giertlová
Foto: MK

REGIONÁLNE MÚZEUM

MIEROVÉ
STRETNUTIE
KRÁĽOV
Medzi najkrajšie hrady na Slovensku, ktoré
obdivujeme nielen ako ruiny, patrí hrad Ľubovňa. Nachádza sa v malebnom kraji horného Spiša
a súčasťou jeho areálu je aj skanzen dobovej
drevenej dediny. Hrad bol postavený po roku
1292 na podnet panovníka Ondreja III. (1290
– 1301), posledného z rodu Arpádovcov na uhorskom tróne.
Miesto výstavby hradu nebolo zvolené náhodne, išlo o strategický bod na obchodných cestách po súši, ale i na rieke Poprad. Úlohou hradu
Ľubovňa bolo i upevňovanie uhorského vplyvu
na území, kde sa stretávali mocenské záujmy
Uhorska so susedným Poľskom. Mnoho storočí
a udalostí sa podpísalo na múroch tohto hradu.
V časoch svojej slávy hostil mnoho šľachticov,
kráľov aj kráľovné. V roku 1412 sa hrad dostal
do poľského zálohu. Kráľ Žigmund Luxemburský za pôžičku 37 000 kôp pražských grošov od
poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského ručil
okrem hradu Ľubovňa 16 spišskými mestami a
13 dedinami. Na dlhé roky sa tak užívateľom
tohto uhorského územia stal poľský kráľ. Aj táto
pôžička bola pravdepodobne predmetom rozhovorov počas mierového stretnutia týchto dvoch
kráľov, ktoré sa uskutočnilo na ľubovnianskom
hrade v marci v roku 1412. Kráľ Žigmund chcel
viesť vojnu o Dalmáciu proti Benátkam, a keďže na ňu potreboval peniaze, musel napraviť aj
vyostrené vzťahy s Poľskom. Uhorsko-poľské pohraničie totiž sužoval vojenský
konflikt, na ktorý doplácali mestá a dediny
na oboch stranách. Až jedného dňa pre trpiaci ľud svitla nádej – mierové stretnutie
kráľov v Ľubovni... Okrem kráľovských
sprievodov na hrad prišli udatní rytieri
i potulní kaukliari. Zo širokého okolia
sa zvolalo 116 kuchárov a pekárov, porazených bolo 28 vykŕmených volov, 382
oviec, 6312 sliepok a doviezlo sa 16 000
vajec. V sudoch bolo nachystaných 814
akov vína... Na hrade Ľubovňa si nedávno
múzejníci túto slávnu udalosť pripomenuli

veľkolepým podujatím pre svojich návštevníkov.
Na tejto mimoriadne prepracovanej a atraktívnej
udalosti malo svoj malý podiel aj naše múzeum.
Kráľ nie je kráľom bez koruny, žezla a jablka,
a preto k nám zavítala milá návšteva zo Spiša,
aby pre slávnosti zabezpečila zapožičanie našich
exponátov. Na krátku chvíľu sa tak uhorské
korunovačné klenoty z našej expozície, ktorých
autorom je Štefan Nitriansky, stali súčasťou
výstavy v Ľubovni. Popri vystavených replikách
poľských korunovačných klenotov, ktorých originály boli svojho času na hrade naozaj ukryté,
na seba upútali zaslúženú pozornosť aj tie naše
„mojmírovské“. Časť Mojmíroviec sa tak stala
prítomnou na tomto kráľovskom stretnutí na
Spiši...
Ak budete mať niekedy čas, určite sa choďte
do Ľubovne pozrieť, čaká vás nielen krásna okolitá príroda, ale aj zaujímavé expozície v interiéri
hradu, ale i v spomínanom skanzene.
Zdroje:
Števík Miroslav: Sedem storočí hradu Ľubovňa,
Ľubovnianske múzeum, 2012
FB: Ľubovnianske múzeum
Tatiana Ivanová
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Víťazstvo na
Gastrofestivale
v Komoči
Gastrofest je spojenie gastronómie, relaxu
a zábavy. Varenie, opekačka a párty v kruhu
kamarátov, rodiny a známych. Jednoducho povedané megapiknik na zjedenie.
Kto nebol 8. augusta 2017 v Komoči, ten
nemohol cítiť tú úžasnú vôňu gulášov, grilovaných jedál a rôznych iných dobrôt, ktorá sa šírila
celým kempingom Oáza.

ky zastupovali Justika Tulipánová a úlohy vedúcej družstva sa zhostila Maruška Kukanová. Od
skorého rána sa vyzdobovali stánky a chystali
kulinárske dobroty. Odborná vyše 30- členná
porota zložená z renomovaných šéfkuchárov,
na ktorej čele boli známi šéfkuchári Vojto Artz,
Jaroslav Židek a Lacsi Bencsi (Maďarsko) hodnotila nielen chuť jedla, ale aj nápad, prevedenie, kreativitu... a veru bolo čo chutnať aj na čo
pozerať.

8

Urmínske pazderňáky
„Je to prastarý recept, zdedený po rodičoch
a prarodičoch. Babka, potom aj moja mama a aj
ja robíme pazderňáky väčšinou ako prílohu ku
kyslým polievkam - mliečnej fazuľovej, zemiakovej, strukovej. Je to perfektná kombinácia,
ale veľmi chutné sú aj samotné nastudeno,
prípadne omáčané v ochutenej kyslej smotane.
Je to v podstate kysnuté zemiakové cesto plnené
mletými oškvarkami..“
Pazderňáky sú v podstate ten typ jedla,
ktorý sa nedá prestať jesť. To, že pazderňáky
sú kalorickou bombou, netreba zdôrazňovať, ale
ako niekto múdry povedal: čo je v živote dobré,
je buď nemorálne, protizákonné, alebo sa z toho
priberá.

Michal Doleš

Tento ročník bol zaujímavý aj tým, že po prvýkrát boli pozvaní súťažiť aj zástupcovia obcí.
Prihlásených 19 obcí svojimi stánkami vytvorili
malú Gastrodedinu, kde prezentovali nielen svoje kuchárske umenie na ohni, ale aj svoju krásnu
obec. Súčasťou Gastrodediny bolo aj
malé pódium, na ktorom jednotlivé
obce predviedli zaujímavé vystúpenia. Naše dievčence z Country
skupiny roztancovali aj prítomných
divákov a Ľudový spevácky súbor
Senior svojimi rezkými pesničkami
zdvihol všetkým náladu.
Do tohtoročného 16. ročníka sa
prihlásilo viac ako 200 súťažných
družstiev, súťažilo sa v 11 kategóriách. Naša obec mala svoje želiezko
v ohni v dvoch kategóriách: hovädzí
a bravčový guláš a voľná kategória.
Súťažné družstvo sa skladalo zo
šéfkuchára Michala Doleša a jeho
pomocníkov Valentína Čanakyho,
Ľubomíra Strihu, ženskú časť osád-
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Vo voľnej kategórii sme pripravovali víťazné pazderňáky. Práve za ne získalo družstvo s
názvom Obec Mojmírovce najvyššie ocenenie
- Cenu zlatej varešky. K tejto cene si Mária
Kukanová od šéfkuchárov prevzala strieborné
ocenenie Cenu Vojta Artza - Kuchár Gastrofestivalu.
Komoča je jednoducho festival plný neopakovateľnej atmosféry, ktorú treba zažiť.

Ocenený recept
Suroviny: 1 kg uvarených zemiakov, polohrubá múka(koľko príjmu zemiaky, kvasnice, 1,5
dl mlieka – 1 ČL cukru na kvások, 1 ČL soli,
1 vajce, 250 g mletých oškvarkov, soľ, čierne
korenie
Postup: Zemiaky si uvaríme v šupke, po vychladnutí ošúpeme a najemno nastrúhame alebo
pretlačíme. Môžeme použiť aj zemiačky, ktoré
nám vystali z predošlého dňa. Z vlažného mlieč-

Mária Kukanová
Foto: internet

Podávame teplé ako prílohu k mliečnej polievke,
alebo studené len tak pre chuť s rôznymi ochutenými omáčkami.
Dobrú chuť vám praje Maruška Kukanová.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V auguste oslávili:

Mojmírovskí kuchári

ka, kvasníc a trošky cukru pripravíme kvások.
Po vykysnutí na doske zo zemiačkov, kvásku,
vajíčka, soli a múky vymiesime pevné, vláčne
cesto, ktoré necháme prikryté asi pol hodinu
podkysnúť. Potom cesto ešte raz dôkladne spracujeme rukami a rozdelíme na asi 20 rovnakých
bochníčkov. Každý jeden bochníček vygúľame
na doske a poriadne natrieme oškvarkami.
Stočíme do roládky a potom do úhľadného
slimáčika. Necháme podkysnúť. Jemne rozgúľame. Druhý spôsob je rozváľať cesto na veľký
štvorec, potrieť oškvarkami a stočiť do rolády.
Potom rukou nakrájať kúsky, pritlačiť, aby plnka príliš nevytiekla, a jemne vygúľať na malú
placku. Vyprážame rovnomerne z oboch strán
na rozpálenej bravčovej masti alebo poukladáme na plech a upečieme dozlatista.

90. narodeniny
Mária Pintérová
85. narodeniny
Ján Čanaky
Štefan Plenta
Jozefína Meszárošová
80. narodeniny
Helena Mičinová
Štefan Krvavý
75. narodeniny
Juraj Vašš
70. narodeniny
Stanislav Radošovský
Mikuláš Muller
Marta Hofmannová

Adriána Bratová,
Matúš Lang.

Valéria Libiaková
65. narodeniny
Štefan Búran
Margita Mendelová
Emil Ploščinský
60. narodeniny
Anna Balážová
Zoltán Kuruc

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Zdislav Gamrot,
Jiří Kudri,
Jozef Vašš,
Alžbeta Bradová,
Viera Visolajská.

Prišli na svet:
Michael Pekar,
Martin Mesároš,

Opustili nás:

Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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NAŠE ZÁHRADY

NAŠE ZÁHRADY

Záhrada
na konci leta
a začiatkom
jesene
Priatelia záhradkári a čitatelia rubriky
Naše záhrady. Ďakujem za všetky pozitívne
ohlasy, ktoré sú pre mňa povzbudením a motiváciou. V našej obci máme dosť záhradkárov s
bohatými skúsenosťami a vynikajúcimi výsledkami. Svedčia o tom každoročné výstavy, ktoré
zabezpečuje miestna ZO SZZ. Potešilo by ma,
keby ste do obecného časopisu napísali vlastné
praktické rady z pestovania ovocia a zeleniny,
prípadne navrhli témy, ktoré vás zaujímajú.
Tohtoročné leto dalo zabrať záhradkárom.
Vlny tropických horúčav s vysušujúcim vetrom,
šedivé trávniky, celkový vlahový deficit. Vo väčších záhradách bolo treba použiť kubíky vody,
ktorá však nepomohla zelenine tak ako výdatný
dážď. V takom počasí by sme mali častejšie kypriť pôdu a využívať aj nastielanie, ktoré obmedzia vyparovanie vody. Napriek uvedenému sme
v tomto roku mali v našej záhrade mimoriadnu
úrodu zdravého drobného, jadrového, kôstkového aj škrupinového ovocia a hrozna. Je pravda,
že máme možnosť na závlahu využívať vlastnú
studňu s dostatkom vody.
V septembri pokračujeme v zbere sezónneho
ovocia a zeleniny, spracovania, prípadne uskladnenia úrody. Na uvoľnené záhony môžeme zapracovať kompost. Do polovice septembra by sme
mali ukončiť rez broskýň. Začiatkom septembra
môžeme ešte založiť nové jahodovisko. Zo starého porastu, ktorý chceme už zrušiť, prenesieme
zdravé rastliny s dobre vyvinutými koreňmi do
pripravenej pôdy a výdatne zavlažíme. Takto zasadené jahody napriek neskorej výsadbe už na jar
zarodia. Do začiatku septembra môžeme rezať a
tvarovať rýchlorastúce živé ploty.
Čo urobiť s paradajkami, ktoré nestačili
dozrieť? Celú rastlinu vytrhneme aj s koreňmi
a zavesíme na teplé miesto, kde plody postupne
dozrejú. Odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú
pravidelnú konzumáciu hrozna, ktoré patrí medzi najzdravšie ovocie z našich záhrad. V ňom
sú ukryté vitamíny, minerálne a stopové prvky
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i ovocné kyseliny. Hrozno urýchľuje vyplavovanie škodlivín z tela. Hroznový a ovocný cukor sa
v organizme uvoľňuje postupne a zásobuje ho
potrebnou energiou. Tmavé odrody sú bohatšie
na antioxidanty, svetlé priaznivo vplývajú na
trávenie a pokožku.

Slivky po celý rok
V tomto roku sme v našej
záhrade mali mimoriadne bohatú
úrodu kôstkovín, ktoré sú najchutnejšie čerstvé, v optimálnej
zrelosti. Slivky sú výborným ovocím aj na zaváranie, mrazenie,
sušenie a destilát. Toto lahodné
ovocie prečisťuje a detoxikuje
organizmus. Obsahuje draslík,
fosfor, vápnik, sodík, horčík a železo. Má tiež dostatok karoténu,
vitamíny skupiny B aj vitamín C.
Slivky je vhodné konzumovať pri
vysokej hladine kyseliny močovej v organizme, reume, artróze,
tiež pri chorobách pečene. Rozpustná vláknina chráni telo pre
rakovinou hrubého čreva. Medzi
veľmi úrodné a chutné slivky
so všestranným využitím patrí
biela odroda Tipala (na obrázku). Slivky patria
medzi 5 najlepších ovocných producentov krásy,
spolu s marhuľami, čučoriedkami, ríbezľami a
hrozienkami.

Zdravotný prínos orechov
Na 24. výstave ovocia, zeleniny a kvetov s názvom Plody mojmírovských záhrad v roku 2011
vtedajší predseda výboru ZO SZZ Ing. Koloman
Líška propagoval pestovanie orecha vlašského
a význam konzumácie jeho plodov v ľudskej
výžive. V tomto roku je úroda orechov nevídaná
a pod ťarchou plodov sa lámu
konáre. Orechy sú nielen
chutné, ale aj bohaté na látky
prospešné pre náš organizmus.
Plody týchto majestátnych
stromov treba konzumovať
denne. Znižujú cholesterol,
stimulujú funkčnosť srdca a
rovnováhu nervovej sústavy.
Zvyšujú duševnú i telesnú aktivitu, spomaľujú starnutie buniek. Podobne lieskové orechy
pôsobia priaznivo proti únave,
vyčerpaní a zlepšujú pamäť.
Vysadením liesky v záhrade
sa postaráme o kvalitné ovocie
aj pre nasledujúce generácie,
lebo jej životnosť dosahuje až
150 rokov.
Želám našim záhradkárom
klimaticky priaznivý september a bohatú úrodu
ovocia a zeleniny.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská
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Záhradkári
na zájazde
v Pukanci
Nitrianska vinohradnícka oblasť sa tiahne
až po juhozápadné svahy Štiavnických vrchov,
lemovaná najvyššie položenými pukanskými
vinicami, v ktorých rastú broskyne, marhule aj
mandle. Oblasť je známa aj ako najznámejšia
lokalita pestovateľov morúš na Slovensku, kde
sa darí vzácnej moruši čiernej.
Oblasti dominuje Pukanec, bývalé kráľovské
banské mesto. Od roku 1323 dostalo výsady slobodného kráľovského banského mesta. Keďže sa
tu ale rudné žily vyčerpali skôr ako v druhých
banských mestách, postupne sa z banského stalo
remeselné mesto, ktoré svojimi výrobkami zásobovalo nielen ostatné banské mestá, ale aj trhy a
jarmoky v širokom okolí.
V súčasnosti sa v Pukanci na obnovu tradícií
pukanských jarmokov organizujú pukanské remeselnícke trhy, na ktorých sa prezentuje práca
rôznych remeselníkov a umeleckých tvorcov z
dreva, hliny, kovu, kože, kameňa, skla a iných
materiálov.
Na pozvanie pukanských záhradkárov zorganizovali predstavitelia ZO SZZ, ZO JDS a
COOP Jednoty v prvú júlovú sobotu spoločný
poznávací zájazd na 25. ročník pukanských
remeselníckych trhov s čiastkovým spoločným
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programom, návštevou Domu záhradkárov
spojenú s prehliadkou sušiarne, muštárne s možnosťou degustácie najlepších vín z Pukanca, ako
aj jednej, svojho druhu unikátnej pestovateľskej
škôlky zameranej na zachovanie genofondu a
rozmnožovanie najmä vzácnych druhov morúš.
Druhá časť programu bola ponechaná na voľbu
účastníkov zájazdu, ktorí sa mohli zúčastniť na
naozaj rôznorodých výstavách a ukážkach tradičných remesiel v rámci remeselníckych dvorov,
na bohatom sprievodnom kultúrnom programe a
tiež sa mohli osobne zúčastniť aj na živom verejnom nahrávaní pravidelnej mediálnej relácie
prof. Ivana Hričovského.
V Dome záhradkárov nás privítal predseda
miestnej organizácie Pavel Hertzeg. Okrem
prehliadky sušiarne ovocia a muštárne si
účastníci zájazdu prezreli vo veľkej miestnosti
Domu záhradkárov okrem iného aj hodnotnú
výstavu fotografií s tematickým názvom Krásne
Slovensko v Srbsku, ktorá zachytila očami fotografa Jaroslava Máľacha 47. folklórny festival
vojvodinských Slovákov Tancuj, tancuj... v Hložanoch, ktorý sa konal 27. mája 2017 (stretnutie
dolnozemských Slovákov zo Srbska, Maďarska,
Rumunska a Chorvátska).
Pri návšteve jedinečnej pestovateľskej škôlky na rozmnožovanie morúš nám jej zakladateľ a
veľkopestovateľ morúš Stanislav Stroška venoval viac ako hodinovú pútavú prednášku o pestovaní moruše a čo všetko sa z moruše dá využiť a
má dokonca liečivé účinky – listy, vetvičky a samozrejme plody, počnúc od čaju, olejov, emulzií,
džemov, sirupov a samozrejme zaváranín. Moru-
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ša čierna, zvaná aj trnavská, právom zaujíma
výnimočné miesto medzi drevinami v Pukanci.
V súčasnosti v pukanskom chotári rastie okolo
500 plodiacich stromov zväčša starších ako 200
rokov. Keďže je to najväčšia lokalita tohto druhu
v našej republike, boli tieto stromy vyhlásené za
chránený prírodný výtvor pod názvom Pukanské
moruše čierne.
Účastníkov zájazdu nesklamalo ani pukanské počasie, keď hneď pri príchode nás privítalo
mrholenie, ktoré o hodinu neskôr prerástlo do
výdatnejšieho dažďa, avšak ako to v horských
oblastiach už býva –po zvyšok dňa nás hrialo
teplé pukanské slniečko.
Účastníci zájazdu si okrem širokého výberu

podujatí mohli pozrieť aj bývalé mestské hradby,
ktorými bol ohradený pukanský kostol v r. 1567
a jeho význam vzrástol najmä v časoch tureckého nebezpečenstva, keďže Pukanec a Krupina
boli vstupnými bránami do oblasti siedmich
stredoslovenských banských miest.
Po individuálnej ochutnávke pukanských
špecialít sme sa rozlúčili s rázovým prostredím
tohto regiónu.

Memoriál Miroslava
Tulipána - 2. ročník

V bojovných, ale férovo hraných stretnutiach
dohliadali na čistotu hry rozhodcovia Matúš
Šturdík a Martin Hörik.

Dni, týždne a roky utekajú rýchlo a ani sme
sa nenazdali a po roku opäť zorganizoval Futbalový klub Mojmírovce turnaj starších žiakov.
Memoriál nesie svoje meno po výbornom hráčovi, kamarátovi a skvelom človeku Miroslavovi
Tulipánovi. Touto cestou by sme chceli poďakovať manželke Danke a bratovi Radovi a ďalším
príbuzným, ktorí osobnou účasťou prispeli k
slávnostnému charakteru tohto športového podujatia. Tento rok prijali pozvanie kluby FK Močenok, TJ Slovan Čeladice a ŠK Šoporňa.

Touto cestou ZO SZZ ďakuje obci Mojmírovce za spoluprácu a podporu pri zrealizovaní tejto
veľmi zaujímavej exkurzie.
Július Minárik

Memoriál Miroslava Tulipána
- 2. ročník - turnaj starších žiakov
Výsledky:
ŠK Šoporňa - TJ Slovan Čeladice 0:2
FK Mojmírovce - FK Močenok 2:2
góly Mojmíroviec Denis Koleno 2x
FK Močenok - ŠK Šoporňa 3:0
FK Mojmírovce - TJ Slovan Čeladice 1:1
gól Mojmíroviec Denis Koleno
TJ Slovan Čeladice - FK Močenok 3:5
FK Mojmírovce – ŠK Šoporňa 1:0
gól Mojmíroviec Marko Guzmický
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Poradie:
1. FK Močenok 2. FK Mojmírovce 3. TJ Slovan
Čeladice 4. ŠK Šoporňa

Samuel Záhora
Najlepší hráč FK Mojmírovce: Matej Benčík
Najlepší hráč FK Močenok: Timo Kudlička
Za Mojmírovce nastúpili:
Adrián Andris, Martin Brezina, Peter Fuska,
Jakub Kapsa, Erik Mikulášik, Enriko Oláh, Matej Benčík, Roland Kuki, Samuel Ivanič, Denis
Koleno, Šimon Oravec, Nikolas Ferus, Marko
Guzmický, tréner Peter Slíž
Podujatie finančne a materiálne podporili:
Obec Mojmírovce, PD Mojmírovce, firma Anja,
spol. s r.o., Tauris Nitria, Bitúnok Refka Mojmírovce, Maxsport, Meva sport, Sergej Janajev,
Oľga Molnárová, Michal Švelan. Podujatie bolo
spolufinancované z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

KRÍŽOVKA 9/2017
Autor krížovky: Ján Čižmár
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Najlepší strelec: Dominik Rakús Čeladice
Najlepší brankár: Adrián Andris Mojmírovce
Najlepší hráč: Denis Koleno Mojmírovce
Najlepší hráč ŠK Šoporňa: Andrej Strapko
Najlepší hráč TJ Slovan Čeladice:

Ing. Jozef Filo
Foto: Eugen Ligač

Súťaž seniorov
v petangu
Dňa 2. augusta 2017 sa pod záštitou starostu
obce Lužianky Jozefa Bojdu uskutočnil turnaj
seniorov v petangu. Dejiskom podujatia bolo
futbalové ihrisko v Lužiankach. Hlavný organizátor, tamojšia ZO JDS, sa postaral o príjemný
športový zážitok, ktorý bol obohatený úspechmi
členov mojmírovskej výpravy.
Seniorov z našej obce reprezentovali Gabriela Krivušová, Anežka Strihová, Valentín Čanaky a Ľubomír Striha. V kategórii žien svoje vystúpenie do medailovej podoby pretavila Anežka
Strihová, ktorá skončila na 2. mieste a odniesla
si striebornú medailu. Tesne za stupňom víťazov
sa v kategórii mužov umiestnil Valentín Čanaky,
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ktorý skončil na 4. mieste.
Športové momenty sa niesli síce v súťažnej,
ale veľmi priateľskej atmosfére, ktorú umocnilo
aj spoločné občerstvenie na záver podujatie.
Všetci účastníci tak odchádzali spokojní a
odhodlaní stretnúť sa na tomto sympatickom
športovom podujatí znovu o rok.
Anežka Strihová
Foto: Ľubomír Striha

15

Otvárame
septembrový kurz

Harmonizovaný kód 96

pre skupinu B
osobný automobil
INFOLINKA: 0905 554 888

Skvelé pre
podnikanie i záľubu !

Bez testových
skúšok

Facebook

Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

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

