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OZNAMY A POZVÁNKY

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Milí spoluobčania,
tíško prichádza zvláštny čas, kedy
sa intenzívnejšie stretávajú rodiny, príbuzní, známi a priatelia. Čas, keď svet
sa zdá krajší a čarovnejší. Ľudia majú
oveľa viac k sebe bližšie a ľudskosť cítiť
skoro odvšadiaľ. Nastáva čas adventu.
Svoje nezastupiteľné miesto má
v ňom adventný veniec, najčastejšie z čečiny, ktorý
je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu
adventných nedieľ. Umocňuje atmosféru v období pred
Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje. V našej
obci si tento jedinečný symbol prípravy na Vianoce
našiel taktiež svoje miesto, a to priamo na námestí.
Prvá sviečka na ňom sa nám rozsvieti v tomto roku 3.
decembra s večerným príchodom sv. Mikuláša. Tento
sviatok majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci,
kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú
množstvo sladkých darčekov. A potom už len pár dní a
sú opäť Vianoce. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné. Napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok, ich čaro sa nedá ničím
nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom
z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Sadáme si
k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto. Sú to sviatky, na ktoré
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento
sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého
dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, či šošovicovú polievku, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás
pod ním čakajú. Vychutnajme si tento vianočný čas so
všetkým, čo k nemu patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor či iné
dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach
stopu pohody a radosti.
Na záver príhovoru vám v mene svojom ako i
v mene obecného zastupiteľstva, členov redakčnej
rady a aj zamestnancov obecného úradu želám požehnané vianočné sviatky. Nech ticho Vianoc nás
všetkých naplní pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním po celý nový rok.
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* Vedenie obce Mojmírovce oznamuje občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa bude otvárať smerný
územný plán obce. Z uvedeného dôvodu môžu občania svoje návrhy, pripomienky a žiadosti k zmene ÚPD adresovať na obecný
úrad do 16. februára 2018. Obec zabezpečí výberovým konaním
odborne spôsobilú osobu, ktorá má príslušné vzdelanie v oblasti
územného plánovania v zmysle platnej legislatívy.
* Vedenie obce Mojmírovce upozorňuje, že občania - dlžníci,
ktorí nebudú mať uhradené poplatky a dane k 31.12.2017, budú
zverejnení na základe §52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní
v nasledujúcom čísle Mojmírovčana a na webovej stránke obce.
* Vodárenská spoločnosť Cedron upozorňuje občanov, aby si
zabezpečili s prichádzajúcou zimou vodomery vo vodomerných
šachtách proti zamrznutiu. Poruchy, ktoré vzniknú vplyvom
mrazov na vodomeroch a potrubí vo vodomerných šachtách, si
musí občan hradiť v plnej výške.

Pozvánky
* Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi i všetkých ostatných
občanov v nedeľu 17. decembra 2017 o 17.00 na Námestie sv.
Ladislava, kde sa uskutoční rozsvietenie vianočného stromčeka. Tak ako vlani, i tohto roku nebude chýbať vianočný punč a
pre deti malá sladkosť od anjelika. Od 15.00 bude na námestí
otvorené vianočné mestečko. Čaká na vás kultúrny program,
vianočné kulinárske špeciality a malé vianočné trhy.
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce
pozývajú občanov na Predsilvestrovskú zábavu v sobotu 30.
decembra 2017 od 17.00 do 21.00 do kultúrneho domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca zahrá hudobná skupina DUO
JAMAHA. Vstupné 8,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj
vstupeniek bude v klientskom centre na OcÚ počas úradných
hodín od 1.12.2017.
* Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vás pozývajú spoločne
ukončiť rok 2017 na Námestí sv. Ladislava v nedeľu 31. decembra. Stretnutie sa uskutoční od 23.30. Nebude chýbať hudba a
polnočný ohňostroj.
* Dobrovoľný hasičský zbor v Mojmírovciach vás pozýva na
III. hasičský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. januára 2018
o 20.00 v kultúrnom dome v Mojmírovciach. Do tanca zahrá hudobná skupina EXIL. Vstupné 20 €. V cene je večera, káva, víno
a nealko. Vstupenky si môžete zakúpiť v klientskom centre na
OcÚ počas úradných hodín od 1.12.2017 u Márie Kukanovej alebo na tel. čísle 0910 607 615 u Petry Urbánekovej.

Mgr. Martin Palka , starosta obce
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Nová kuchyňa

Kuchyňa pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia
školskej kuchyne
ukončená
Otvorenie školského roka 2017/2018 bolo
v tomto roku o trochu krajšie, nakoľko sa obci
Mojmírovce podarilo komplexne zrekonštruovať
počas tohtoročných letných prázdnin školskú
kuchyňu.

Strop pred rekonštrukciou

Školská kuchyňa počas
rekonštrukcie
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Existujúci stav kuchyne bol havarijný. Z
uvedeného dôvodu muselo obecné zastupiteľstvo
prehodnotiť priority na tento rok a bez zaváhania
jednomyseľne schválilo riešenie tejto situácie, a
to komplexnú rekonštrukciu školskej kuchyne,
nakoľko čiastočné riešenie by bolo nezodpovedné a neefektívne. Bolo potrebné vyriešiť architektonický zámer a stavebné úpravy v súlade s
novou platnou legislatívou, statické posúdenie,
novú zdravotechniku (vodovod a kanalizáciu),
elektroinštaláciu, neexistujúcu vzduchotechniku
a odsávanie, čo spôsobovalo plesne na strope,

Stará elektroinštalácia

Staré rozvody

Starý vodovod

Staré nefunkčné
technologické zariadenie

technológiu kuchyne, poznačenú vekom užívania a pri niektorých aj hrdzou, ale i plynovú prípojku, nakoľko doteraz nebol do kuchyne plyn
dovedený. Stavebné úpravy umožnili vytvoriť
aj novú jedáleň pre materskú školu a zároveň sa
vytvoril priestor i na výdajňu pre seniorov, čím
sa otvára obci (v prípade záujmu) možnosť variť
obedy v dohľadnej dobe aj tejto cieľovej skupine.
Verím, že niekoľko fotografií dotvorí obraz u
každého čitateľa, že práve investícia do školskej
kuchyne bola nevyhnutná. Veď predsa ide o naše
deti a ich zdravie.
Záverom ďakujem prostredníctvom obecného časopisu všetkým, ktorí boli akýmkoľvek
spôsobom nápomocní pri príprave, realizácii, ale
i uvedení do prevádzky školskej kuchyne. Vďaka
patrí aj rodičom, ktorí pochopili obmedzenie
školského stravovania prvý školský týždeň. Je mi

Zrekonštruovaná školská jedáleň
počas slávností Dni obce
nesmierne ľúto, že sa našli aj rodičia, ktorí nám
dali pocítiť svoju nespokojnosť i napriek tomu,
že išlo o zdravie a bezpečnosť ich detí, ktorá
bola pre vedenie obce najdôležitejšia. Autorom
projektu a zodpovedným projektantom bol Ing.
arch. Norbert Dúbravský.
Mgr. Martin Palka, starosta obce
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Revitalizácia
verejných
priestranstiev
- Park - I. etapa

V mesiaci september 2017 sa realizoval projekt revitalizácie verejných
priestranstiev Park – I. etapa vďaka
finančnej podpore z Programu obnovy
dediny.
V súlade so stanoveným cieľom
zabezpečiť revitalizáciu časti obecného
parku formou asanácie 37 stromov,
ktoré predstavovali bezpečnostné riziko z pohľadu statickej bezpečnosti, patrili medzi
invazívne druhy ( Ailanthus altissima – Pajaseň
žliazkatý), alebo boli náletové. Odstránili sa choré, staré a nebezpečné dreviny. Pne po drevinách
medzi námestím (od kostola) k futbalovému ihrisku popri základnej škole a kaštieli boli odstránené, aby nebránili údržbe bylinných porastov.
Súčasťou revitalizácie bolo aj ošetrenie 5 drevín

Dbajme na bezpečnosť
Počas jesenných a zimných mesiacov častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti a hlavne z dôvodu bezpečnosti
nemotorových účastníkov cestnej premávky
sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky,
samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu
nemotorovému účastníkovi cestnej premávky
zachrániť život.
V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení musí mať chodec za
zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpeč-
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formou redukčných a presvetľovacích rezov v
mohutných korunách. Z niekoľkých drevín bol
odstránený brečtan, ktorý prerastal až do korún stromov a začal ohrozovať životaschopnosť
týchto drevín.
Projekt bol realizovaný špecializovanou
spoločnosťou v dvoch častiach. V 1. časti sa
realizoval výrub v súlade s projektovou dokumentáciou.
Mohutnosť
drevín si vyžadovala zásah
stromolezeckou technikou,
aby sa nepoškodilo oplotenie
kaštieľa a ostatné okolité
porasty stromov. Vyrúbané
dreviny boli následne odvezené z parku na bioskládku
a drevo obec odpredala ako
palivo. Po vyčistení všetkých
plôch sa v 2. časti projektu
realizovalo frézovanie pňov,
ktoré ostali po výrube. Obec
tým zabezpečila prípravu
plôch, na ktoré v budúcnosti
plánuje vysadiť nové stromy,
kríky a trvalky, ktoré sú už
dnes naplánované v projektovej dokumentácii
sadových úprav, ktoré bude obec postupne realizovať pozdĺž hlavného chodníka. Ďakujeme
všetkým zúčastneným za profesionálny prístup.
Tento projekt bol podporený z Programu
obnovy dediny.
JP

nostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti
musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po
okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný počas jazdy na
bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba
mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje
aj na jazdu v obci.
Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona
môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie
počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť
cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a
byť videný v cestnej premávke za tmy i za svetla
je dôležité.
OO PZ Mojmírovce
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Výsledky volieb do Nitrianskeho VÚC

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na predsedu samosprávneho kraja

Vo volebnom obvode č. 3 sa volilo 13 poslancov do zastupiteľstva NSK.
Z 82 kandidátov boli zvolení:

Volebná účasť v obci bola 25,75 %.
Pripravila GH
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Ministerka navštívila Mojmírovce

Diskusia v degustačke PD Mojmírovce
Pri príležitosti zberových prác vo vinici
navštívili v piatok 22. septembra našu obec
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Gabriela Matečná a predseda Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory (SPPK) Ing. Milan
Semančík.

Zľava Ing. Milan Semančík,
Ing. Gabriela Matečná, Ing. Peter Schultz
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Ministerka v rámci výjazdu spolu s predsedom SPPK zavítali do vinice PD Mojmírovce,
kde ich uvítal jeho predseda Ing. Peter Schultz.
Spolu v sprievode ďalších významných predstaviteľov slovenského poľnohospodárstva sa
presunuli do družstevných vinohradov, kam sa
kvôli náročnému terénu z dôvodu dlhotrvajúceho
nepriaznivého počasia nechali odviezť štýlovo
na tzv. plaťáku - nápad Ing. Kuklovej. Ministerka
si symbolicky vyskúšala zberové práce vo vinohrade, ktoré jej rozhodne neboli cudzie. Slovenské vína sú vysoko cenené, pretože majú svoju
špecifickú chuť. V slovenských vinohradníckych
regiónoch máme rôznorodé pôdne aj klimatické
podmienky a chuť vína je odrazom teritória, v
ktorom je hrozno pestované ,ako sa vyjadrila
sa ministerka Matečná. Nakoľko minuloročné
výpadky boli viac ako 30% a tohtoročné sú odhadované na úrovni 10-15% oproti 10-ročnému
priemeru, predseda SPPK zhodnotil úrodu oproti
minuloročnej ako lepšiu, a to po kvantitatívnej,
ale aj kvalitatívnej stránke.
Z vinohradov sa delegácia presunula späť do
vinice, kde predseda PD Mojmírovce odovzdal
dary reprezentujúce našu obec a jej poľnohospodársku produkciu. V pivnici, kde sa sladký
mok získaný z bobúľ kvalitného mojmírovského
hrozna premieňa na vína špičkovej kvality, ministerku uchvátili moderné, ale predovšetkým
pôvodné nádoby na skladovanie vína. Po prehliadke pivničných priestorov všetci zasadli v
degustačnej miestnosti, kde sa ešte hodnú chvíľu
diskutovalo o rôznych témach spojených s pôdo-

ZAZNAMENALI SME V OBCI
hospodárstvom, poľnohospodárskou produkciou
a predovšetkým vinárstvom na Slovensku. Predmetom diskusií bola potreba ochrany poľnohospodárskej produkcie pred škodcami, výkyvmi
počasia v dôsledku klimatických zmien, ale i
pripravovaný tzv. rizikový fond. Ministerka
počas návštevy niekoľkokrát vyzdvihla kvalitu
našich vín a zdôraznila potrebu ich prezentácie
aj na zahraničných trhoch.
PD Mojmírovce sa venuje pestovaniu viniča
a produkcii vína od r. 1951. V súčasnosti obhospodaruje okolo 130 ha viníc, v ktorých pestuje
vyše 20 rôznych odrôd viniča hroznorodého vrátane slovenských novošľachtencov Milie, Norie,
Hronu a Dunaja. Z celkovej ročnej produkcie
hrozna družstvo spracuje vo vlastnej pivnici pri-

Historické pamiatky
očami detí

Ministerka počas prehliadky pivnice
bližne 20%, pričom je z dôvodu zvyšujúceho sa
dopytu v pláne postupné zvyšovanie výrobných
kapacít.
ToP

Obec Mojmírovce vydáva na rok 2018 netradičný kalendár s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1 800 €.
Netradičnosť kalendára spočíva v tom, že jeho
výsledný dizajn pochádza z dielne mojmírovských detí.

a zaujímavé miesta našej obce a v rámci letných
tvorivých dielní, pod odborným dohľadom historikov pripravili materiál, ktorý bude slúžiť nielen
žiakom ZŠ, ZUŠ, MŠ v Mojmírovciach, ale aj
širokej verejnosti. Cieľom projektu bolo hravou
formou podporiť tvorivosť a morálny rozvoj detí
a mládeže, zvýšiť lokálpatriotizmus obyvateľov
našej obce sprístupnením kalendára s fotografiami z Mojmíroviec čo najväčšiemu počtu rodín
v obci, turistom z blízkeho a širšieho okolia.

V rámci projektu a fotografickej súťaže s
názvom Historické pamiatky Mojmíroviec očami detí zachytili deti pamiatky, pamätihodnosti

Distribúciou kalendára v rámci Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA a družobných obcí
podporíme zároveň cestovný ruch.
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Čo nové
v urmínskom
mlyne
Počas tohtoročného októbrového babieho leta mohli
tí z vás, čo prechádzali okolo
mlyna, začuť veselý spev partie
tesárov, ktorá pracovala na obnove historického krovu mlyna.
V tomto roku sa realizovala
výmena štvrtiny pretekajúcej
plechovej krytiny za pôvodný
drevený šindeľ a obnova časti
krovu.
Urmínsky mlyn vrátane
technológie bol v roku 2012 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vzhľadom na zachovanú starú technológiu sme sa
rozhodli, že mlyn chceme uviesť do pôvodného
stavu a prezentovať ako samostatnú expozíciu,
čím sa rozšíri ponuka zaujímavostí obce a aj
regiónu pre turistov.
Pred 2 rokmi prostredníctvom Mojmírovčana sme informovali, že sme začali s postupnou
opravou mlyna. Za posledné dva roky sa opravila
strecha strojovne, obnovila sa časť okien, pripravila sa projektová dokumentácia na opravu strechy mlynice a urobila sa diagnostika drevených
konštrukcií. Diagnostika je určená k tomu, aby
sa z historickej konštrukcie zachovalo čo najviac
častí a vymenilo sa naozaj len to potrebné. Píšem
o historickej konštrukcii, pretože táto pochádza
pravdepodobne ešte z 19. storočia. Súčasný
mlyn bol totiž pôvodne sýpkou, až v roku
1926 ju spolu s okolitým areálom kúpil môj
pradedko Šebestián Ondra, rodák z Moravy, a
prerobil ju na mlyn, ktorý slúžil do konca 50.
rokov. Po tomto období sa v ňom len šrotovalo
a mlyn chátral.
Obnova mlyna je finančne veľmi náročná,
preto sa robí po častiach a snažíme sa využívať
dotácie od obce, Nitrianskeho samosprávneho kraja a hlavne od Ministerstva kultúry SR
z programu Obnovme si svoj dom, ktoré sú určené na obnovu pamiatok. Tohoročný projekt
Obnova unikátneho mlyna v Mojmírovciach,
etapa III. - začiatok postupnej obnovy krovu a
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šindľovej strechy na mlynici, ÚZPF č.: 11 824/12, Pri mlyne, 774/5 Mojmírovce, je realizovaný s
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Postup obnovy musí priebežne kontrolovať a
odsúhlasovať Krajský pamiatkový úrad v Nitre.
Pre projekt je dôležité aj dokumentovanie
všetkých činností, a preto je celý proces
obnovy administratívne veľmi náročný a
stojí ma veľa voľného času. Keď však vidím,
že sa obnova uberá správnym smerom, tak sa
teším, že vynaložené úsilie nebolo márne.
Okrem opravy strechy a krovu sa realizovali aj ďalšie aktivity. Minulý a tento rok sa
uskutočnili dve väčšie brigády, pri ktorých
sme s kamarátmi - dobrovoľníkmi mlyn nielen upratovali, ale aj čistili a opravovali okná.
K spropagovaniu mlyna prispela určite aj zaujímavá reportáž, ktorú poslucháči rádia Regina mali možnosť počuť v minulom roku.
Vzácny stabilný motor v mlyne od júna
2015 opravuje odborník v tomto odbore
Miroslav Gunda, ktorý je nielen nadšeným
obdivovateľom stabilných motorov, ale je aj ich
zberateľom. Jeho zbierka v Červeníku pri Leopoldove stojí určite za návštevu. Aj touto cestou
mu ďakujeme za energiu a čas, ktoré venuje nášmu a tak trochu aj „jeho“ motoru.
Kým bude obnova mlyna kompletná, zostáva ešte veľa práce. Veríme, že výsledok bude
atraktívny nielen pre nás všetkých, ktorí žijeme
v Mojmírovciach, ale aj pre tých, ktorí našu obec
navštívia. Kto by o mlyne a o priebežnom stave
obnovy chcel vedieť viac, môže sledovať stránku mlyna na facebooku (www.facebook.com/
urminsky.mlyn) alebo sa po predchádzajúcej
dohode zastaviť priamo v mlyne.
Peter Škerlík
Foto: Peter Škerlík, Dagmar Škerlíková
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Dejiny archívov
- archívy dejín
v Mojmírovciach
V dňoch 19. - 20. septembra 2017 sa v priestoroch Regionálneho múzea v Mojmírovciach
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia
Dejiny archívov - archívy dejín. Usporiadateľom
podujatia bol Štátny archív v Nitre.
Úvodné slovo a pozdrav na podujatí predniesli starosta obce Mgr. Martin Palka a za organizátora Dr. Peter Keresteš, riaditeľ Štátneho
archívu v Nitre. Podujatie korešpondovalo s 20.
výročím otvorenia Štátneho archívu v Nitre
v nových účelových priestoroch v Ivanke pri
Nitre, ktorými tento archív, druhý najväčší na
Slovensku, získal po obdobiach provizória (1971
- 1997) adekvátne priestory na ochranu archívneho dedičstva na území Nitrianskeho kraja od
13. storočia do súčasnosti. Konferencia mala
medzinárodný charakter, zúčastnili sa jej okrem
archivárov zo štátnych archívov na Slovensku aj
odborníci z Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Bola odborným podujatím venovaným
dejinám archívnych ustanovizní a archívnictvu
na Slovensku v minulosti. Jeho cieľom bolo pri-

spieť k prehĺbeniu faktografickej a metodologickej základne k dejinám slovenského archívnictva. Odzneli na ňom tematicky pestré príspevky
zaoberajúce sa dejinami župných (stoličných),
okresných a mestských archívov, archívnou rozlukou medzi Maďarskom a Československom,
sociálnym postavením archivárov v minulosti a
ich memorandom z roku 1904, osobnostiam archívnictva, dejinám Pôdohospodárskeho archívu
či pripravovanému biografickému slovníku.
Možno konštatovať, že konferencia splnila svoj
cieľ a účel, odzneli na nej hodnotné a prínosné
príspevky k doteraz ešte stále málo skúmanej
problematike dejín archívnictva a archívov na
Slovensku a prispela aj k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce medzi archivármi. Všetky
príspevky prezentované na konferencii budú
súčasťou pripravovaného zborníka. K úspešnému priebehu konferencie prispeli aj prekrásne
priestory Regionálneho múzea v Mojmírovciach,
v ktorých sa návštevníci mohli oboznámiť s expozíciou vzácnej farskej knižnice z Mojmíroviec
a aj s pripravovanou expozíciou o Appelovcoch.
Ďakujem všetkým, ktorí obohatili toto
odborné podujatie, osobitne starosti obce Mgr.
Martinovi Palkovi a riaditeľke Regionálneho
múzea v Mojmírovciach PhDr. Edite Filipovej
za výbornú spoluprácu a pomoc pri organizovaní
tohto podujatia.
PhDr. Peter Keresteš, PhD.
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Udialo sa
v materskom centre
Beseda o zdravej
výžive s lekárkou
Materské centrum Urmínček privítalo
dňa 20.10.2017 vo svojich priestoroch MUDr.
Kristínu Visolajskú, ktorá si pre nás pripravila
besedu na tému Zdravá výživa od narodenia
po dospelosť. Na stretnutí nás oboznámila s
informáciami, ktoré sme čiastočne ovládali, ale
aj s mnohými prekvapivými a pre nás novými.
O zdravej výžive sa toho v dnešnej dobe dozvedáme mnoho, veľa z toho je však iba mýtus.
Kristína nás chronologicky previedla všetkými
obdobiami od narodenia dieťaťa až po dospelosť.
Dozvedeli sme sa, v ktorom období je dôležité
začať s prvými príkrmami, ale aj to, čo je zdravé pre dospelého človeka. Je na mieste vyjadriť
vďaku Kristíne, za takúto poučnú besedu. Ďakujeme krásne a dúfame, že si pre nás pripraví aj
ďalšie stretnutia.
Mgr. Lívia Belanová

zaoberali. Rozoberali sme postupne jednotlivé
problémy, s ktorými sa pri výchove dieťaťa stretávame, ako vnímame naše deti a ako oni vnímajú nás. V neposlednom rade nám Mirka vysvetlila, ako máme reagovať na vzniknuté situácie.
Každé dieťa má svoju osobnosť. Pomocou testov
sme sa dozvedeli, ako je orientovaná tá naša, ale
aj našich detí. Na stretnutí sme sa toho veľa naučili a určite sa nám tieto informácie budú hodiť
aj v budúcnosti. Týmto by sme sa radi poďakovali PhDr. Mirke Čerešníkovej, PhD. za výbornú
prednášku a dúfame, že k nám opäť zavíta.
Mgr. Lívia Belanová

Montessori dielničky
pre naše detičky
Dňa 19.10.2017 sme privítali v Materskom
centre Urmínček lektorku Alenku Szőkölovú,
ktorá nám pripravila ukážkovú hodinu Montessori dielničiek pre deti do troch rokov.

ZAZNAMENALI SME V OBCI
Tento kurz je zameraný najmä na celkový
rozvoj dieťaťa, jeho motorické a senzorické zručnosti pomocou hry. Deti sa na kurze naučia ovládať jednotlivé aktivity. Ukážková hodina mala u
mamičiek veľký úspech a po jej skončení sa na
kurz prihlásilo 14 mamičiek s deťmi. Vytvorili
sme dokonca dve skupiny, aby mali deti čas aj
priestor pre ďalší rozvoj. Heslom montessori pedagogiky je Pomôž mi, aby som to dokázal sám.
A tak sa mamičky snažia deťom pomáhať, aby
zvládli úlohy hravo a pritom sa to aj samé naučili. Od budúceho roka sa môžu tešiť aj detičky
od troch rokov, pre ktoré taktiež pripravujeme
Montessori dielničky.
Mgr. Lívia Belanová

Prišiel k nám kúzelník
Keď sa stretne dobrá myšlienka, iniciatíva a
ochota, je z toho väčšinou pekná udalosť. A tak
tomu bolo aj v tomto prípade.

Školenie o poskytnutí
prvej pomoci
MC Urmínček zorganizovalo dňa 7. novembra 2017 v priestoroch Obecného úradu školenie
o poskytnutí prvej pomoci.
Pozvanie prijala PhDr. Dana Brázdilová,
PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorá pripravuje budúcich záchranárov na prácu
v teréne. Prišla spolu s dvomi študentkami a
poskytla mamičkám veľmi cenné informácie o
tom, ako treba postupovať v prípade poskytnutia
prvej pomoci. Po teoretickej časti nasledovala
praktická, kde sme si mohli na figurínach vyskúšať, ako správne resuscitovať dieťa a dospelého.
Na inej figuríne sme sa naučili, ako postupovať v
prípade uviaznutia cudzieho predmetu v dýchacích cestách. Nakoniec prišla na rad diskusia a
tam sme mali možnosť položiť rôzne otázky.

Rodič - dieťa
Dňa 5. 10. 2017 sa o 18.00 uskutočnila v
Materskom centre Urmínček beseda so psychologičkou PhDr. Miroslavou Čerešníkovou, PhD.
Vzťah rodiča a dieťaťa bola téma, ktorou sme sa
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Myšlienka vznikla tak nejako sama, iniciatívne boli mamičky z Materského centra Urmínček a ochota starostu obce to celé podčiarkla.
A tak 10.11.2017 prišiel do regionálneho múzea
kúzelník Magic Tristan, ktorý predviedol skvelé
vystúpenie pre viac ako 35 detí z našej obce a
okolia. Atmosféra, akú vykúzlil, bola naozaj
čarovná. Deti s nadšením sledovali kúzelníkove
dynamické vystúpenie, ich očká svietili radosťou
a prekvapením a tváre boli plné očakávania až
do úplného záveru. Kúzelník zaujal nielen deti,
ale aj dospelých, ktorých smiech sa ozýval
miestnosťou a ktorí s láskou sledovali nadšenie
a šťastné tváre svojich detí.
Verím, že dobrá myšlienka, iniciatíva a
ochota sa opäť čoskoro stretnú a detský smiech
sa bude niesť na ďalšej krásnej akcii venovanej
tým najdrahším, našim deťom.
Erika Molnárová

Školenie sa nieslo v duchu akákoľvek prvá
pomoc je lepšia ako žiadna pomoc. Týmto by
sme sa chceli poďakovať D. Brázdilovej a dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať
podobné stretnutie.
Mgr. Radmila Kostelanská
Foto: Mgr. Lívia Belanová
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Otvorili
sme novú
expozíciu
Dňa 22. septembra 2017 bola v priestoroch
RMM slávnostne otvorená nová expozícia
venovaná rodu Appelovcov, ktorí pôsobili ako
hospodárski úradníci Huňadyovcov, a za svoje
zásluhy boli v roku 1823 nobilitovaní (nobilitovať – uviesť do šľachtického stavu).

Zo zabudnutia a archívu ich do opätovného
povedomia dostal historik a riaditeľ Štátneho
archívu v Nitre PhDr. Peter Keresteš, PhD.,
ktorý je autorom publikácií venovaných dejinám
našej obce a odborných článkov o Appelovcoch.
Nechýbal ani na otvorení expozície, kde publiku
túto tému predstavil formou odbornej prezentácie. Otvoreniu predchádzalo niekoľko
mesiacov práce, ktorá spočívala v
zabezpečovaní exponátov, príprave
sprievodných textov, v ďalšom nevyhnutnom štúdiu danej problematiky a
napokon v samotnej realizácii a inštalácii expozície. Cesta to bola dlhá, ale
pútavá. Počas nej sme sa zoznámili s
potomkami rodu Appelovcov, ktorí
v súčasnosti žijú na Slovensku, ale
aj v zahraničí a počas tejto slávnostnej udalosti sa stali našimi čestnými
hosťami. Práve im patrí veľká vďaka
za darovanie či zapožičanie vzácnych
rodinných artefaktov, ktoré dnes
návštevníci môžu vidieť v múzeu.
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Za zapožičané artefakty vďačíme aj Štátnemu
archívu v Nitre. Spoločným úsilím sa nám podarilo vytvoriť expozíciu, ktorá je bohatá na 3D
exponáty a informácie. V 19. storočí prežívalo
bývalé urmínske panstvo rozkvet. Za ten vďačilo šikovnému tandemu, ktorý tvorili rovesníci
Jozef Alojz Samuel Huňady (1773 – 1822) a jeho
hospodársky riaditeľ Karol Jozef Appel (1773
– 1839). K. Appel pochádzal z Nemecka, vyštudoval na Hospodárskom inštitúte v Štutgarte
a jeho stretnutie s grófom Huňadym ovplyvnilo
nielen náš región, ale malo celouhorský význam.
Kto by to bol povedal, že na nížine, kde sa nachádza naša obec a jej okolie, sa ani nie v tak
dávnej minulosti chovali stovky oviec, ktorých
vlna sa predávala na svetových zahraničných
trhoch? Kto by to bol povedal, že u nás je kolíska
turfu na Slovensku, ale aj v celej oblasti bývalého Uhorska? Na vtedajšom urmínskom majeri
Poľný Kesov sa v roku 1814 konali prvé konské
dostihy v Uhorsku, ktorých tradícia pokračuje
dodnes v Budapešti. Šľachtili sa tu kone a pýchou
huňadyovskej stajne bol arabský plnokrvník Tajár s dobrodružným životným príbehom - tento
príbeh je tiež súčasťou novej expozície. Choval
sa tu aj kvalitný dobytok a do Urmína sa chodili
školiť úradníci z iných panstiev. Vedeli ste, že
Urmín práve v tých časoch navštívil budúci významný anglický lekár Richard Bright, ktorý stál
pri vzniku nefrológie ako lekárskeho odboru? Na
panstve ho v neprítomnosti grófa privítal Appel
a Bright bol veľmi prekvapený, čo v Urmíne a
na huňadyovskom panstve všetko objavil. Vďaka
nemu sa nám zachoval pekný dobový opis, ktorý
patrí medzi cenné svedectvá o urmínskych a
uhorských reáliách.
Tatiana Ivanová

REGIONÁLNE MÚZEUM

Po stopách predkov
s Jurajom Spalekom
Dnes už kráčame po inom Urmíne, ale
čriepky histórie sú badateľné dodnes. Nová
expozícia v RMM tieto čriepky pozbierala a
dala im kontext. Slávne časy panstva pominuli a potomkovia rodiny Appelovcov to nemali
ľahké. Okrem toho, že prišli o veľkú časť
majetku, na ich osudoch sa podpísali aj turbulentné vojnové časy. To, ako svojich predkov
vníma ich potomok v ženskej línii prof. Ing.
Juraj Spalek, PhD., približuje nasledujúci
rozhovor:
Kedy a od koho ste sa dozvedeli, že vaši predkovia patrili medzi ľudí, ktorí dosiahli vďaka
svojej práci a prínosu pre hospodárstvo v
Uhorsku šľachtický titul?
V našej rodine sa o tradíciách hovorilo vždy s úctou, avšak dobové súvislosti tejto téme nie vždy
priali. Informácií bolo málo a aj tie boli kusé.
Najčastejšie som o našich predkoch Appelovcoch
počul od mojej mamy Eleny a jej brata Lóranta
Szütsyho. Žiaľ, ako to často býva, až po ich smrti
som si uvedomil, ako málo som sa pýtal, ako
málo o nich viem.
Vieme, že Mojmírovce ste po prvýkrát navštívili už dávnejšie. Aké ste mali očakávania a
aké dojmy z prvej návštevy našej obce?
Áno, Mojmírovce som navštívil spolu s manželkou prvýkrát v auguste 2008. Bolo to cielené,
hľadajúc stopy po predkoch. Na obecnom úrade
sme sa pýtali, či existuje nejaký záznam o riaditeľovi Huňadyho panstva Karolovi Appelovi.
Vtedajší starosta Imrich Kováč nám porozprával
o pôvode i súčasnom stave náhrobného pomníka
Karola Appela, ktorý dal na miestnom cintoríne
zhotoviť gróf Jozef Huňady ml. v roku 1839, ako
aj o dôvodoch, prečo má táto osobnosť pre obec
veľký význam. Okrem toho nám sprostredkoval
stretnutie so vzácnou pamätníčkou, vtedy 92ročnou pani Klárou Šitzovou, bývalou zamestnankyňou poštového úradu obce Urmín, ktorý
bol jedným z prvých na území dnešného Slovenska. Ochotne sa podelila o osobné skúsenosti a

zážitky z blízkeho okolia rodiny grófa Huňadyho
v období 2. svetovej vojny.
Zoznámili ste sa vtedy aj s Petrom Kerestešom. Bolo niečo, čo ste sa dozvedeli pre vás a
vašu rodinu dovtedy neznáme?
Pán riaditeľ Peter Keresteš je skutočne vzácny
človek. Okrem veľkého množstva informácií o
histórii Mojmíroviec disponuje aj faktografickými vedomosťami o mojmírovských Huňadyovcoch a ich panstve. Vážim si jeho osobný
i profesionálny záujem o problematiku rodiny
Appelovcov, má podrobne zmapované hospodárske aktivity Karola Appela, čo prezentoval
na viacerých medzinárodných odborných konferenciách, a ktoré spracoval aj knižne. Nielen
mňa, ale aj mojich príbuzných mimoriadne potešilo jeho nadšenie i snaha o popularizáciu historických udalostí a osobností, ktoré významne
ovplyvnili prosperitu obce. Keby som mal opísať
jeho vplyv na úroveň nášho poznania, pripomína
mi to obraz, ktorého kontúry sčasti poznám, ale
jednotlivé farebné kamienky mozaiky doň vložil
on, sú jeho prínosom. Vďaka nemu je ten obraz
farebný a plastický. Vážime si, že nám umožnil
pozrieť si korešpondenciu Appelovcov a iné dokumenty, ktoré sú uložené v archíve v Ivanke pri
Nitre. Bolo vzrušujúce dotýkať sa napr. listov,
ktoré písal na začiatku 19. storočia môj pra-pra-prastarý otec, ba aj jeho otec.
Okrem Mojmíroviec ste navštívili Sasinkovo,
Šalgočku, ale aj Nemecko. Aký je to pocit kráčať po miestach, ktoré boli bytostne späté s
rodom Appelovcov?
Každé z týchto miest má svoje genius loci, avšak
vnímať ho možno len vtedy, keď si človek vopred naštuduje ich históriu alebo aspoň súvislosti
v období pôsobenia konkrétnych ľudí. V každom
z nich zanechali Appelovci identifikovateľnú stopu, ktorá – ako sa ukázalo – nevychladla ani po
dvoch storočiach.
Karol Appel sa narodil v roku 1773 v Ludwigsburgu. V rokoch 1784-1793 študoval vysokú
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školu na Herzogliche Hohe Karls-Schule. Táto škola sa neskôr
presunula do Hohenheimu, kde
neskôr študovali aj jeho traja synovia. Spolu s manželkou sme tieto
miesta navštívili, ako aj mesto Hechingen a kostol, kde sa oženil ako
25 - ročný s Annou Mariou de Staader. Dva roky po svadbe sa Karol
Appel rozhodol prijať ponuku
grófa Jozefa Huňadyho a zvyšok
života prežil spolu s manželkou v
Mojmírovciach. V dnešnej terminológii by sme povedali, že emigroval do Horného Uhorska, čo v
nepokojnom období na prelome 18. a 19. storočia
vôbec nebolo jednoduché rozhodnutie, potrebovalo silnú motiváciu i odvahu.
Za úspechy európskeho významu získal v roku
1823 rytiersky kríž würtemberského kniežatstva
a od cisára Františka II. šľachtický titul a prídomok de Kapocsány. Spolu so synmi Jozefom,
Karolom a Gustávom prispeli k hospodárskej
prosperite Mojmíroviec a viacerých okolitých
obcí. Najstarší syn Jozef odišiel hneď po štúdiách do Sedmohradska v dnešnom Rumunsku
spravovať majetky rodiny, ale pre odľahlosť sa
rodina neskôr rozhodla majetky predať a Jozef
sa vrátil a žil v Sasinkove, kde je aj jeho rodinná
hrobka. Hospodárske aktivity druhého syna,
Gustáva, boli pre tento región najvýznamnejšie,
sústredili sa do obcí Šalgočka, Pusté Sady a Zemianske Sady a ďalších.
Myslím, že na postupne zoslabujúci hospodársky
a spoločenský vplyv Appelovcov v regióne mali
významný vplyv najmä dve skutočnosti: jednak
absencia mužských potomkov a tiež dôsledky
vojnových rokov 1905 – 1918 (rozpad Rakúsko
-Uhorska, potvrdený Trianonskou mierovou
zmluvou z roku 1920).
Kto vám najviac pomáhal a pomáha pri odhaľovaní minulosti vašich predkov?
Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. V ostatných rokoch je to jednoznačne moja manželka,
ktorá nielenže má schopnosť zhromažďovať,
triediť a analyzovať informácie, ale na rozdiel
odo mňa si ich vie aj zapamätať a zakomponovať
do súvislostí. Okrem toho mám veľkú oporu v
mojich súrodencoch a sesternici. Množstvo
cenných informácií a materiálov som získal z
pozostalosti po mojom strýkovi Lórantovi Szütsym (†1986).
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REGIONÁLNE MÚZEUM
Ako sa ku nej dopracovali? Čo z toho je nemecká
vzdelanosť a čo uhorská skúsenosť či vlastná
invencia?
Mojej prastarej mamy Anny Szütsy, rodenej
Appel de Kapocsány, by som sa okrem iného
rád opýtal, ako sa jej žilo v Žiline, kde v roku
1932 umrela - teda v meste, kde dnes už takmer
50 rokov žijem aj ja. Mojej mamy zas, prečo a ku
komu chodili ako deti na prázdniny do kaštieľa
v Klobušiciach a na ďalších tisíc detailov z ich
minulého rodinného života...

Príhovor J. Spaleka a pokračovatelia
rodu Appelovcov v popredí
Ako sa vám páči naša nová expozícia v RMM?
Splnila vaše predstavy?
Dojmy mám v čerstvej pamäti. Spolu s mojimi
príbuznými si veľmi vážime pozvanie od pani
riaditeľky Filipovej na vernisáž novej expozície.
Celá akcia v nás zanechala skvelý dojem. Nielenže je expozícia umiestnená v dokonale zrekonštruovanom letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho, ale je faktograficky, kompozične i odborne
spracovaná vysoko profesionálne. Myslím, že aj
organizátorov milo prekvapil nečakane veľký
počet účastníkov vernisáže. Z odborného hľadiska bola veľmi cenná prednáška PhDr. Petra
Keresteša, PhD., zo spoločenského nás všetkých
potešil organizačne dokonalý priebeh, ako aj
príjemná atmosféra, ktorú pani riaditeľka spolu s
Mgr. Ivanovou vytvorili. Naše poďakovanie patrí aj Ing. Bakošovej, ktorej manažérsky prístup
najmä v prípravných fázach významne prispel k
úspechu celej akcie.
Som presvedčený, že táto stála expozícia poskytne návštevníkom zaujímavé informácie o vplyve
hospodárskych úradníkov z rodu Appelovcov na
dejiny obce v 19. storočí a súčasne vyvolá záujem obyvateľov o svojich významných občanov
a tiež o súvisiace historické fakty o obci a celého
regiónu.
Existuje nejaká konkrétna vec, na ktorú by
ste sa určite spýtali vašich predkov, keby ste
mali takú možnosť?
Hmm, je toho skutočne viac... Myslím, že metódam vedenia hospodárstva, ktoré moji predkovia
zaviedli v 19. storočí najprv na huňadyovskom a
neskôr aj na vlastnom panstve, by sa dnes hovorilo „appelovská škola“. Boli úspešní, metodiku
postupne prevzali aj panstvá v iných regiónoch.

Za rozhovor ďakuje Tatiana Ivanová

Vyšla kniha o poklade
z Mojmíroviec
Autorom publikácie Poklad z Mojmíroviec:
Svedectvo nepokojných časov je Mgr. Marek
Budaj, PhD. zo Slovenského národného múzea,
ktorý je zároveň správcom pokladu.

O knihe sa v recenziách píše, že analyzuje
jeden z najvýznamnejších nálezov 15. storočia,
ktoré boli objavené na území Slovenska. Dozvieme sa v nej o menových pomeroch v rokoch
1390 – 1442, o druhoch platidiel (mincí) v tých
časoch a o kariére vybraných významných finančníkov tej doby. Kniha sa dotýka aj výroby
falzifikátov – histórie falšovania mincí. Nález
obsahoval aj relikviárny kríž a gombíky z mužského kabátca. Ak vás zaujíma, koho mohol byť
tento poklad a čo sa v tej dobe dalo za neho kúpiť, aj to sa dá v knihe dočítať. Táto kniha je významná pre mapovanie dejín obce Mojmírovce
– dá sa považovať za jediný historický prameň
o obci z tejto doby, teda z polovice 15. storočia,

RMM úprimne ďakuje za poskytnutú pomoc,
dokumenty a exponáty pre expozíciu patrí prof.
Ing. Jurajovi Spalekovi, PhD. a jeho manželke
Růžene Spalekovej, RNDr. Ladislavovi Spalekovi, Melinde Krüttli - Szütsy a Alžbete Mihalovics a taktiež za odbornú pomoc a poskytnutie
dokumentov historikovi a riaditeľovi Štátneho
archívu v Nitre PhDr. Petrovi Kerestešovi, PhD.
Ďalej naše poďakovanie patrí Emílii Brathovej
a Ing. Andrei Bakošovej za sponzorskú podporu
otvorenia expozície. Veríme, že sme novovytvorenou expozíciou prispeli k zachovaniu pamäti o
minulosti našej obce a formovaniu povedomia o
tom, kde v súčasnosti žijeme.
kedy Uhorsko prežívalo turbulentné vojnové
časy. Časť pokladu, ktorý bol objavený v roku
1967 Pod prielohmi v našej obci, je dnes možné
vidieť v Regionálnom múzeu Mojmírovce. Danú
publikáciu bude možné v múzeu aj zakúpiť.

V parku strašidiel
pribudol muž so psom

Tento rok sa podarila zrealizovať v areáli
múzea jedinečná expozícia v prírode – park
miestnych strašidiel. V októbri sa k nim pridal aj
muž so psom. Do budúcna zostáva už len otázka, či sa ho ešte podarí obohatiť o ďalšiu sochu a
ktorý námet z miestnych rozprávaní to bude.
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ZAZNAMENALI SME

Vianočné
čajové
pohladenie

ZAZNAMENALI SME

takže na čaje často využívame vlastné zmesi.
Zaujímavá je kombinácia mäty so škoricou. Tento čaj dokáže stimulovať naše zmyslové receptory. Príjemný je aj čaj z rozmarínu dochutený
citrónovou šťavou. Kvet lipy s medom posilňuje
imunitu. Na upokojenie organizmu môžeme
zvoliť čaje s obsahom bylín, ktoré pôsobia ako
prírodné sedatívum (valeriána lekárska, chmeľové šišky, ľubovník a iné). Pri prechladnutí sú
najvhodnejšie bylinkové čaje (cibuľový, šalviový,
repíkový, lipový).

Čaj zo mňa uvoľňuje nápady,
ktoré driemu v hĺbke mojej duše.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Šálka kvalitného čaju počas vianočných
sviatkov nielen zahreje, osvieži a povzbudí
organizmus, ale pohladí aj dušu. Čaju holdujú
milióny priaznivcov a je opradený mnohými
legendami. Najvzácnejšie čaje sa pestujú na
južných svahoch Himalájí vo výške okolo 2000
metrov. Čaje sa považujú za liečivý nápoj, ktorý má pozitívny účinok na znižovanie únavy a
zvyšovanie telesnej i duševnej činnosti. Je to
druhý najrozšírenejší nápoj (prvým je voda). Na
trhu sú najznámejšie čínske, indické, japonské a
cejlónske čaje.
Čierny čaj upokojuje vznikajúcu nervozitu
a pomáha lepšie zvládnuť stresové situácie.
Biely čaj pochádza prevažne z Číny, obsahuje
najmenej kofeínu, ale má najväčší podiel antioxidantov s antibakteriálnymi a antivírovými
účinkami. Zelený čaj považujeme za prírodný
liek. Priaznivo vplýva na krvný tlak, posilňuje
imunitu a prispieva k dlhovekosti. Bylinný čaj je
zložený z liečivých rastlín. Ovocný čaj pozostáva
zo sušeného ovocia. Na našom trhu je prístupný
aj instantný čaj.
S nástupom chladného počasia pociťujeme
nedostatok energie. Výborným pomocníkom v
tomto smere je čaj zo sušených plodov (černice,
čučoriedky, ríbezle a ďalšie), ktoré nám dodajú
energiu a prisunú aj vitamín C. Viacerým konzumentom sa v zimnom období osvedčil zázvorový
čaj s medom a citrónom, ktorý prehreje celé telo.
Zázvor je často označovaný za prírodný všeliek.
Pomáha zmierňovať aj príznaky nachladnutia.
V našej domácnosti preferujeme šípkový čaj
s medovkou a rakytníkom. V záhrade pestujeme
ružu jabĺčkovú (karpatská ruža) s veľkými šípkami, rakytník rašetliakovitý, lipu aj liečivky,
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Výlet do Vyšehradu
Štefan Žáry:

Chvála čaju
Mám zbierku čajov:
čínsky, cejlónsky i ruský.
No najradšej mám
kvety z lipy.
Voňajú detstvom,
rodným krajom,
ktorý ako lipa vonia, kypí.
Sám si ho varím,
sladím medom.
Lipový čaj je splátka dedom,
čo tieto lipy v bájnej chvíli
do našej pôdy zasadili.
Využime Vianoce ako príležitosť na príjemné stretnutia v rodinách i s priateľmi. Je na každom z nás, aké čaje ponúkneme. Máme možnosť
vybrať si z veľkého množstva rozličných chutí a
vôní. Odporúčam však uprednostniť čaje pripravené z liečiviek, plodov, kvetov, listov a iných
častí rastlín z našich záhrad a z prírody.
Pripravil Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská

Základná organizácia JDS a dozorný výbor
COOP Jednoty v Mojmírovciach sa rozhodli
uskutočniť výlet do maďarského mestečka Vyšehrad. Pomocnú ruku im podala cestovná kancelária CESYS, a tak sa vo štvrtok 28. septembra
2017 vydal z Mojmíroviec autobus smerom do
Štúrova.
Ranná zatiahnutá obloha neveštila nič dobré,
ale počas cesty sa nebo vyjasnilo a po zvyšok
dňa bolo naším sprievodcom príjemné počasie.
Autobusom sme sa dostali do Štúrova, kde sme
prestúpili na loď. Pokojnú plavbu spríjemnilo pútavé rozprávanie sprievodkyne a my sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Štúrove, o Ostrihome
i o prírode na oboch brehoch Dunaja.
Po hodine plavby sme sa dostali do Vyšehradu, mestečka ležiaceho 43 kilometrov od

Českí novinári
v kaštieli
Dňa 9. novembra 2017 sme v Mojmírovciach
privítali zástupcov médií a cestovných kancelárií z Českej republiky.
V tento deň navštívili všetky naše významné
turistické atraktivity. Okrem skvelej gastronómie
mohli novinári vyskúšať wellness či strelnicu v
Kaštieli Mojmírovce. Navštívili tiež expozíciu

Budapešti, na pravej strane Dunaja. Pýši sa jedinečným prírodným prostredím, svetoznámymi
pamiatkami a tiež miestom, kde bola podpísaná
zmluva o spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky. Sem sme sa šli pozrieť aj my. Z hradu v
novogoticko-renesančnom štýle sme mali zasa
prekrásny výhľad na celé údolie Dunaja.
Po prehliadke sme si oddýchli v reštaurácii
pri známych šomloi haluškách, chutili všetkým.
Nasledoval čas vrátiť sa na palubu lode a pokračovať v ceste domov. Proti prúdu nám spiatočná
cesta trvala dlhšie, príjemnou melódiou nám ju
však spríjemnila harmonika Rudka Arpáša. Aj
napriek únave nás hudba rozveselila a viacerí
sme si aj zaspievali. Loď zakotvila v prístave a
my sme presadli do autobusu a už sa tešili domov, aby sme sa podelili o pekné zážitky, ktoré
nám spríjemnili tento deň.
A. Strihová
Foto: Ľ. Striha
Regionálneho múzea Mojmírovce, PD Mojmírovce či tvorivú dielňu v sprievode hudobného
združenia Musicantica Slovaca. Vo večerných
hodinách absolvovali v kaštieli snúbenie jedla
a vína, počas ktorého degustovali tie najlepšie
mojmírovské vína. Jednotiacim prvkom infocesty bola prezentácia Mojmíroviec ako súčasti
Nitrianskeho kraja a hlavne regiónu vína.
Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k propagácii Mojmíroviec v Českej republike.
Cyril Šabo
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Blahoželanie
V novembri oslávil životné jubileum - 75 rokov jeden zo zakladateľov časopisu našej obce. Profesorovi Ivanovi Mojmírovi Zoborskému, predsedovi redakčnej rady k želaniu pevného zdravia a pohody
v rodine pridávame aj poďakovanie za doterajšiu prácu pri tvorbe a skvalitňovaní úrovne Mojmírovčana.
Členovia redakčnej rady

V októbri
a novembri oslávili:
70. narodeniny
Michal Barus
Stanislav Andris
Eugen Ligač
Katarína Kurucová
65. narodeniny
Viera Porubská
Adrianna Bosáková
Marián Májek
60. narodeniny
Vladimír Kukan
Štefan Hrivňák

Zuzana Horváthová
Ladislav Kozma
Danica Eliášová
Ladislav Árvay
Daniela Slezáková
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Dominika Divišová,
Liana Milošiaková,
Tobiáš Milan Sulík

INZERCIA

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Katarína Dobrovodská,
Helena Tóthová,
Jozef Visolajský
Anton Pintér,
Mária Polakovičová
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.

Kúpim pozemok na stavbu rodinného domu od 600 m2. Kontakt: 0908 787 250.
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Rozprávková noc
v materskej škole
Deti z triedy mravčekov a motýľov prežili v
októbri z piatka na sobotu nezabudnuteľnú noc
plnú zábavy, rozprávok a prekvapení.
Rodičia priviedli v podvečer svoje ratolesti
spolu s vyrezanou tekvicou. Rozlúčili sa statočne
bez slzičiek, pretože na ne ani nebol čas, a už nás
čakala len a len zábava.
Najprv sme boli púšťať šarkanov. Hlad nás
prinútil vrátiť sa do škôlky, kde nám vchod lemovali svetielkujúce tekvice. Po chutnej večeri
sme vyrazili opäť do tmavých ulíc. Lampióny,
baterky a rôzne svetielka nám svietili na cestu
do čarovného parku, kde sme vypustili lampióny šťastia s vyrieknutím rôznych detských
prianí. Na bezpečnosť dozerali nielen pani
učiteľky, ale aj miestni hasiči. Deti mali
možnosť stať sa malými hasičmi a sedieť
v hasičskom aute.
Návrat do škôlky bol rozprávkový.
Všetky deti sa premenili na svoje obľúbené rozprávkové postavy. Navštívili sme
základnú školu, kde bolo strašidielok za
každým rohom. Deti sa nebáli - možno
len trošičku.
Večer sme zavŕšili diskotékou. Keď na
deti doľahla únava, šup do pyžamiek. Pani

učiteľky im čítali rozprávky a príbehy, až kým
deti nepospali. Niektoré zaspali už pri prvých
riadkoch, iné sa ešte prehadzovali. Zázračné
bytosti (pani učiteľky) počas noci vyzdobili
priestory MŠ.
Po prebudení a raňajkách zvonil zvonček
pri dverách škôlky a za dverami stáli nedočkaví
rodičia.
Naša rozprávková noc bola doslova a do písmena rozprávková!
Ľubica Kozmová
Foto: Karin Kurucová

Nová preliezka
Preliezka pred našou MŠ doslúžila, a tak
bolo potrebné rozmýšľať nad celkovou obnovou
detského ihriska.
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V tom období vyšla výzva v učiteľských
novinách na grantový program Projekty zamestnancov. Oslovila som Zuzanu Dobrovodskú,
ktorá pracuje vo firme Volkswagen, či by ako
zamestnanec nemohla zastrešovať našu žiadosť
o tento grant. Mali sme šťastie a našu žiadosť
schválili v plnej výške 1000 €. Už stačilo doložiť
len zvyšnú sumu a mohli sme vybranú ihriskovú zostavu na základe prieskumu objednávať.
Zostava obsahuje lezeckú stenu, pohyblivý
rebrík, lanovú dráhu, pieskovisko a šmýkalku v
celkovej hodnote 5200 €. Prostredníctvom týchto
prvkov budeme u detí rozvíjať hrubú motoriku,
obratnosť, ciele vyplývajúce zo vzdelávacieho
programu.
Keďže už máme ihrisko v plnej kráse na školskom dvore a robí radosť nielen deťom, ale aj rodičom či učiteľom, je pre mňa nesmierne dôležité
a významné poďakovať všetkým zúčastneným,
ktorí akokoľvek pomohli a vyčarili tak úsmev na
nejednej detskej tvári. Veľké poďakovanie však
patrí Petrovi Hraškovi za tlmočenie - preklad
grantovej ponuky v nemeckom jazyku, Zuzane
Dobrovodskej za celkové zastrešenie grantového
programu, pánom Kliskému za realizáciu ihriskovej zostavy a Rapsovi za výplň do radovej
plochy a v neposlednom rade skvelým a pracovitým rodičom, ktorí napriek svojim osobným
záležitostiam a povinnostiam prišli na brigádu a
pomohli tak s úpravou prostredia ihriska.
Mgr. Anna Velebná
Foto: Ľ. Kozmová

Dvakrát meraj
a raz jedz
My, žiaci VII.A spolu s triednou učiteľkou
Mgr. Luciou Franclovou sme sa zúčastnili netradičnej exkurzie v potravinárskej škole SOŠP na
Cabajskej ulici v Nitre. Takáto možnosť sa nám
naskytla vďaka celoslovenskému projektu s názvom Hovorme o jedle, o ktorom nás s nadšením
informovala naša školská koordinátorka zdravej
výživy pre 2. stupeň Mgr. Zuzana Šušková.
Opýtali sme sa žiakov na ich dojmy a zážitky:
Aké ste mali očakávania?
Triedna nám stručne porozprávala o predpokladaných činnostiach, ktoré budeme môcť v
strednej škole zažiť na vlastnej koži, takže naše
očakávania mali isté hranice.
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Keďže stredná škola sídli v Nitre, ako ste sa
do nej dostali?
Naša cesta začala vtedy, keď sme všetci 26 nastúpili do prímestského autobusu. Už v autobuse
bola zábava, nakoľko spolu zvyčajne týmto spôsobom necestujeme.

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Aké potraviny vyrábali?
Miesili cesto na rožky, plnili šatôčky z
lístkového cesta, ktoré nám po upečení
ešte teplé priniesli na ochutnanie. Mňam,
skutočne sa im podarili. Z pekárskej
dielne sme prešli do cukrárskej časti, kde
pracovali žiaci pod odborným dohľadom
majsteriek odborného výcviku. Krájali
zákusky, rezy, z ktorých sme tiež dostali
na ochutnanie.
Vaše maškrtné jazýčky dostali zabrať,
však?
Áno, ale len dočasu. Aby sme si vedeli jednotlivé
sladké výrobky vážiť, zapriahli aj nás do práce.
Rozdelili sme sa na menšie skupiny, v nich nás
usmerňovali prváci maturanti, dostali sme úlohy.

vynálezy 21. storočia, v ktorom spoznali najužitočnejšie vynálezy, ktoré posunuli ľudstvo
vpred. Zaujímavou formou zistili viac informácií
o objavení kolesa, internetu a zoznámili sa s
pravým vynálezcom žiarovky. Na
vlastnej koži si mohli vyskúšať
rôzne merania s najmodernejšími
zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu.
V ďalšej časti exkurzie žiaci
aktívne pracovali s vystavenými
exponátmi, cez ktoré spoznávali
fyzikálne zákony a prírodné javy.
Mgr. Daniela Valíčková

Ako vás v strednej škole privítali?
Srdečnejšie sa už ani nedalo. Od prvého prekročenia pomyselného prahu školy až po odchod nás
sprevádzala usmievavá pani majsterka Mgr. Katarína Vykoukalová. Sedeli sme vo veľkej miestnosti, vyzeralo to tam ako v parlamente. Prišla
nás privítať i riaditeľka školy Ing. Katarína
Čurillová. Najskôr sme sa teoreticky zoznámili
s jednotlivými študijnými , ale hlavne učebnými
odbormi.
Po celý čas ste boli len v jednej miestnosti?
Vôbec nie. Pred vstupom do odborných dielní
sme boli oboznámení s hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Priniesli nám plášte a
sieťky , ktoré sme si dali na seba, pretože naše
kroky smerovali do dielní praktického vyučovania. Videli sme zvlášť sklady surovín, v ktorých
boli vajcia, cukor, múka a baliace materiály.
Nasledovala prehliadka jednotlivých dielní, v
ktorých ako včeličky pracovali bývalí absolventi
aj našej základnej školy. Usmievali sa na nás,
zdravili nás, ale zodpovedne zostali pracovať na
svojich úsekoch.

Spoznávame
svoj región
Niektorí vyrábali kávové zrná, ďalší zdobili medovníky, omáčali do čokolády kokosky, navažovali suroviny, vaľkali marcipán a upratovali.
Akoby ste zhodnotili celú exkurziu?
Bolo nám úžasne a mnohí z nás sa sem určite
vrátia ako budúci žiaci. Za všetko im ešte raz aj
dvakrát ďakujeme.
Mgr. Lucia Franclová a žiaci VII.A

Zážitkové učenie
V rámci rozvoja zážitkového vyučovania
prírodovedných predmetov žiaci piateho ročníka
navštívili dňa 23. októbra 2017 centrum vedy
Atlantis Center v Leviciach.
Na úvod absolvovali program Technické

Je už takmer tradíciou v našej
škole blokové vyučovanie počas
regionálneho dňa. Počas tohto roka sme mali aktivity rozdelené pre mladších a starších žiakov.
Mladší žiaci spoznávali pamiatky, tradície
a históriu nášho regiónu - navštívili regionálne
múzeum, v ktorom nám sprievodkyne zaujímavo
porozprávali o histórii letohrádku a aktuálnych
výstavách, ktoré tam prebiehajú. V parku sa
zoznámili so sochami, ktoré poznali z knižky
známej miestnej spisovateľky V. Haršániovej Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín .
Starší žiaci pokračovali v duchu strašidielok
a vytvorili svoje vlastné, ku ktorým napísali
príbehy. Najstarší žiaci mali naplánované vychádzkové trasy, na ktorých sa viac dozvedeli
o historických pamiatkach obce Mojmírovce
a fotograficky ich zdokumentovali. Vybrané
fotografie použili pri tvorbe koláže a bulletinu
o našej obci.
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Sprievodnou aktivitou počas celého nasledujúceho týždňa sa stala výstavka s názvom
Najstarší predmet u nás doma v spoločenskej
miestnosti našej školy, kde boli vystavené najstaršie hračky, knižky a recepty starých rodičov,
ktoré žiaci priniesli.
Mgr. Natália Poláková

Máme radi pohyb
O tom, že k zdravému životnému štýlu patrí
aj pohyb, sa popísalo už mnoho. Všetci ale veľmi
dobre vieme, že zosúladiť reči a skutky nie je
vždy také jednoduché. ZŠ v Mojmírovciach sa
snažíme u detí formovať prirodzený záujem o

aktívne trávenie voľného času, a to v školských i
mimoškolských podujatiach.
Hoci je len november, stihli sme pre našich
žiakov usporiadať niekoľko zaujímavých pohybových aktivít a zapojiť ich do športových
súťaží, v ktorých nás oni potešili vynikajúcimi
výsledkami. V cezpoľnom behu sa nám víťazstvom v okresnom kole prebojoval do krajského
kola siedmak Tomáš Štefek, kde napokon v silnej
konkurencii najlepších bežcov kraja obsadil
vynikajúce 5. miesto. V rámci mikroregiónu
Cedron sme sa zúčastnili s deviatimi plavcami
1.-9. ročníka plaveckých pretekov O pohár mikroregiónu Cedron, v ktorom sme doslova zožali
medaily vo všetkých plaveckých disciplínach a

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
kategóriách, a tak si vyplávali tiež titul absolútneho víťaza súťaže (5x zlato, 8x striebro, 5x
bronz).Reprezentovali nás títo žiaci: Miška a
Katka Visolajské, Erik a Ľubo Hurta, Svetlana
Podberská, Veronika Kiššová, Peťa Kissová,
Veronika Holková a Maťo Benčík.
V októbri sme usporiadali školskú súťaž
v orientačnom behu, určenú pre žiakov 8.-9.
ročníka. Úlohou bežcov bolo okrem kvalitného
bežeckého výkonu pozbierať body na stanovištiach v parku. Orientácia podľa mapy niektorých
žiakov riadne potrápila. V kategórii dievčat si po
dramatickom finále napokon víťazstvo vybojovala Paulína Meždejová tesne pred Rebekou
Očenášovou a Kristínou Foltinovou. U chlapcov
sa najviac darilo Matejovi Benčíkovi, ktorý v
tesnom závese zanechal za sebou Marka Čačika
a Filipa Lászla.
Pretože máme radi pohyb a venujeme mu
priestor i vo svojom voľnom čase, rozhodli sme
sa podeliť sa o túto radosť i so žiakmi. Peknému
i zamračenému jesennému počasiu sme sa spolu
so žiakmi 8. a 9. ročníka tešili cez víkendy pri
výstupe na Zobor a Pyramídu a prechádzke k
dražovskému kostolíku. Uistili sme sa, že neexistuje prekážka pre ľudí, ktorí majú radi prírodu
a dobrú náladu.
Vďaka sponzorom vyučujeme telesnú a športovú výchovu tento školský rok i s využívaním
nových a atraktívnych učebných pomôcok. Sme
vďační za akúkoľvek podporu aktivity u detí a
mladých ľudí. Veríme, že množstvo cieľov, ktoré
sme si vytýčili i tento školský rok, nás posunie
v ústrety k plnohodnotnejšiemu, zdravšiemu a v
neposlednom rade i radostnejšiemu prežívaniu
života.
PaedDr. Adriana Holková, Mgr. Peter Slíž
Foto: PaedDr. Adriana Holková

Učíme sa
o zdravej výžive
Zdravá výživa - často opakované slovo.
Málokto z nás by vedel presne povedať, čo
máme pod týmto výrazom rozumieť. Väčšina
ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá
výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví, či
chorobe. Zdravá strava neznamená len kvalitné
palivo pre svaly, znamená zároveň aj výživu pre
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mozog. Správnu funkciu mozgu môžete ovplyvniť stravou. V dobrom i zlom zmysle slova. Aj
to je dôvod, prečo i my v ZŠ Mojmírovce vychovávame žiakov v duchu racionálnej - zdravej
výživy.
V uplynulých dňoch naši žiaci zažili viacero zaujímavých aktivít týkajúcich sa zdravej
výživy a zdravého životného štýlu. Najprv sme
spoločne oslávili Svetový deň mlieka v školách.
V školskom rozhlase sme odvysielali zaujímavú
reláciu, žiaci prišli oblečení symbolicky v bielej
farbe, mladší žiaci kreslili obrázky, pozreli si zaujímavé DVD Cesta mlieka. Starší žiaci vymýšľali reklamu na mliečne výrobky, napísali zaujímavé recepty s použitím mliečnych výrobkov.
Kuchárky nám uvarili výborný mliečny obed.
Zdravý životný štýl sme propagovali aj v
rámci Týždňa zdravej výživy. Zapojili sme sa do
celoslovenského projektu Hovorme o jedle, kde
sme i uplynulý rok získali ocenenie za realizované aktivity. Týždeň zdravej výživy sme začali
rozhlasovou reláciou o zdravej výžive. Počas
celého týždňa sme pripravili množstvo pútavých
aktivít - Chutné maľovanie, Zdravé počítanie,
Zdravé hádanky - poznávali sme ovocie podľa
chuti, vône, hmatu, vypracovali sme zaujímavé
pracovné listy, zhotovili potravinové pyramídy,
pripravili výstavky ovocia a zeleniny spojené s
ochutnávkami. Zdravej výžive sme sa venovali
aj na hodinách angličtiny a slovenského jazyka,
ktoré prebehli ako integrované tematické vyučovanie. Starší žiaci písali úvahy na tému Prečo
potraviny nepatria do koša.
V zdravom tele - zdravý duch – toto známe
príslovie bolo mottom pohybových aktivít počas
telesnej výchovy i v čase mimo vyučovania.
Žiaci školského klubu zápolili v súťaži Pohybom
ku zdraviu. Zapojilo sa 65 detí z 1. - 4. ročníka.
Súťažili sme v telocvični, kde bola pripravená
dráha zdravia (plazenie, preskoky, skoky, podliezanie, beh, slalom). Dráhu absolvovali žiaci
na čas. Spolužiaci ich živo povzbudzovali, bola
tam super atmosféra. Čo sa v mladosti naučíš,
na starosť akoby si našiel, hovorí slovenské príslovie. V prípade zdravého životného štýlu platí
táto múdrosť dvojnásobne. Rozhodnutie je len v
našich rukách.
PaedDr. Mária Eliašová,
ZŠ Mojmírovce
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NAŠE ZÁHRADY

Čistička
odpadových
vôd opravená
V treťom kvartáli tohto roku sa zrealizovala v našej obci oprava čističky odpadových
vôd, ktorá začala mať problémy s prevádzkou.
Obecné zastupiteľstvo sa muselo rozhodnúť a
opäť prehodnotiť priority i napriek tomu, že
vďaka riešeniu tak závažných havarijných stavov
školskej kuchyne, ČOV a pod. sa nebudú môcť
uskutočniť všetky plánované investičné zámery,
ktoré sa určili na začiatku volebného obdobia. Na
ČOV vznikli dva vážne problémy, ktoré výrazne
ovplyvňovali jej prevádzkovanie. Prvým bolo
mechanické predčistenie. Riešilo sa nátokovým
košom, pričom zachytávanie zhrabkov v koši
bolo nedostatočné, náročné na obsluhu a spôsobovalo následne prevádzkové problémy, nakoľko
zhrabky sa zachytávali a usadzovali v aktivačnej nádrži, ako aj vo flokulačnom valci dosadzovacej nádrže. Z uvedeného dôvodu sa na ČOV
vybudovalo strojné mechanické predčistenie,
ktoré pozostáva z pásových hrablíc osadených
do vybudovanej atypickej šachty. Hrablice sú
zateplené s temperovaním, aby ich bolo mož-

né osadiť priamo do vonkajšieho prostredia.
Druhým problémom boli poškodené niektoré
návleky prevzdušňovacieho systému, ktoré spôsobovali úbytok vzduchu a zníženú efektívnosť
prevzdušňovacieho systému. Vzhľadom na to,
že ČOV nebolo možné odstaviť z prevádzky,
oprava prevzdušňovacieho systému bola náročná a prebiehala v troch fázach. V prvej fáze sa
zabezpečil provizórny spôsob čistenia. Následne
bolo potrebné v druhej fáze vypustiť aktivačnú
nádrž a zabezpečiť jej celkové vyčistenie. V
poslednej fáze bolo možné pristúpiť k výmene
prevzdušňovacej membrány a následnému spusteniu celého biologického čistenia.
Na záver len prosba, žiadosť, či zamyslenie? Táto neodkladná oprava ČOV si vyžiadala
z rozpočtu obce 87.815,30 €, čo nie sú malé
finančné prostriedky a musela byť uprednostnená pred inými viditeľnými investíciami
v obci. Preto prosíme občanov Mojmíroviec,
Svätoplukova i Štefanovičovej, aby nehádzali
do kanalizácie (WC, odpadové kanály a pod.)
hygienické vlhčené obrúsky, handry, igelity a
iné predmety. Je na zodpovednosti a slušnosti
každého obyvateľa spomenutých obcí, či túto
žiadosť budú rešpektovať. Opravy ČOV nás
zbytočne stoja veľké finančné prostriedky,
ktoré by mohla obec využiť na iné užitočnejšie
účely v prospech všetkých občanov.
MP

Mojmírovskí
záhradkári
reprezentovali

V rámci výstavy Agrokomplex Nitra sa
konala v dňoch 17. až 20.8.2017 celoslovenská
súťažná výstava Ovocie roka a Zelenina roka
2017. Naši záhradkári nestáli bokom. So svojimi
produktmi sa do súťaže zapojili Zlatka Porhajašová, Ján Košina, Milka Macáková, František
Visolajský, Silvester Kellner a Ľudovít Vaš.
Vystavené vzorky našich záhradkárov zaujali nejedného návštevníka výstavy. Zelenina
Milky Macákovej a ovocie Silvestra Kellnera
boli ohodnotené diplomom.
V dňoch 24. a 25.9.2017 sa uskutočnila v
Lužiankach regionálna súťažná výstava ovocia,
zeleniny a kvetov pod názvom Čo ponúka matka Zem. Tu plody svojej práce vystavili Jozef a

Karol Košťálovci, Angelika Pavlová, Ján Košina,
Ľudovít Vaš a Silvester Kellner.
Súťažilo sa o najkrajšie ovocie, zeleninu,
kvety a výstavný stôl. Akcia bola špecifická tým,
že vystavovateľské organizácie si sami ukladali a
aranžovali svoj stôl. Tejto úlohy sa zhostili s obrovským citom pre estetiku šikovné ruky Lucie
Franclovej a Justíny Tulipánovej. Stôl bol skutočne nádherný a aj keď nebodoval na medailových
miestach, bol ocenený pamätnou plaketou.
Hruška Krivica Ľudovíta Vaša bola komisiou
ohodnotená ako najkrajšia hruška výstavy a získala 1. miesto.

Vzorky našich záhradkárov z tejto výstavy
postúpili priamo na celoslovenskú súťažno
- ochutnávaciu výstavu ovocia do Trenčína,
ktorá sa uskutočnila v novembri 2017. Aj takto
sa dá reprezentovať a šíriť dobré meno a slávu
Mojmíroviec.
Ing. Ján Košina

Vianočné pranostiky
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Lepšie Vianoce treskúce, nežli tekúce.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Štedrý večer jasný, každému je milý, dá vraj pán Boh vína, požehná v obilí.
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

ČOV pred opravou
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ČOV po oprave

Mechanické
predčistenie ČOV

Pripravil IMZ
Foto: zdroj internet
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Futbal

- Jesenná časť
súťažného ročníka 2017/2018
V rámci Futbalového klubu Mojmírovce
pôsobí v súčasnosti 5 družstiev. Okrem družstva
dospelých aj 4 mládežnícke (dorast, žiaci, benjamínkovia a prípravka). Všetkých 5 družstiev hrá
pravidelnú súťaž organizovanú Oblastným futbalovým zväzom Nitra. Družstvo dospelých VII. A
ligu, družstvo dorastu VI. B ligu, družstvo žiakov IV.A ligu, benjamínkovia Ligu benjamínkov
a prípravka Miniligu Miroslava Stocha. Okrem
toho sa všetky kolektívy pravidelne zúčastňuje
rôznych turnajov.
Členovia nášho klubu do výberu ObFZ Nitra
vo svojej vekovej kategórii boli nominovaní a zúčastňujú sa turnajov pod hlavičkou ObFZ Nitra:
Marko Čačik, Peter Fuska,Denis Koleno, Ivan
Ľupták, Samuel Slaténi, Adrián Andris, Jakub
Kapsa, Martin Brezina, Ľuboš Lacina, Patrik
Rolinec. Trénerom ObFZ U-11 je Ján Núdzný a
asistentom pri U-14 Peter Slíž.
Vďaka finančnej dotácii obce Mojmírovce,
Nitrianskeho samosprávneho kraja, firmy Anja
s.r.o, Slovenského futbalového zväzu, Oblastného futbalového zväzu Nitra a ďalších drobných
sponzorov patria naše mládežnícke mužstvá medzi najlepšie vybavené mužstvá čo sa týka športovej výstroje a tréningových pomôcok a môžu

ŠPORT
sa zúčastňovať, ale aj samostatne organizovať
mládežnícke turnaje. Od Nadácie TV JOJ sme
získali sadu dresov pre dorastenecké mužstvo.
O činnosti futbalového klubu je široká verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej
stránky klubu www.mojmirovce.eu
Miniliga Miroslava Stocha (U-11) skupina C
Po jesennej časti súťaže 3. miesto - tréner Ján
Núdzný.
Najmladší futbalisti občas prekvapia dobrým
výsledkom s favorizovaným súperom, občas sa
niečo nepodarí podľa predstáv. V tejto súťaži nie
sú dôležité výsledky, hoci o body sa samozrejme
hrá. Po viacročnej práci sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie pri mužstve tréner Ján Núdzný. Aj
touto cestou by sme mu chceli poďakovať za doterajšiu kvalitnú prácu a zaželať mu v prípadnom
novom pôsobisku veľa úspechov. Od začiatku novembra prevzal mužstvo „áčkar“ Šimon Špánik.
Výsledky benjamínkov (U-13)
Po jeseni im patrí 1. miesto - tréner Peter Slíž.
Zaujímavosťou je, že naši benjamínkovia
od prihlásenia do tejto súťaže, t.j.za jeden a pol
roka, nenašli premožiteľa a okrem 3 remíz majú
na svojom konte iba samé víťazstvá. Výborné výsledky práce Petra Slíža si všimli aj kompetentní
na ObFZ Nitra a tréner dvoch našich kolektívov
(žiaci U-15 a benjamínkovia U-13) sa stal asistentom trénera vo výbere ObFZ Nitra (hráči
ročníka 2004).

Žiaci s trénerom a vedúcim mužstva
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druhú priečku. Škoda, že v dvoch záverečných
stretnutiach jesene doplatili na nepremenené
šance, čo ich stálo ďalšie body aj lepšie umiestnenie. Zaujímavosťou u dorastu je skutočnosť,
že vďaka spolupráci s Ivankou pri Nitre môžu
niektorí hráči Mojmíroviec hrávať nielen za náš
dorast, ale aj za štvrtoligový dorast Ivanky pri
Nitre a naopak.

Bojuje sa o každú loptu
Výsledky žiakov FK Mojmírovce
Po jeseni 2. miesto - tréner Peter Slíž
Napriek tomu, že sme pred súťažou (ako
každoročne) mali obavu, ako to bude s družstvom vyzerať po odchode hráčov ročníka 2002,
výsledky a najmä hra družstva sú príjemným
prekvapením. Premožiteľa sme našli iba na pôde
lídra súťaže. Neded nestratil v súťaži ani bod.
Škoda remízy, škoda nepremenených šancí, škoda stratených bodov v Močenku. Ale čas tohto
mužstva ešte len príde. Už teraz sa tešíme.
Pri benjamínkoch a žiakoch nesmieme
zabudnúť na dôležitú vec. Tréner Peter Slíž sa
môže spoľahnúť na výbornú spoluprácu s rodičmi a starými rodičmi svojich zverencov. Okrem
aktívnej pomoci pri zabezpečovaní dopravy a
organizovaní turnajov sú to práve rodičia, ktorí
dohliadajú na tréningovú a zápasovú dochádzku
svojich ratolestí. Taký fanklub, ako chodí na zápasy, nám v ostatných kluboch iba závidia.
Výsledky dorastencov
FK Mojmírovce
Po jeseni 6. miesto - tréner Peter König
(po zápase s Lužiankami vystriedal Zorana Bernátha).
V úvodnom kole stratili naši dorastenci po remíze s Tešedíkovom 2 body
až v závere zápasu a potom sa z toho dlho
nevedeli spamätať. Totálnym výbuchom
bola prehra u najlepšieho mužstva súťaže
v Lužiankach, kde naši hráči nastúpili iba
deviati. Podľa toho aj vyzerali výsledky.
Po príchode trénera Petra Königa sa prejav
mužstva zmenil, prišli aj lepšie výsledky.
Päť víťazstiev v rade ich katapultovalo na

Výsledky dospelých FK Mojmírovce
Po jeseni 4. miesto - tréner Peter Obložinský.
Po reorganizácii sa čakalo, čo nové po odchode šalianskych mužstiev a doplnení mužstvami z najnižšej ligy táto súťaž prinesie. Pre naše
mužstvo niekoľko dobrých výkonov (Nové Sady,
Hájske, Lukáčovce, Jarok), dva výborné (Svätoplukovo a Čakajovce) a povinné jazdy. Dokonca
aj kontumáciu preto, že súper nepricestoval. Na
také niečo u mužov si už iba ťažko spomínajú aj
zaslúžilí pamätníci.
Ak počítame aj jar a pohárové zápasy (Nevidzany B a Lehota), prehra prišla až po 15 stretnutiach. Napriek tomu, že tréner často zostavu
doslova lepil. Mužstvu chýbal hlavne strelec.
Slaténi sa zranil po 3 kole, Špánik vynechal prvých 8 zápasov, a tak sa stal najlepším strelcom
záložník Ondrej Blunár so 6 gólmi. Hneď za ním
skončil s 5 gólmi Pavol Guba, ktorý však odohral
skoro polovicu zápasov na poste obrancu. Napriek mnohým absenciám a chýbajúcemu strelcovi sme skončili iba 4 body za Čakajovcami,
ktoré boli všetkými prognostikmi pasované za
jasného favorita súťaže už dávno pred jej začiatkom. Škoda remíz v Hájskom a v Čakajovciach,
šance boli aj na dosiahnutie lepšieho výsledku.
Jar mohla byť ešte zaujímavejšia.
Jozef Filo

Zo zápasu so Svätoplukovom

29

V nedeľu 24. septembra 2017 sa uskutočnil v
Mojmírovciach už v poradí 7. ročník Cedronského behu. Tieto preteky, ktoré sa už stali v regióne
tradíciou, po minuloročnej úspešnej premiére
prepojili svojou traťou spolu 4 obce mikroregiónu Cedron - Mojmírovce, Veľkú Dolinu, Poľný
Kesov a Štefanovičovú. Vďaka výbornému
zázemiu v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce sa
štart a cieľ tohto behu konal v obci Mojmírovce.
Bežci si zmerali sily v rámci dvoch kategórií 7 a
15 km, ktorých vzdialenosť sama o sebe je dôkazom hesla podujatia – Buď vytrvalec! Všetci
pretekári tak dokázali sebe aj divákom pri trati,
že vedia prekonať samých seba a s úsmevom na
tvári pretnúť cieľovú bránu.
Tento rok napriek nepriaznivej predpovedi
na trati panovalo priam ideálne bežecké počasie:
jesenné teploty, bezvetrie a oblačnosť, z ktorej
nakoniec prenikli dokonca aj slnečné lúče. Na
trať v hlavných kategóriách sa postavilo spolu
107 bežcov. O naplnení hesla podujatia svedčí

aj fakt, že väčšia časť štartového poľa si zvolila
práve dlhšiu 15 km trať. Okrem toho sa k nim
pridala aj viac ako tridsať malých nádejných
vytrvalcov, ktorí súťažili na trati dlhej 400, 800
a 1200 m.
Absolútnym víťazom behu na 15 km sa stal
Jaroslav Beňo a najlepšia žena v tejto kategórií
bola Jana Baronová. Beh na 7 km vyhral vytrvalec Milan Furár a najlepšia žena bola Katarína
Sládečková. Po dobehnutí si všetky bežkyne a
bežci mohli vychutnať bežecký servis v podobe
obeda, občerstvenia a možnosti zaplávať si a zregenerovať sa v bazéne. Na záver sa uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie výsledkov. Organizáciu 7.
ročníka Cedronského behu bolo možné úspešne
zvládnuť aj vďaka sponzorom podujatia: obciam
Mojmírovce, Poľný Kesov, Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Nitrianskemu samosprávnemu kraju,
spoločnostiam Kaštieľ Mojmírovce, Tauris
Nitria a Polívka - výškové práce, ktorí podujatie
podporili materiálne aj finančne. Organizátor
podujatia Cedron klub ďakuje všetkým divákom
a bežcom za priazeň a účasť a tešíme sa na vás v
roku 2018 opäť v Mojmírovciach.
Ingrid Kozlová
Foto: Michal Bohunčák

Poďakovanie
Spoločnosť Renona s.r.o., Šúrovce, chce touto cestou poďakovať obci Mojmírovce za poskytnutie finančného daru na rehabilitáciu pre J. H. z Mojmíroviec.
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Tajnička krížovky 9/2017: Láska je víno bohov v krehkej nádobe.

Vytrvalci na
jesenných cestách
regiónu Cedron
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ŠPORT

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
NauĀiř Vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA

pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

