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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,

Vážení čitatelia Mojmírovčana,
viac dní pred uzávierkou zimného
dvojčísla obecného časopisu som sa zamýšľal nad tým, ako sa vám prihovoriť v
novom roku.
Na začiatku príhovoru úprimne želám všetkým čitateľom a ich najbližším
príbuzným okrem zdravia a pohody v
rodinách a v zamestnaní, obyčajné
ľudské šťastie a radosť z dosiahnutých úspechov, vzájomné porozumenie, príjemné stretnutia s priateľmi i
pozitívny pohľad na riešenie bežných starostí. Pridajme
k tomu ešte odhodlanie urobiť niečo prospešné aj pre
naše Mojmírovce, aby na konci volebného obdobia vedenie obce mohlo konštatovať, že to bol opäť rok, ktorý
sme dobre prežili, obec sa rozvíja a podmienky pre nás
sa aj v roku 2018 zlepšili.
Ďakujem redakčnej rade aj naším dopisovateľom
za prípravu príspevkov, ktoré sme mohli publikovať v
uplynulom roku. V roku 2017 sme zverejnili takmer 250
textových materiálov, okolo troch stoviek fotografií a
ostatných publikačných prvkov. V snahe zvýšiť grafickú
úroveň časopisu sme viaceré články oživili fotografiami,
ktoré sa použili formou vodotlače na pozadí stránok. V
septembri sme pre zábavu a poučenie začali zverejňovať
krížovky. Pripravili sme 6 čísiel a 3 dvojčísla (zimné, letné a koncoročné) na viac ako 170 stranách.
Dvojčíslom január - február 2018 sme začali tvoriť už
24. ročník časopisu. Mojmírovčan je kontaktné periodikum, ktoré mapuje rôznorodú činnosť a výsledky našej
obce a jej obyvateľov. Aj v tomto roku sa budeme tešiť na
každý príspevok či ilustračný materiál, ktorý dostaneme
na zverejnenie. Po malých redakčných úpravách máme
snahu zaradiť každý vhodný článok, ktorý pošlete. Od
nového roku začíname do každého čísla zaraďovať aj
zrnko múdrosti.
Do aktuálneho dvojčísla pekné publikačné prvky
tradične pripravilo naše regionálne múzeum a základná
škola. Nezabudli sme zaradiť aj oddychovú krížovku. V
priebehu roka budeme postupne zverejňovať zaujímavé
materiály o našej obci z archívu Tlačovej agentúry SR
a vybrané príspevky z celoslovenských Obecných novín,
ktoré sa zameriavajú na vývoj vidieka.
Príjemné chvíle pri čítaní časopisu Mojmírovčan v
roku 2018 želá starosta obce, členovia redakčnej rady a

predseda redakčnej rady
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pred pár dňami sme vstúpili do nového
roka 2018. Na prelome starého a nového
roka sme si pripomenuli 25. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Na svete je
veľa krajín, ale tá naša je len jedna. Malá
rozlohou, veľká srdcom, bohatá umením
svojho ľudu – naše Slovensko. Osobne ma
mrzí, že to, čo si želáme začiatkom každého
nového roka - porozumenie, pokoj, lásku
a pod., sa z nášho každodenného života v priebehu roka
akosi vytráca. Miesto toho sa čím ďalej v našej spoločnosti
prejavujú negatíva, ako sú neúcta, závisť, nenávisť, násilie
a iné neduhy spoločenského života. Pritom všetkom zabúdame na to, ako je ľudský život krátky a utečie nám medzi
prsty ako voda, že na druhý svet si so sebou nič nezoberieme, iba ak dobré skutky, ktoré sme počas života vykonali, a
tieto budú mať rozhodujúci vplyv na pomyslených váhach
pred Najvyšším Sudcom.
Ako v našom štáte, tak i v našej obci, aj keď nie tak
výrazne, ale pomaly a isto začínajú pôsobiť negatívne
vzťahy medzi nami navzájom. Rozmáha sa neznášanlivosť
medzi susedmi, ničí sa obecný majetok, vytráca sa slušnosť
a úcta, ničí sa životné prostredie. O čo by mohol byť náš
život jednoduchší a ľahší, keby sme si jeden druhého vážili,
vzájomne sa chápali a navzájom si pomáhali.
Koniec starého roka a začiatok nového je však aj ideálnou príležitosťou na to, aby každý dobrý hospodár (a tým
chceme byť určite všetci) po uplynutí roka vyhodnotil svoju
prácu a zamyslel sa nad tým, čo sa mu v tom uplynulom
roku podarilo, či aspoň z časti naplnil svoje predsavzatia.
Po takomto prehodnotení starého roka si každý z nás spraví záver a v duchu si určí cieľ, ktorý sa bude snažiť svojou
činnosťou napĺňať v roku novom.
Na záver príhovoru ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek mierou či formou prispeli k
úspechom v minulom roku a podporili naše kroky, snahu
či konkrétne činy a rozhodnutia v prospech rozvoja našej
krásnej obce.
Na prahu nového roka vám všetkým želám pevné zdravie, Božie požehnanie, šťastie, pokoj a pohodu v rodinách.
Nech nový rok 2018 naplní vaše očakávania a jeho dni
prinesú samé dobré správy.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

3

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

OZNAMY A POZVÁNKY
* Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce v spolupráci OZ INŠPIRÁCIA a OZ INVENIO pozývajú občanov na Medzinárodný gajdošský
fašiangový festival 2018, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 11. februára 2018 o 17.00 vo Veľkej sále Kaštieľa Mojmírovce. V programe sa
predstavia zoskupenie Windbeutel z Nemecka, Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče,
Lindsay Davidson zo Škótska, Dudáci Tryhuci z Českej republiky a skupina EVROS z
Grécka. Vstup na koncert je voľný. Po koncerte
je možné sa s gajdošmi zabávať na fašiangovej
hostine v poľovníckej reštaurácii kaštieľa. Je
pripravené trojchodové fašiangové menu v cene
15 €/osoba. Rezervácie objednávok vopred na
recepcii kaštieľa.
* MADISON EVENTS, s.r.o. v spolupráci s
obcou Mojmírovce pozývajú občanov v pondelok 12. februára 2018 o 18.00 do kultúrneho
domu na sólový koncert známej speváčky
Marcely Laiferovej. Zaznejú jej najväčšie hity
- Zvony už ôsmu bijú, Poď bielou alejou, Hrdá
láska, Mammy Blue, Lampy už dávno zhasli,
Slová ... a ďalšie. Vstupenky v hodnote 7 € v
predpredaji si je možné zakúpiť v Klientskom
centre na obecnom úrade. V deň koncertu bude
vstupné 9 €.
* Obec Mojmírovce v spolupráci so ZO JDS
v Mojmírovciach, ZŠ, MŠ a ZUŠ pripravujú
kultúrne podujatie Fašiangy 2018 spojené
s fašiangovou zabíjačkou, sprievodom karnevalových masiek obcou a pochovávaním basy,
ktoré sa uskutoční v utorok 13. februára 2018
od 14.00 do 19.00 v kultúrnom dome. Okrem
zabíjačkových špecialít, nebudú chýbať ani fašiangové šišky, langoše, zemiakové placky
a varené víno. Atmosféru fašiangovej oslavy
spríjemní kultúrny program, v ktorom sa predstaví Cimbalovka Urmín, skupina SLIDE, žiaci
ZUŠ a nebudú chýbať ani Penco, Eifel a Danča.
Vstup voľný. Srdečne ste vítaní.
* Collegium Wartberg, Slovak Double Bass
Club v spolupráci s obcou Mojmírovce a Farským úradom pozývajú občanov v rámci Grassalkovich Music Festivalu (záštitu nad festivalom prevzal starosta obce Mgr. Martin Palka)
na prvú časť programu festivalu pod názvom
Collegium Wartberg & Dalibor Karvay - Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. februára 2018
o 15.00 v kostole sv. Ladislava.
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Zmena otváracích hodín zberného
dvora v roku 2018

Poznámka:
V prípade, ak na utorok alebo piatok v mesiacoch marec až november pripadne štátny sviatok, zberný dvor bude zatvorený.

Zmena otváracích hodín RMM
Regionálne múzeum Mojmírovce oznamuje, že od 1.2.2018 budú platné nasledujúce
otváracie hodiny:

Čo sa nám podarilo
v roku 2017
Rok 2017 bol pre našu obec významný hlavne tromi dôležitými investíciami. Podarilo sa
nám vyriešiť havarijný stav školskej kuchyne a
opraviť veľmi zlý stav čističky odpadových vôd.
Treťou veľmi dôležitou investíciou v závere roku
bolo získanie späť do vlastníctva obce Polyfunkčný dom s 12 bytovými jednotkami a nebytovými priestormi (budova bývalých združených
služieb). V tieni týchto pre obec tak významných
investícií boli menšie investičné akcie, akými
boli: rekonštrukcia strechy kotolne v základnej
škole v rámci budovy telocviční, vybudovanie
a otvorenie materského centra, plynofikácia
a kúrenie v budove na futbalovom štadióne,
výmena starej elektroinštalácie a rekonštrukcia
interiéru vážneho domčeka na Pažiti, výmena
okien, dverí a rekonštrukcia kúrenia v predajni
DISKONT, zhotovenie nového asfaltového krytu
na Štefánikovej ulici, výmena asfaltového kry-

Z rokovania obecného
zastupiteľstva

Poznámka:
Nedeľa - na základe dohodnutej objednávky pre
väčšie skupiny na tel. čísle 0907 791 390 alebo
0908 174 071

Zmena otváracích hodín
MC Urmínček
Materské centrum Urmínček oznamuje, že
od 9.1.2018 bude otvorené v nasledovné dni:
utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 11.30 a v
stredu v čase od 15.30 do 18.00.

Obec Mojmírovce nemá vysporiadané pozemky pod čističkou odpadových vôd, napriek
tomu, že existuje v našej obci už viac ako 25
rokov. Z dôvodu akýchkoľvek ďalších investícií
ohľadom intenzifikácie ČOV, prípadne jej rozšírenia z fondov EÚ je potrebné tieto pozemky
vysporiadať, a preto obecné zastupiteľstvo v
Mojmírovciach schválilo postupné majetko-právne vysporiadanie týchto pozemkov. Prvý
pozemok o výmere 1406 m2 obec nadobudla
kúpou do vlastníctva v roku 2017 a poslanci OZ
odporučili starostovi obce pokračovať v rokovaniach s ďalšími vlastníkmi.
Riaditeľstvo materskej školy podalo na
obec žiadosť o prehodnotenie pridelenia právnej subjektivity pre materskú školu. Obecné
zastupiteľstvo túto žiadosť odložilo a zaradí ju
do programu zasadnutia pred termínom nových
volieb do školských samospráv.

tu na dvoch križovatkách, oprava poškodenej
kanalizácie a vodovodných prípojok, výmena
starých meradiel a pokazených prečerpávacích
čerpadiel, generálna oprava traktora, výmena
radiátorov v základnej škole, výmena svietidiel
v interiéri a osvetlenie chodníka v materskej
škole, zakúpenie nových herných zostáv detského ihriska v materskej škole, výmena okien
a dverí v budove CEDRON - SENIOR, postupný
výkup pozemkov pod čističkou odpadových
vôd, vybudovanie spevnených plôch na kontajnery pri bytoch na Pažiti (ul. Pod Vinohradmi) a
výmena starej autobusovej zastávky za novú na
Poľnokesovskej ulici smerom na Poľný Kesov.
Okrem bežných výdavkov, ktoré obec má pri
napĺňaní svojich kompetencií, treba spomenúť
rôzne revízie hasiacich prístrojov, komínov,
plynovodov, plynových kotlov, zavedenie pravidelného odchytu psov a nové knihy do knižnice.
Pre poctivé domácnosti, ktoré majú voči obci
vysporiadané všetky záväzky boli pripravené
stolové kalendáre a vianočné pozdravy.
Mgr. Martin Palka, starosta obce

Environmentálny fond vyhlásil výzvu na
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2018 pre oblasť Ochrana
ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme. V rámci tejto
výzvy obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti so zámerom nákupu komunálnej
techniky a to komunálneho traktora s polievacou nadstavbou a polievacou lištou za účelom
zlepšenia kvality ovzdušia.
Občania obce už dlhšiu dobu pociťujú
potrebu mobiliáru na Námestí sv. Ladislava.
Obecné zastupiteľstvo zvážilo túto požiadavku
a schválilo nákup mobiliáru (lavičky, smetné
koše) na námestie.
Obci Mojmírovce bol schválený v prvom
kole zámer o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy na projekt Rekonštrukcia a vybavenie učební v ZŠ Mojmírovce. Z uvedeného
dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti do druhého kola o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách na
spomínaný projekt.
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Obecné zastupiteľstvo na svojom 41. zasadnutí prerokovalo návrh rozpočtu obce
Mojmírovce na rok 2018, zobralo na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu obce na rok 2018 vrátane programového rozpočtu obce na rok 2018 a odporúčania
Komisie pre správu majetku obce, financie a
podporu podnikateľskej činnosti a schválilo
po zapracovaní pripomienok rozpočet obce
Mojmírovce na rok 2018.
Vodárenská spoločnosť Cedron Mikroregión zastúpená konateľom Pavlom Bednárikom
doručila obci Mojmírovce žiadosť o prenájom
kancelárie o výmere 20,9 m2 v Polyfunkčnom
dome na Hlavnej ulici za účelom vytvorenia
klientskeho centra. Obecné zastupiteľstvo
schválilo prenájom nebytového priestoru ako
prípad hodný osobitného zreteľa vodárenskej
spoločnosti Cedron Mikroregión.
V obci dlhodobo existuje potreba vybudovania multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi. V minulom roku v máji
sa obec zapojila do výzvy, avšak táto výzva
bola Úradom vlády SR v auguste 2017 zrušená.

Túto výzvu Úrad vlády SR opätovne vyhlásil
začiatkom nového roka. Obec sa opätovne chce
do tejto vyhlásenej výzvy zapojiť a tak obecné
zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o
poskytnutie dotácie vo výške 40 000 € na financovanie projektu Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v rámci
programu Podpora športu na rok 2018.
Obec Mojmírovce a spoločenské organizácie pôsobiace v obci majú každý rok množstvo
aktivít a kultúrno-spoločenský život vďaka ich
činnosti je veľmi bohatý. Po predložení týchto
aktivít obec zostaví Harmonogram kultúrnych
podujatí na príslušný rok. Tento harmonogram
obecné zastupiteľstvo schválilo na 42. zasadnutí.
Každý rok obecné zastupiteľstvo prerokováva doručené žiadosti organizácií o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Mojmírovce. V
rozpočte na rok 2018 vyčlenilo na dotácie z rozpočtu obce sumu 25 000 €. Na svojom prvom
zasadnutí v novom roku žiadosti na rok 2018
prerokovalo a schválilo poskytnutie dotácií
nasledovne:

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Štatistické údaje z matričného úradu
K 31.12.2017 mala naša obec 2910 obyvateľov. Za uplynulý rok sa v našej obci narodilo 25 detí
a zomrelo 38 občanov. V matričnom obvode v Mojmírovciach bolo uzatvorených 45 manželstiev.
Do obce sa prihlásilo 64 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo 43 občanov. Najstaršou obyvateľkou Mojmíroviec je pani Helena Jančárová, ktorá sa v roku 2017 dožila 95 rokov. Prvým narodeným dieťatkom v roku 2018 je Adam Éder.
Blahoželáme.
Gabriela Hlinková,
Matričný úrad

Uvítanie detí
Dňa 14. decembra 2017 sme prežívali v
priestoroch Malého kaštieľa v Mojmírovciach
slávnostné popoludnie, počas ktorého sme
privítali medzi sebou najmladších občanov
Mojmíroviec, detičky narodené v II. polroku
roka 2017.

Po slávnostnom uvítaní detičiek starostom
obce Mgr. Martinom Palkom sa našim novým
spoluobčanom a ich príbuzným prihovorili
predškoláci z MŠ a uspávanku im zaspievala
žiačka ZUŠ.

počas roka 2017 dožili okrúhleho životného
jubilea 80, 85, 90 rokov.
Program, ktorý pripravil Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci so ZUŠ, bol
hodnotný a pestrý. Vo vianočnej atmosfére
pri prednese básne či počúvaní flautového vystúpenia a kolied sme si všetci zaspomínali na
časy nie dávno minulé. Prítomným oslávencom sa prihovoril starosta obce Martin Palka,
predseda PD Mojmírovce Peter Schultz a
predseda ZO JDS Vincent Belan. Po zápise do
pamätnej knihy v mene všetkých prítomných
poďakoval za slávnostný podvečer jubilant
MUDr. Ján Čanaky.
Pri večeri, vzájomných rozhovoroch a
spomienkach na prežité roky plynul všetkým
prítomným čas veľmi rýchlo. Stretnutie pokračovalo neformálne v srdečnej atmosfére až
do večerných hodín.

Na záver poprial pán starosta deťom dobrých rodičov a rodičom dobré deti, aby ich
zdravie, šťastie a láska sprevádzali po celý
život a aby s nich vyrástli ľudia, ktorí budú
ozdobou Mojmíroviec.

Stretnutie
s jubilantmi
V adventom období starosta obce pozval
na spoločné posedenie spojené so slávnostnou
večerou spoluobčanov - jubilantov, ktorí sa
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Mgr. Gertrúda Štrámová
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ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Ozdravný pobyt

sú pripravení zvládať ďalšie obdobia v zdraví
a v pohode.

Človek kreatívny

Ozdravný pobyt sa konal v hoteli Máj v
Piešťanoch od 26.10. do 29.10.2017. Odchádzali
sme v počte 10 osôb na pobyt. Do cieľa sme
pricestovali na obed. Pobyt začínal obedom , nasledovalo ubytovanie a oboznámenie sa s poskytovanými službami. Wellnes služby poskytujú
takmer 50 rôznych liečebných, rehabilitačných
a relaxačných procedúr. V balíčku služieb sme
mali zahrnuté tri procedúry
- parafango zábal, mineralizovaný kúpeľ a relaxačnú masáž.
V prípade záujmu sme si dokupovali procedúry.

Financovanie bolo zabezpečené z viacerých
zdrojov, prevažnú časť financovania tvorila dotácia od obce Mojmírovce, použité boli aj vlastné
zdroje a financie z 2% dane. Ďakujeme vedeniu
obce Mojmírovce za poskytnutú dotáciu.

Som veľmi rada, že v 21. storočí sa aj v našej obci nachádza novodobý človek kreatívny.
Každým rokom je takýchto ľudí u nás v Mojmírovciach viac. Netradičné dekorácie a nielen výtvarné kreácie zdobia exteriérové časti mnohých
príbytkov.

Šťastný život, n. o.
Vlasta Árvayová, koordinátorka projektu

Počas vianočných sviatkov, keď sme vyšli do
obecných ulíc na kratšiu zdravotnú prechádzku,
sme sa mohli kochať vianočnou výzdobou podfarbenou svetielkami rôznych veľkostí a tvarov.
Niektorí podfarbenie atmosféry poňali iba
symbolicky, nežnou ozdobou pri dverách, iní sa
podujali k veľkolepejšiemu dotvoreniu atmosfé-

Pravdou je, že miesto samé o sebe je iba
miestom, dušu mu vdýchnu až ľudia, ktorí v ňom
žijú. Aj vďaka vaším šikovným rukám, drahí
Mojmírovčania, sa naša obec stáva útulnou,
krásnou a čarovnou. Už sa neviem dočkať jari.

Nové knižné tituly
v obecnej knižnici

ných hodín, aby detská vrava nerušila dospelých
čitateľov, si deti vytvoria vzťah nielen ku knihe,
ale aj ku knižničným priestorom, v ktorých
môžu tráviť svoj voľný čas. Nové knižné tituly,
nakúpené z finančnej podpory fondu oslovia v
konečnom dôsledku náročných aj menej náročných dospelých čitateľov.

Stravovanie , ubytovanie a
balíček služieb – všetko bolo
zabezpečené. Pekné počasie
sme využili na prechádzky po
okolí. V nedeľu 29. 10. 2017
po raňajkách sme sa spokojní
vrátili k svojim rodinám. Naši
klienti budú dlho spomínať na
spoločne prežité chvíle plné
radosti a pohody. Zážitková
forma bola úspešná a klienti

Miestna
akčná skupina
CEDRON - NITRAVA

ných prostriedkov vo výške 1 449 206,89 €, v
prvej etape a viac ako 1 300 000,00 € v druhej
etape. Naša miestna akčná skupina je medzi 87
(zo 121) podobnými združeniami v rámci Slovenska, ktoré splnili kritériá výberu.

informuje

V súčasnosti zabezpečujeme všetky administratívne úkony vo vzťahu k Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiacemu orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja
vidieka. Z uvedených dvoch fondov budú podporované projekty zamerané na integrovaný
rozvoj vidieckych oblastí.

MAS CEDRON - NITRAVA oznamuje, že
dňa 5.12.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA a o udelení
štatútu miestnej akčnej skupiny. V našom prípade sú to otvorené „dvere“ k čerpaniu finanč-
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Tešíme sa na spoluprácu a zmysluplné projekty v období 2018 – 2023 a zároveň želáme
pokojný a úspešný rok 2018. Viac zaujímavých
informácií nájdete na www.cedronnitrava.sk.
Mgr. Daniela Kozáková,
manažérka MAS

ry rôznymi dekoráciami v okolí celého príbytku.
Verte, že každý detail, ktorý ste si starostlivo
chystali nezostal pre okolie nepovšimnutý. Ligotky, svetielka, hviezdičky, z toľkých pekných
vecí sa zračil úsmev nielen na detských tvárach.
Obľube sa tešia svetielkujúce soby, Mikuláš,
sane, srnky, snehuliaci a samozrejme cencúle.
Na balkónoch sa objavili rôznofarebné girlandy
a na dverách venčeky.

V roku 2017 získala obec v rámci projektu s
názvom Kniha pre malých aj veľkých finančnú
podporu vo výške 1 000 € zo zdrojov Fondu na
podporu umenia na nákup knižničného fondu do
obecnej knižnice.
Hlavným cieľom projektu bolo, aby deti po
skončení povinnej školskej dochádzky nestratili
kontakt s knihou. Cieľ projektu je možné dosiahnuť jedine s podporou rodičov a pedagógov,
ktorí už v útlom veku ukážu deťom cestu ku knihe a formou zážitkového čítania, čím prispejú k
rozvoju ich fantázie. Pravidelnou návštevou detí
z MŠ pod vedením svojich pedagógov a detí z
Materského centra URMINČEK v sprievode
svojich rodičov v rámci vyčlenených návštev-

Lucia Franclová

Zoznam knižničných titulov je zverejnený
na stránke obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk, v časti Projekty obce, projekt Kniha pre
malých aj veľkých.

„Z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia“
V. Lázniková

9

Tajnička krížovky 11-12/2017: Želáme požehnané vianočné sviatky.

KRÍŽOVKA

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Mojmírovské kroky
v roku 2017
Na prahu nového roka želám v mene Rady
občianskeho združenia MK pevné zdravie, šťastný krok a úspešný celý rok 2018. Pri završovaní
rokov vždy zvykneme rekapitulovať a hodnotiť.
Za naše združenie prinášam tiež malú rekapituláciu. V minulom roku sme mali k dispozícii
niečo málo cez 2 500 €. Využili sme ich opäť v
rámci troch oblastí:

Autor krížovky: Ján Čižmár

1. Deti, mládež, šport
Podporili sme:
- aktivitu pre rodičov a deti Habakuky 2017
- mládež v Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce
- Memoriály Vojtecha Kincla a Pavla Hájeka
- ženy Za zdravý chrbát
- malých futbalistov
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2. Poznávanie a návšteva unikátnych miest
V rámci dlhodobého projektu Poznávame
našich susedov alebo jednoducho Poznávame...
sme navštívili Českú republiku. Vybrali sme
niekoľko unikátnych miest zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
alebo zozname národných kultúrnych a prírodných pamiatok Českej republiky. Navštívili sme
zaujímavý kostol na Zelenej Hore, Ardšpašské
skaly, safari ZOO v Dvůr Králové, miesta známe

z filmu Babička (Ratibořice a Babičkino údolie)
a našich partnerov na južnej Morave.
3. Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
V tejto oblasti sme sa venovali soche Madony
s dieťaťom na námestí. Obnova podstavca bola
zrealizovaná v dvoch častiach. OZ Mojmírovské kroky zrealizovalo obnovu spodnej časti s
finančnou podporou z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja a druhá časť, obnova stĺpa,
bola zrealizovaná z rozpočtu obce Mojmírovce.
Každý rok realizujeme podobné aktivity z
2% z daní. Ďakujeme všetkým, ktorí nám 2%,
resp. 3% poukázali. Aj v roku 2018 sa o tieto
prostriedky uchádzame. Potrebné tlačivo bude
k dispozícii na našom Facebooku, prípadne si
ho môžete nájsť aj na webovej stránke www.rozhodni.sk.
Na záver ďakujem v mene Rady ObZ
všetkým našim doterajším darcom a verím, že k
nim v roku 2018 pribudnú aj ďalší.
Naše identifikačné údaje:
Názov:
Mojmírovské kroky
Sídlo:
Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce
IČO: 37859439
Bankové spojenie:
SK56 0900 0000 0002 3177 3705
Daniela Kozáková, predsedníčka združenia
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Po ochutnaní poslednej vzorky sa naši
chlapci spolu s rytiermi chopili počítačov a
vyhodnocovali jednotlivé produkty. Vzniknutý
časový priestor vyplnila bohatá tombola, ktorú
bravúrne moderovala šarmantná Evka Kozárová.
Po jej skončení boli vyhlásené celkové výsledky
a predané diplomy víťazom odrôd, držiteľom
zlatých, strieborných a bronzových oceneni. Na
degustáciu bolo dodaných 99 vzoriek destilátov
z našej obce, priľahlých obcí i zo vzdialenejších
obci okolitých krajov. Na degustácii sa zúčastnilo 62 účastníkov, aktívne degustovalo 48 osôb.
Víťazmi odrôd sa stali:

1. ročník
laickej degustácie a
ušľachtilých liehovín
Tam hore slivky zrejú v sade.
Ja nie som z kraja strání vinných rév.
Hoc veršom vínko ospevujú všade,
my slivovičke spievame svoj spev.
Ak vínko je sťa bozky krásavice,
čo hrejú dušu plnú sladkých múk,
tak malý dúšok našskej slivovice,
pripomína stisk pevných chlapských rúk.
(kopaničiarske vyznanie)
Zima prevzala štafetu odovzdanú jeseňou.
Stromy odhodili posledné zvyšky odevov a odhalili svoju nahotu. Zorané, či pokopané záhrady
a políčka húfne navštevujú čierne havrany. Je to
obdobie, keď záhradkár či vinohradník hodnotia
a užívajú plody svojho celoročného snaženia.
Siahnu po šťavnatom jablku, očami pohladia
a pery zmočia v pohári vína či nasajú omamnú
vôňu destilátu. Práve tento posledný úkon bol
sekundárnym cieľom laickej degustácie. Tým
primárnym cieľom bolo naučiť nás - laikov
- vedieť posúdiť a ohodnotiť kvalitu destilátov,
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Vyslovujem veľké poďakovanie spoluorganizátorom degustácie, sponzorom aj darcom
tomboly. Vysoko si ceníme pomoc a ústretovosť
OcÚ Mojmírovce, zvlášť starostu Mgr. Martina
Palku. Osobitné poďakovanie patrí Žanetke
Benčíkovej za prototypy diplomov. Musím poďakovať i členom výboru ZO SZZ – Zlatke Porhajašovej za aktívnu prácu v príprave, v priebehu
i po ukončení degustácie. Robovi Taškárovi za
spracovanie organizačných a sprievodných dokumentov. Paľovi Rácovi a Jančimu Nemešovi
za prípravu vzoriek na degustáciu. Julovi Minárikovi a Tomášovi Poledníkovi za mravčiu prácu
pri spracovaní výsledkov degustácie.

získať a upevniť si zásady prípravy a ošetrovania
ovocného kvasu.
ZO SZZ v Mojmírovciach v spolupráci s
obcou Mojmírovce, Slovenským rádom rytierov
destilátov, Kaštieľom Mojmírovce a penziónom
Bruder zorganizovala dňa 2.12.2017 1. ročník
laickej degustácie destilátov a ušľachtilých liehovín. V penzióne Bruder prebehla teoretická časť
celej akcie. Po úvodnom vstupe o histórii destilácie sa ujal slova rytier Ing. Július Forsthoffer.
Pútavou formou pohovoril o zásadách výroby
destilátov, o riadenom procese prípravy ovocného kvasu, o používaní ušľachtilých kvasiniek
a enzýmov. V ďalšej časti Ing. Bakay hovoril
o charakteristike a pestovaní menej známych
druhov ovocia.

Ďalej bolo udelených 36 zlatých, 26 strieborných a 22 bronzových ocenení. 9 vzoriek bolo
vyradených z hodnotenia. Musím zdôrazniť a na
piedestál vyzdvihnúť disciplínu účastníkov – bez
hádok, bez emócií a, aj keď to znie neuveriteľne,
bez stavov podnapilosti.

Na záver chcem vyjadriť presvedčenie,
že táto akcia oslovila nie iba záhradkárov, ale
všetkých občanov a začatá tradícia degustácií
bude pokračovať aj v rokoch ďalších.
Ing. Ján Košina

Po chutnom jedle začala v historických
priestoroch pivnice kaštieľa praktická časť
degustácie. Úlohy „dirigentov“ sa chopili rytieri Ing. Radko Jurák, Ing. Július Forsthoffer
a Štefan Dulík. Systematicky riadili a viedli
degustátorov k hodnoteniu jednotlivých vzoriek.
Na štyroch samostatných radoch stolov hodnotili
degustátori 25 vzoriek. Priestorom sa niesla vôňa
destilátov a dobrá nálada. Hodnotili oči, hodnotil
nos, hodnotili aj chuťové poháriky. Ak si niekto
z degustátorov myslel, že o „pálenke“ vie všetko,
až tu zistil, že sa mýlil. Tu sa naučil v destiláte
hľadať a nájsť to, čo predtým nevnímal.
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Materské centrum Urmínček usporiadalo
v mesiaci november a december mnohé aktivity a podujatia. Prvou z aktivít, ktorá sa
uskutočnila v MC Urmínček, boli vianočné
dielničky pre deti pod vedením Mgr. Lívie
Belanovej.

Keďže na túto aktivitu sa nahlásil veľký počet detí, uskutočnila sa až dvakrát, a to dňa 29.11
a 30.11.2017. Priestory pre túto aktivitu boli
upravené tak, aby mali deti priestor pre tvorenie
a rozvoj kreativity. Dve skupiny detí mali vybrané rôzne námety na tvorenie s vianočnou tematikou, ktoré vyrábali v dielničkách, a samozrejme
nechýbalo ani zdobenie medovníčkov. Pozitívne
ohlasy po skončení boli veľkou vďakou, z ktorej
sa tešíme. Dňa 8.12.2017 sa uskutočnila akcia
s názvom zdobenie stromčeka. Posedenie pri
vianočných piesňach nám spríjemnilo zdobenie
a navodilo atmosféru Vianoc, ktorá sa nezadržateľne blížila. Výsledok tohto zdobenia priniesol
radosť všetkým deťom, ktoré navštívili materské
centrum. A s prvou povianočnou návštevou sa
deti mohli tešiť aj z darčekov, ktoré im priniesol Ježiško. Týmto by mamičky z materského
centra radi poďakovali pánovi starostovi za
prekvapenie pre deti. Tretie podujatie, ktoré sa
uskutočnilo pred Vianocami pod záštitou MC
Urmínček, bol lampiónový sprievod pod vedením Idy Skotnicovej. Predposlednou aktivitou,
ktorá sa uskutočnila v priestoroch MC Urmínček, bol vianočný večierok. Dňa 15.12.2017 sme
sa takto spoločne rozlúčili a privítali Vianoce.
Na večierku nesmel chýbať vianočný detský
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okolo urmínskych strašidielok za Regionálnym
múzeom v Mojmírovciach objavovať svetielka. Niektoré sa len zažínali, niektoré blikali.
Niektoré sa pohybovali rýchlosťou vetra, ktorý
sa v ten deň rozfúkal. Vietor pohyboval mohutnými konármi starých stromov, ktoré obklopujú
malý kaštieľ. Vyzeralo to, ako keby sa urmínske
strašidielka začali prebúdzať. Nie, neľakajte sa.
Neožil ani plešťák, ba ani medveďočlovek. To sa
len mamičky z materského centra Urmínček rozhodli usporiadať adventný lampiónový sprievod
Mojmírovcami. Cieľom bolo rozsvietiť druhú
adventnú sviečku na Námestí sv. Ladislava.
Napriek zime a vetru sa v hojnom počte stretli detičky, mamičky, oteckovia aj starí rodičia.

punč, koláčiky, ktoré napiekli šikovné maminky, a vianočné pesničky, na ktoré si s radosťou
zatancovali všetky detičky. Atmosféru Vianoc
bolo cítiť v celom centre, ale najväčšiu radosť
mali samozrejme deti. Ako sa hovorí: „dobrých
ľudí sa všade veľa zmestí“, tak v tomto prípade
to platilo dvojnásobne. Spokojnosť bola aj na
strane zúčastnených mamičiek a oteckov. Týmto
stretnutím sme ukončili rok 2017 a čakala nás už
len posledná aktivita, avšak už mimo materského centra, ktorou bolo vianočné mestečko. A tak
dňa 17.12.2017 MC Urmínček zavítalo prvý raz
na vianočné mestečko na námestí. Od 15.00 sme
s radosťou vítali všetkých ľudí v našom stánku,
kde sme ponúkali výtvory našich mamičiek,
rôzne vianočné ozdoby, mydielka, prírodnú kozmetiku, ale najväčší úspech mal detský vianočný
punč a jablkový koláčik od Idy. Toto podujatie
bolo pre nás úspešné, čomu sa veľmi tešíme.
Všetky akcie a podujatia za posledné mesiace sú
pre nás výnimočné, a posúvajú nás vpred. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám tento rok
veľa pomohli, a želáme všetkým úspešný štart
do nového roka.
Mgr. Lívia Belanová

Každý si priniesol lampión, lampáš alebo baterku. Rozsvietili sme všetky žiarovky a sviečky a
v osvetlenom sprievode sme veselo vyrazili k námestiu. Pán starosta tiež zobral lampáš a zúčastnil sa tohto podujatia. Sprievod to bol veľkolepý.
Svietiac si na cestu sme prišli až na námestie
k adventnému vencu. Deti svojimi lampiónmi
rozsvietili druhú adventnú sviečku. S úsmevom
na tvári a s radosťou v srdci sme sa rozišli do
všetkých kútov Mojmíroviec, aby všade zasvietilo svetlo sviečky a s ním prišiel i pokoj a radosť
do našich domovov.
Ida Skotnicová
Foto: Mgr. Lívia Belanová

Mojmírovské Vianoce v obrazoch

Lampiónový sprievod
Adventný čas je predurčený k zastaveniu sa
v predvianočnej súťaži o najupratanejší dom, o
najväčší počet upečených druhov zákuskov či
najväčší a najkrajší vianočný stromček. Je to
čas určený k drobným radostiam, ktoré nám
pripomenú, že Vianoce nie sú len o darčekoch
a kope jedla, ale hlavne o stretávaní sa s našimi
blízkymi a priateľmi.

Na takéto jedno stretnutie sme prizvali
všetkých občanov, ktorí mali chuť spraviť radosť sebe aj druhým. Dňa 10.12.2017 v druhú
adventnú nedeľu sa pri západe slnka začali

Foto: Jaroslav Horváth

Čo sa udialo
v MC Urmínček

ZAZNAMENALI SME V OBCI

15

REGIONÁLNE MÚZEUM

Čo nám priniesli
drotári...
V regionálnom múzeu sme 16. 11. 2017
slávnostne otvorili prekrásnu výstavu drotárskeho umenia autorov Rozálie Ďurčatovej
a jej manžela Štefana Ďurčata, rodákov z
Rybníka nad Hronom, ktorí v súčasnosti žijú
a tvoria v Bratislave.

Rozália prejavovala záujem o drotárstvo už
od detstva, keď na dvore sedela pri drotárovi
Jankovi Pacoltovi z Kamienky a pozerala, ako
drôtuje hrnce, misky pre okolité susedky. Drotár
u jej rodičov každý rok prespával a chodil drôtovať aj do najbližších dedín. Na prvú výstavu
Klubu Džarek pod názvom Bratislavskí drotári
bol J. Pacolt pozvaný a osobne sa jej zúčastnil
napriek vysokému veku. Rozália z drôtu tvorí
úžitkovo-dekoratívne predmety, figurálne plastiky, šperky, opletá keramiku, sklo a veľkonočné
kraslice. Využíva všetky druhy drôtov - pozinkované, železné žíhané, mosadzné, medené i
farebné lakované. Ovláda tradičné drotárske
techniky - opletanie drôtu, techniku viazaného slučkového výpletu a šitej čipky. Inšpiruje
sa osobnými zážitkami a prírodou, zobrazuje
námety z každodenného života a blízke sú jej
sakrálne i rozprávkové témy. Vytvára z drôtu v
životnej veľkosti vtákov a rovnako rada sa venuje aj figurálnej tvorbe... Od roku 2004 sa pravidelne zúčastňuje stretnutí drotárskych majstrov
v Považskom múzeu v Žiline i trienále Premeny
drôtu. V Bratislave je každoročne účastníčkou
Dní majstrov ÚĽUV-u.
V tvorbe šperkov z plechu využíva medený,
mosadzný a strieborný plech, na ktoré aplikuje
aj techniku fotoleptu. Svoje vedomosti a zručnosti si dopĺňala v rámci Letných akadémií
šperku i štúdiom na Strednej odbornej škole
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technickej v Bratislave, odbor zlatník - klenotník. Od roku 2004 je členkou Klubu Džarek pri
Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava.
Členkou Cechu česko-moravských uměleckých
dráteníků v Prahe je od roku 2014. Zúčastnila sa
Ctěnického drátování a získala Ceny zámeckého
areálu Ctěnice v roku 2014 a 2015 za Vynikajíci
drátenícky výrobek na téma Kolo, kruh, koule
a Zámky, hrady, zříceniny. Pre prácu s drôtom
získala aj svojho manžela Štefana, ktorý sa zameriava na tvorbu úžitkových a dekoratívnych
predmetov. Drôtuje veľmi precízne - presne,
čo mu je vlastné z jeho celoživotného projektovania stavieb. Od roku 2014 sa zúčastňuje na
stretnutiach drotárskych majstrov v Považskom
múzeu v Žiline a od decembra 2014 je členom
Klubu Džarek pri Regionálnom centre remesiel
ÚĽUV v Bratislave. Svoje práce prezentoval na
výstavách Klubu Džarek na samostatnej rodinnej výstave v Bratislave a v Tekovskom múzeu
v Leviciach i na výstavách Cechu česko-moravských umeleckých dráteníků Praha. Táto autorská výstava v múzeu, kde môžete vidieť okrem
figurálnych, rastlinných a zvieracích motívov
aj prekrásny Betlehem a kolekciu šperkov, je
prezentáciou majstrovstva, je nahliadnutím do
klenotnice našej ľudovej kultúry povýšenej do
sféry skutočného umenia. Drotárstvo bolo 6. 11.
2017 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a
do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Toto získané ocenenie je garanciou ochrany a
rozvoja tohto unikátneho remesla jedinečného a
špecifického pre územie Slovenska.
Edita Filipová

Výstava
mojmírovských
umelcov

Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktorá sa priraďuje
k ostatnému súčtu života a sveta.
Josef Čapek
Týmto citátom českého maliara, grafika a
spisovateľa začínam písať tento článok, pretože

REGIONÁLNE MÚZEUM
vyznieva ako dokonalé motto pre našu v poradí
už siedmu výstavu mojmírovských umelcov.

Maľby
Stely
Veľkej
a Anny
Müllerovej

Výstava bola slávnostne otvorená 26. 11.
2017 po prvýkrát v priestoroch Regionálneho
múzea Mojmírovce. Každý rok sa tešíme vysokej účasti autorov z radov neprofesionálnych
aj profesionálnych umelcov. Smelo môžeme
konštatovať, že výstava je krásna pestrosťou
techník a všetky diela sú skutočne na vysokej
umeleckej, remeselnej a estetickej úrovni. Tento
rok sa v oblasti maľby prezentovali autori: Stela
Veľká, Mária Kukanová, Mária Dávidová, Diana
Mikulášová, Eva Mináriková, Jakub a Ondrej
Dúbravskí, Martin Šiška, Barbora Kotryová,
Veronika Haršániová, Jitka Pahulyiová, Eleonóra Haasová. Výstavu obohatila aj posledná
maľba zosnulej Anny Müllerovej s jej úprimným
odkazom pre nás: Veľa šťastia, Mojmírovčania!
Zaujímavými 3D kresbami portrétov sa predstavil Martin Laca. Rezbárskymi prácami Edita
Filipová a Lucia Žilíková, reliéf do betónu s
motívom vzkriesenia vytvorila Emília Brathová.
Akvarelovými štúdiami liečivých rastlín zaujala
Tatiana Ivanová. Svoje myšlienky vyjadrila kombinovanou textilnou technikou Lucia Franclová.
Akoby s divadelným priestorom a postavičkami
sa pohrali Jakub a Ondrej Dúbravskí (Zošidlo a
Panda). Mohli sme obdivovať krásu vyšívaných
obrazov Heleny Feješovej a Magdalény Visolajskej, úsmev na tvári nám vyčarili roztomilí
ponožkáči Márie Kukanovej a veselé maľované
kamienky Miroslavy Mikulášovej. Nechýbala
ani náročná technika origami, ktorou vytvorila
svoje labute a sovy Eva Košťálová. Remeselnou
zručnosťou a citom pre jemnú krásu sa vyznačovali stromčeky šťastia a vianočné ozdoby
Jozefy Tulipánovej. Nechýbali ani naše šikovné
paličkárky Antónia Zoborská, Angelika Pavlová,

Edita Filová, Anežka a Marta Kvasňovské, Ľudmila Belanová, ktoré touto náročnou technikou
vytvorili krásne obrazy inšpirované prírodou.
Keďže sa blížil advent a Vianoce, nechýbali ani
motívy s touto tematikou.
Veľmi si vážime tvorivú aktivitu našich
výtvarne aj umelecky remeselne činných ľudí
a tiež to, že sa s nami o výsledky práce podelia,
a tak ich sprístupnia aj návštevníkom múzea.
Sme presvedčení, že ich činnosť je motiváciou
pre ostatných a že je dôkazom, že človek túži po
sebavyjadrení a tvorivosť je jeho prirodzenou
vlastnosťou a taktiež túžba po kráse. Tieto výstavy sú kultúrno-spoločenskou jedinečnosťou
obce Mojmírovce, ktorú tento rok podporil aj
Nitriansky samosprávny kraj. Nakoľko naše
múzeum má prívlastok regionálne, plánujeme
osloviť aj tvorivých ľudí v susedných obciach.
Veríme, že aj takouto aktivitou sa mojmírovské
múzeum stane atraktívnou inštitúciou pre čoraz
širšie kultúrne publikum.

Ilustrácia k rozprávke,
autor: Jitka Pahulyiová
Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa výstavy zúčastnili, a tak nám dovolili nazrieť do svojho vlastného sveta a odovzdali nám kus svojho
srdca a ducha tak, ako o tom píše Josef Čapek.
Tešíme sa o rok.
Edita Filipová
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Katarínska zábava
V sobotu 18. novembra 2017 sa uskutočnila Katarínska zábava, ktorú zorganizovala
ZŠ v Mojmírovciach v spolupráci s Radou
školy. Myšlienkou tohto podujatia bolo, aby
sa spolu stretli rodičia, priatelia školy a všetci,
ktorí sa s láskou starajú o naše deti.

Pohľad do expozície

Navštívili nás
vzácni hostia
Gróf Ladislav Erdödy a gróf Jozef Huňady
s manželkou a dcérkou vo vinotéke v kaštieli
v Čereňanoch

Kaštieľ v Čereňanoch
V dňoch 15.12.-17.12.2017 nám bolo cťou
privítať v našom múzeu vzácnych hostí: grófa
Ladislava Erdӧdyho (ktorý v tomto roku oslávil
80-tiny), syna Ferenca Xavera Erdӧdyho a Terézie Huňadyovej, ktorých svadobnú fotografiu z
roku 1935 môžete vidieť u nás v múzeu, a grófa
Jozefa Huňadyho s manželkou a dcérkou.
Obaja hostia sa zúčastnili predvianočnej
vernisáže výstavy (výtvarníci Igi Brezo a Radka
Vom) v kaštieli Mojmírovce a taktiež si prezreli
naše regionálne múzeum. Okrem farskej knižnice, kde sa nachádzajú aj zväzky, ktoré kedysi
urmínskej farskej knižnici daroval gróf Ladislav
Huňady, ich zaujalo aj to, ako úspešne sme za-
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čali dobudovávať expozíciu Slávne rody. Identifikovali nám osoby na fotografíách, porozprávali
nám o ďalších osudoch svojej rodiny, odovzdali
nám vzácny fotodokumentačný materiál a sľúbili
nám pomoc pri dobudovaní expozície venovanej
rodu Huňadyovcov. Oboch hostí sme sprevádzali
do kaštieľa v Čereňanoch, ktorý bol kedysi súčasťou ich majetku a odkiaľ sa rozhodli odísť
práve do vtedajšieho Urmína, kde boli lepšie
podmienky pre realizáciu ich hospodárskych
aktivít. V nedeľu naši hostia navštívili Štátny
archív v Ivánke pri Nitre, kde ich sprevádzal riaditeľ archívu PhDr. Peter Keresteš, PhD.
Touto cestou ďakujeme Mgr. Eve Kozárovej,
ktorá s nami vzácnych hostí sprevádzala a tlmočila z maďarského jazyka.
Edita Filipová

Organizačný tím (Karin Benčíková, Žaneta
Benčíková, Iveta Podberská, Natália Poláková a
Daniela Valíčková) sa rozhodol zábavu zorganizovať v novo zrekonštruovanej jedálni ZŠ, ktorú
krásne vyzdobili, čím zábave dodali vysokú úroveň. V cene lístka 15 eur bola večera, kapustnica,
víno, minerálka, káva a do tanca hrala Janissa
band. Organizátorkám sa podarilo osloviť mnohých sponzorov, ktorí ochotne prispeli
do tomboly, keďže výťažok
bol venovaný našim deťom v
základnej škole.
Večer otvorila riaditeľka
Gertrúda Štrámová, privítala
prítomných hostí, poďakovala
všetkým, ktorí prispeli ku
Katarínskej zábave a vyslovila prianie, aby sa Katarínska
zábava v školskej jedálni stala
tradíciou ZŠ. Početne zastúpení boli rodičia z Materského
centra Urmínček, ktoré sa

nachádza v priestoroch bývalého školského bytu
ZŠ.
Podarilo sa naplniť myšlienku, aby sme sa
my, rodičia a učitelia, spolu lepšie spoznali, zabavili a vymysleli nové spoločné aktivity. Lebo
nám všetkým ide o jeden cieľ, a tým je kvalitná
príprava na život, vzdelanie a šťastné detstvo
našich detí.
My rodičia oceňujeme a vážime si prácu
našich učiteľov. Zároveň si uvedomujeme, že aj
my môžeme pozdvihnúť úroveň školy tak, že
ponúkneme svoje talenty a vzdelanie v prospech
celej školy. Prvý ročník Katarínskej zábavy zaznamenal veľký úspech a už teraz sa tešíme na
jeho pokračovanie.
Kristína Visolajská,
predsedníčka Rady školy

Poďakovanie
Po prvýkrát sa pokúsila naša škola v spolupráci s Radou školy zorganizovať Katarínsku zábavu
pre rodičov a priateľov školy a s radosťou oznamujeme, že úspešne.
Touto cestou by som chcela POĎAKOVAŤ všetkým – hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a svojou
účasťou podporili našu myšlienku, organizátorom a predovšetkým sponzorom:
ZŠ Mojmírovce • BITÚNOK Mojmírovce REFKA s.r.o. • PD Mojmírovce • Autodiely Halás •
Ing. Andrea Bakošová s rod. • Ing. Peter Belan, ml. • Marek Benčík s rod. • Ing. Karin Benčíková s
rod. • CENTRUM ZDRAVIA, Gustáv Lyžiciar • COOP Jednota • CSOB Leasing • ELKO EP SLOVAKIA s.r.o. • Grosso bag, Ing. Marián Zachar • ITAL ZVER • Kaštiel Mojmírovce • Elena Kečkéšová s rod. • Keeper sport • Lekáreň Provance, Mgr. Daniela Grófová • MAXSPORT, Ing. Róbert Palka
• Gabriela Michalíková s rod. • Obecný úrad Mojmírovce • Penzión Gejdák • Peugeot Nitra • Pivovar
Pribina, Peter Kečkéš • Mgr. Martin Palka, starosta obce Mojmírovce • Ing. Ľudka Pauková s rod. •
Ing. Ivan Podberský s rod. • Ing. Monika Porubská • Lukáš Porubský • SOLA Switzerland EU,s.r.o.
• Tauris Nitria • ThermalPark Nitrava • Unicredit Leasing • Ing. Peter Valíček s rod. • Vinotéka pod
Perlou, Janoštiak • Webová agentúra ui42 • Ing. Simona Žáčiková.
Mgr. Gertrúda Štrámová
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Imatrikulácia prvákov

absolvovali 8. novembra 2017. O pár dní neskôr,
22.11.2017, psychicky posilnení piataci absolvovali 1. vážne testovanie v papierovej podobe aj
za prítomnosti tzv. externého dozoru, teda pedagógov z iných základných škôl.
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Najzaujímavejšie
podujatie školskej
knižnice
Každý štvrtý októbrový pondelok je vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. A
práve preto sme sa aj tento rok zapojili do súťaže
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,
ktoré malo tému: Deň Milana Rastislava Štefánika.

Naši prváci pozvali 23. novembra 2017 svojich rodičov do školy, aby im ukázali , čo všetko
už vedia, akí sú šikovní. Po krátkom kultúrnom
programe sa konala slávnostná imatrikulácia
prváčikov. Naši noví školáci boli dekorovaní
šerpou som prvák, imatrikulačným listom so
sľubom školáka a atramentovým perom, ktoré
je symbolom úspešného absolvovania prvých
školských dní.
Ing. Karin Benčíková

Školské kolo
olympiády z
anglického jazyka
Angličtina - náš druhý jazyk, i tak by sme
mohli charakterizovať tento vyučovací predmet.
V našej škole sa sním oboznamujeme v 1. - 2.
ročníku a od tretieho ročníka už riadne „zarezávame“. Starší žiaci si svoje vedomosti z anglickej gramatiky, ale i konverzácie preverovali
počas školského kola olympiády v anglickom
jazyku. Tie najúspešnejšie zo školského kola, T.
Mičinová (7. B) a P. Meždejová (9. A), nás pôjdu
reprezentovať do okresného kola.
Jitka Pahulyiová

Elektronické
testovanie
November bol pre piatakov veľmi náročný.
Čakalo ich Testovanie 5-2017. Aby sa žiaci naň
dobre pripravili, zapojila sa naša škola do elektronického testovania piatakov, ktoré úspešne
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27. novembra 2017 MUDr. Kristína Visolajská,
predsedkyňa Rady školy, aby na prednáške
Nebezpečenstvo fajčenia oboznámila našich
ôsmakov a deviatakov so zdravotnými rizikami
spôsobenými fajčením.
PaedDr. Mária Eliašová

Mgr. Dušan Horňák

Návšteva Mikuláša

Exkurzia do jadrovej
elektrárne
Exkurzia do Mochoviec patrí už k tradíciám
našej školy, vždy je pripravená pre žiakov 8.
ročníka. Po prezeraní priestorov elektrárne a po
oboznámení sa so základnými princípmi získavania jadrovej energie si žiaci sami zodpovedajú
na otázku, či je jadrová elektráreň hrozbou či
zázrakom pre ľudstvo. Tohtoroční ôsmaci navštívili Mochovce 8. novembra 2017.
Mgr. Daniela Valíčková

Okresné kolo
olympiády zo
slovenského jazyka
Po náročnom školskom kole olympiády zo
slovenského jazyka, ktorá je určená iba pre žiakov 8. – 9. ročníka, sa naša najúspešnejšia žiačka
Paulína Meždejová (9. A) zúčastnila 29. novembra 2017 na olympiáde v okresnom kole v Nitre.
V úlohách: vedomostný test, transformácia textu
a vytvorenie príhovoru nás úspešne reprezentovala. Spomedzi 35 žiakov získala 8. miesto.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Počas 1. vyučovacej hodiny deviataci pripravili dramatizáciu života Milana Rastislava Štefánika, ktorú sprostredkovali svojim spolužiakom
prostredníctvom školského rozhlasu, následne
navštívili jednotlivé triedy, kde sami boli tvorcami celej vyučovacej hodiny, prostredníctvom
prezentácií v Power Point-e a referátov (ktoré
si pripravili počas kooperatívneho vyučovania)
oboznámili svojich mladších spolužiakov a ich
so životom a dielom M. R. Štefánika a pripravili
pre svojich spolužiakov aj praktické aktivity
– skladali lietadlo, vyrábali čs. zástavu a pod.
Naša aktivita nebola márna. V súťaži sme
získali spomedzi 243 školských knižníc krásne
24. miesto.
Ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto úspechu
prispeli.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Nebezpečenstvo
fajčenia
Naša škola každý mesiac pripravuje aktivity, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl.
V rámci týchto aktivít našu školu navštívila

Školský vianočný stromček a zimná výzdoba tried nám pripomínali, že sa blíži čas vzácneho hosťa v našej škole – všetci sme túžobne
očakávali návštevu Mikuláša. A keďže našu
školu navštevujú samé dobré deti, Mikuláš k
nám zavítal a dokonca dvakrát. Zaspievali sme
mu, zarecitovali básničky a on nás za to odmenil
čokoládovou lízankou.
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Popoludní sa do našej školy opäť vrátil,
družinári si ho pozvali na vianočnú besiedku.
Mikuláš ich odmenil balíčkom a na záver sa
mohli družinári s Mikulášom i čertami „svojkovať“. Celou školou sa šírila vianočná atmosféra s
vôňou vianočného punču.
PaedDr. Žaneta Benčíková

Okresná
stolnotenisová súťaž
Stolnotenisový krúžok, ktorý nezištne vedú
v našej škole páni Andris a Daniš, píše už svoje trojročné dejiny. Stolnotenisti sa postupne
zdokonaľujú, súperia medzi sebou, organizujú
si školské turnaje a rozhodli sa, že K. Arpáš
(6. B), K. Kuki a M. Pítek (obaja z 8. B) si 24.
novembra 2017 boli zmerať sily aj na okresnej
stolnotenisovej súťaži.
Mgr. Peter Slíž

Francl (6. B), ktorý v kategórii starších žiakov
obsadil 1. miesto. Gratulujeme.
Mgr. Lucia Franclová

Vianočná návšteva
sociálneho zariadenia
Cedron
Vianoce sa približovali k nám priam kozmickou rýchlosťou a naši družinári sa rozhodli,
že 14. decembra 2017 spríjemnia chvíle čakania
na tento čas lásky a pokoja našim seniorom, ktorí sú v sociálnom zariadení Cedron. Pripravili si
malé pozdravy, zabalili vyzdobené medovníčky
a s koledami na perách sa vybrali na návštevu
babičiek a deduškov. Záver celého popoludnia
patril najkrajšej piesni Vianoc ,Tichej noci, ktorú
si zasievali všetci spoločne – družinári i seniori.
Mgr. Monika Poledníková

Zimné aranžovanie
Čaro Vianoc umocňuje vianočná výzdoba.
Naši šikovní žiaci si opäť zasúťažili v zimnom
aranžovaní. Témou bola vianočná dekorácia na
sviatočný stôl.
V Nitre nás 8. decembra 2017 úspešne reprezentovali: Tereza Benčíková (3. A), v kategórii mladších žiakov získala 3. miesto a Viktor
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My a strašidielka
V novembri sa naši piataci inšpirovali
regionálnou literatúrou – príbehmi o urmínskych strašidlách Violy Haršániovej. Vytvorili
vlastné príbehy o strašidielkach a doplnili ich
ilustráciami. Niektoré príbehy vyjadrujú osobné zážitky, iné sú okorenené veľkou dávkou
fantázie. Výsledkom ich snaženia je zaujímavá
nástenka, ktorá svedčí o ich literárnom a výtvarnom talente. Cieľom podujatia bolo prehlbovať
záujem o región, rozvíjať tvorivosť a čitateľskú
gramotnosť žiakov.
PaedDr. Ľubica Semáneková

Športové aktivity
žiakov
V prvom polroku školského roku 2017/2018
sa žiaci Základnej školy Mojmírovce úspešne
zapojili do viacerých športových súťaží. O
niektorých sme písali už v minulom čísle časopisu. Medzi ďalšie zaraďujeme nasledujúce:
v okresnom kole v stolnom tenise sa po prvýkrát pokúsili v silnej konkurencii zabojovať
o umiestnenie K. Arpáš, K. Kuki a M. Pítek.

Chlapci sú zverencami trénerov Andrisa a Daniša. V decembri sa uskutočnilo okresné kolo
vo florbale, kde nás mimoriadne potešili celkovým umiestnením hráči: T. Štefek, K. Dojčán,
K. Kuki, M. Čačik, M. Benčík, M. Pekárik s
brankárom Š. Kolníkom. Z kvalifikácie postúpili medzi 6 najlepších škôl okresu, kde napokon
obsadili 5. miesto. Treba upozorniť, že súperili
tiež so žiakmi zo športovo zameraných škôl, o to
viac si úspech chlapcov ceníme. V rámci týždňa
zameraného proti drogám sme zorganizovali
školský turnaj žiakov vo vybíjanej, do ktorého sa
zapojilo 96 žiakov 5. – 9. ročníka. Odpískali sme
celkovo 31 zápasov. V kategórii 5. – 6. ročníka
sa najlepšie darilo tímu s názvom: Shrekov tím

(A. Andris, M. Brezina, M. Bajzík, K. Arpáš, O.
Prekop, E. Uhrinová, K. a B. Kozmové).
V kategórii 7. – 9. ročníka si prvenstvo vybojovali: Dolina Riders (M. Čačik, M. Benčík, M.
Pekárik, K. Dojčán, Š. Kolník, K. Foltinová, K.
Repová, R. Očenášová).
Teší nás, že žiaci našej školy prejavujú
záujem rozvíjať svoje športové schopnosti,
pracovať na sebe a neboja sa silnej konkurencie.
Ďakujeme za akúkoľvek podporu rozvoja športu, aktivity detí a mládeže a tešíme sa na ďalšie
podujatia.
PaedDr. A. Holková,
Mgr. P. Slíž
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NAŠE ZÁHRADY

Čaro záhrad
v zime
V zimných mesiacoch naše záhrady a predzáhradky vnímame inak ako v ostatných ročných
obdobiach. Už koncom novembra vstúpil do nich
chlad, mráz a sneh. Práve sneh zmení vzhľad
napríklad ihličnanov, krušpánu, mahónie, brečtanu, pôdopokryvných rastlín a ďalších vždyzelených listnatých okrasných stromov a kríkov.
Na plodoch jarabín, mišpulí, divého hrozna alebo
rakytníka sneh vytvorí malé čiapočky a po oteplení sú ich plody vítanou potravou spevavcov. K
najkrajším záhradným rastlinám v zime patria
čemerice (na obrázku), ktoré kvitnú už od Vianoc. Zaujímavé sú tiež stopy, ktoré sa objavujú v
našich záhradách po napadnutí čerstvého snehu.
Skúsme zistiť, aké živočíchy ich zanechali. Záhrady a predzáhradky majú svoje čaro v každom
ročnom období.

lady serotonín. Zimné počasie vplýva na pocity
ospalosti, únavy a depresie. Liekom proti tomu
je dostatok pohybu a vyvážené stravovanie. Proti
stresu pomáhajú čaje z medovky, levandule a
rumančeka. Únavu zmierňuje kyselina listová,
obsiahnutá v špenáte, kapuste, karfiole, brokolici. V zime je dôležitý prísun vitamínu C. Jeho
najbohatším domácim a prístupným zdrojom je
najmä kyslá kapusta.

Zdravá cibuľa

Rastliny majú rozdielne požiadavky na zloženie
a pH pôdy (zásadité, neutrálne, kyslé pôdy), výživu, svetlo, teplo a vlahu. Hodnota pH ovplyvňuje rozpustnosť látok v pôde a prijateľnosť živín
rastlinami. Pôdnym mikroorganizmom spravidla
vyhovuje neutrálne prostredie. Keď na špičkách
rajčín a paprík objavíme škvrny pripomínajúce
suchú hnilobu, znamená to nedostatok vápnika v
pôde prístupného pre rastliny. Aj pehavosť jabĺk
súvisí s nedostatkom vápnika. Pri kôstkovinách
sa nedostatok prijateľného vápnika prejavuje
glejotokom. Rovnako k odumieraniu strapcov
hrozna dochádza pri obmedzenom prísune vápnika na kroch s nadmernou násadou plodov.

Záhrada bez rýľovania
Nielen vo veľkovýrobe, ale aj v úžitkových
záhradách môžeme uplatňovať progresívne postupy známe v zahraničí, ale aj na Slovensku.
Ide o bezorbové, minimalizačné a pôdoochranné
technológie. Zeleninovú časť našej záhrady sme
už takmer 20 rokov neorali, ani nerýľovali. Nemáme na to čas ani energiu. V prírode je bujná
vegetácia aj bez orania alebo rýľovania. Rýľovanie patrí medzi zásahy do pôdy, ktoré nie sú vo
voľnej prírode prirodzené, preto sa mu môžeme
vyhnúť aj v záhrade. Prevzdušnenie pôdy zabezpečia dážďovky a ďalšie organizmy. Rýľovanie
narušuje pôdny edafón - živú zložku pôdy (ko-

rene rastlín, mikroorganizmy, drobné živočíchy).
Semená burín sa rýľovaním alebo orbou zapravia
do pôdy a vytvoria sa vhodné podmienky na ich
klíčenie a rast v nasledujúcom roku. Rýľovaním
sa preseknú aj podzemné výhonky burín (napr.
pýr plazivý, pupenec...) a tým sa rozmnožujú.
Do pôdy vstupujeme čo najmenej, aby sme ju
zbytočne neutlačili. Pri pestovaní koreňovej
zeleniny môžeme pôdu prevzdušniť rýľovacími
vidlami bez obracania. V našej záhrade používame na to elektrickú motyčku. K priesadám
dávame dobre vyzretý kompost. Celú zeleninovú
plochu na jeseň aj na jar vyhnojíme vlastným
kompostom. K uvedenému treba ešte dodať, že v
záhrade máme kvalitnú pôdu, do ktorej prirodzené zrážky dopĺňame kvapkovou závlahou, každým rokom dodávame živiny a tak zlepšujeme
jej úrodnosť. Pritom vychádzame z toho, aby sme
pri minimálnych nákladoch vypestovali dostatok
vlastnej zeleniny a ovocia.
Základom úspechu záhradkárov je milovať
prácu v záhradách. V zime by mali záhradkári
však aj relaxovať v duchu hesla Keď mám čas,
tak len ležím a odpočívam. A keď nemám, tak
len ležím?. Pretože február je posledným mesiacom zimy, tak želám záhradkárom peknú jar a
úrodný rok.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto a kresba: A.Z.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Začiatkom roka sme očistili kmene stromov
od starej kôry a začali presvetľovať jadroviny.
Mumifikované plody sme odstránili už v jeseni,
opravili a naostrili sme náradie (motyky, rýle,
nožnice, pílky), vetrali sme celú zimu skladovacie priestory na ovocie a zeleninu. V prvej
polovici januára bolo veľmi teplo, rozkvitli aj
snežienky. Koncom februára môžeme začať s
predjarnými postrekmi ovocných stromov a kríkov proti škodcom a chorobám, predkličujeme
zemiaky, keď nemrzne, režeme aj kríky drobného ovocia, pri miernych teplotách zmladzujeme
okrasné kry.
Krátke dni a menej svetla v zime vplývajú na
nás negatívne. V zime dostávame zo slnka menej
vitamínu D a ten ovplyvňuje hormón dobrej ná-
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Cibuľu považujeme skôr za doplnok jedál,
ale má aj liečivé účinky. Už dávno sa používa
ako prírodný liek proti kašľu buď vo forme sirupu alebo čaju, ktorý osladíme medom. Cibuľa
má vysoký obsah železa, vitamínu C a kyseliny
listovej. Podporuje chuť do jedla, trávenie, krvný obeh, pomáha predchádzať artérioskleróze,
posilňuje imunitný systém. Mali by sme ju konzumovať pravidelne, najvhodnejšie v surovom
stave. Veľmi chutná je šalotka (na obrázku).

Rozdielna bonita pôdy
Je známe, že v mojmírovských záhradách
máme rozdielnu pôdu z hľadiska úrodového potenciálu (produkčnej výkonnosti) ,a to v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj spôsob jej využitia.

V decembri
a januári oslávili:
85. narodeniny
Karol Molnár
80. narodeniny
Milan Líška
75. narodeniny
Valentín Čanaky
Blažena Klobučníková
70. narodeniny
Mária Dúbravská
Pavla Franková
Helena Feješová
Alexander Kacír
Ján Šebestian
65. narodeniny
Božena Šurábová
Róbert Tóth

František Janes
Helena Kozárová
Július Minárik
Katarína Mičiaková
60. narodeniny
Dagmar Škerlíková
Michal Rác
Adriana Grancová
Eva Kukanová
Mária Rácová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Hana Hricková,
Kvetoslava Kozáková,

Linda Markovičová.
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Milan Černek,
Jaroslav Ďurčanský,
Helena Kvasňovská,
Mária Pintérová,
Viktor Štourač,
Stanislav Žilík,
Jaromír Tóth
Jolana Didiová
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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Futbalová slávnosť
v Rumanovej
Kultúrny dom v Rumanovej, ktorý bol tretíkrát dejiskom slávnostného podujatia, praskal
24. novembra vo švíkoch. Volebná konferencia,
vyhlásenie jedenástky roka, ocenenie najlepších
hráčov v jednotlivých kategóriách, ocenenie
zaslúžilých funkcionárov, ale aj vystúpenie speváka skupiny Desmod Kulyho so sprievodom a
cimbalovej muziky boli veľkým lákadlom pre
pozvaných hostí, hráčov i funkcionárov. Hovorí
sa, že do tretice všetko dobré, pre Rumanovčanov by malo platiť do tretice všetko najlepšie.
Zvládli prvé dva ročníky na výbornú, ten tretí
na výbornú s hviezdičkou. Ale vraj v najlepšom
treba prestať, takže štafetu pre rok 2018 prevzali
Žitavany. Prečo píšeme o akcii v Rumanovej
do Mojmírovčana? Hlavne preto, že tam bolo
najviac Mojmírovčanov počas doterajších ročníkov vyhlasovania jedenástky roka Oblastného futbalového zväzu Nitra. Hráč Futbalového
klubu Mojmírovce Samuel Ivanič si pred zrakmi
svojich rodičov a doterajších trénerov prevzal z
rúk predsedu zväzu Štefana Kormana ocenenie
pre najlepšieho benjamínka (mladšieho žiaka) za
rok 2017. Už bývalý tréner prípravky FK Mojmírovce a súčasne tréner výberu U-12 ObFZ Nitra
Ján Núdzný a tréner benjamínkov a žiakov FK
Mojmírovce a asistent trénera výberu U-14 ObFZ
Nitra Peter Slíž sa pri pohľade na svojho zverenca presvedčili, že ich práca mala a má zmysel.
Predseda ObFZ Štefan Korman ocenil aj
zaslúžilých funkcionárov z rôznych klubov. Na
pódiu sa vedľa seba postavili dlhoroční rivali,
protihráči a občas aj spoluhráči, ale hlavne dlhoroční priatelia. Mojmírovčania Ladislav Jančár a
Dušan Rumanovský si za prácu v prospech futbalu v Mojmírovciach ocenenie určite zaslúžili.
Veď ako bolo v návrhu na ocenenie napísané:

Ladislav Jančár
Dlhoročný hráč, tréner a funkcionár Telovýchovnej jednoty (TJ) Družstevník Mojmírovce,
Futbalového klubu Mojmírovce a TJ Družstevník
Veľká Dolina. Jeho rukami prešli prakticky všetky kategórie hráčov FK Mojmírovce od žiakov,
dorastencov až po mužov. Niekoľko rokov bol aj
predsedom futbalového oddielu.
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Je dušou a legendou Turnaja o Pohár predsedu
PD Mojmírovce, ktorý je jedným z najstarších,
ak nie vôbec najstarším bez prerušenia hraným
futbalovým turnajom na Slovensku a v roku 2017
sa odohral už jeho 44. ročník. Ladislav Jančár
odohral na turnaji 20 rokov ako hráč a ďalších 24
rokov je jeho hlavným organizátorom.

Dušan Rumanovský
Dlhoročný hráč a funkcionár TJ Družstevník
Mojmírovce a Futbalového klubu Mojmírovce.
Roky pôsobil ako vedúci mužstva najmä u mládeže, viac ako 15 rokov pracoval ako ako podpredseda klubu a niekoľko rokov tiež ako predseda FK Mojmírovce. Až do roku 2016 pôsobil ako
člen výkonného výboru FK Mojmírovce.

ŠPORT
neskoršiemu víťazovi turnaja, chlapcom z klubu
Náklo (ČR). Lenže potom sa najlepší strelec
turnaja Vojtech Mrtýnek a hoci Mojmírovčania
ešte zdvihli hlavy a dokázali vyrovnať, nešťastný štvrtý gól definitívne pochoval ich nádeje na
finálovú účasť. Prehra v závere ich tak rozladila,
že v zápase o 3. miesto nedokázali podať plnohodnotný výkon a podľahli aj Zbehom.
Napriek tomu treba povedať, že kombinačná
hra zverencov Petra Slíža sa divákom páčila a
pekné akcie niekoľkokrát ocenili potleskom.
Po strieborných medailách z roku 2007 dosiahli
mojmírovskí žiaci druhé najlepšie umiestenie v
histórii turnaja. Okrem toho sa do All – stars
dostal Denis Koleno.

Svojich starších, vyšších a často aj ťažších
protihráčov porazili futbalovým majstrovstvom
a bojovnosťou. Nevyšiel im iba zápas s Vinodolom. Škoda, lebo aj v tomto stretnutí sa ujali
vedenia a herne ani v tomto zápase neboli horší.
Napriek tomu, že dorastenci do záverečného
turnaja nepostúpili, tromi víťazstvami a predvedenou hrou fanúšikov potešili. V závere na odľahčenie: Tréner Peter König teraz aspoň nemusí
riešiť problém, či bude na hlavnom turnaji sedieť
na lavičke Mojmíroviec alebo Ivanky pri Nitre.
Ing. Jozef Filo

Turnaj starších dorastencov
PP Incest Cup - 20. ročník

Dňa 26.12.2017 sa v telocvični ZŠ v Mojmírovciach odohral stolnotenisový turnaj Memoriál
Vojtecha Kincla a Pavla Hájeka, funkcionárov a
rozhodcov nielen na československej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Predseda ObFZ na záver oceneným funkcionárom poďakoval a zaželal všetkým pevné zdravie a radosť pri sledovaní športových úspechov
ich nasledovníkov. K poďakovaniu sa pripája aj
výbor FK Mojmírovce.
Ing. Jozef Filo

Memoriál Vojtecha Kincla
a Pavla Hájeka

Halová sezóna
už je v plnom prúde
Vianočný turnaj My Nitrianskych novín
- 26. ročník
Napriek tomu, že Mojmírovce skončili v
prebiehajúcom ročníku VII. A ligy na treťom
mieste, museli absolvovať predkvalifikáciu. Nenašli v nej premožiteľa, poradili si so všetkými
súpermi a postúpili aj do druhého hracieho dňa.
Tam už to bolo horšie. Hanbu si neurobili, ale
Klasov, Lužianky a Tesárske Mlyňany boli nad
sily zverencov Petra Obložinského.

Dorast nestačil iba na Vinodol
Keď organizátori rozhodli, že na turnaji
môžu hrať hráči buď za Mojmírovce alebo za
Ivanku. Kto to ešte nevie, máme hráčov, ktorí
majú povolení štart aj za jeden, aj za druhý klub.
Ozvali sa hlasy neprajníkov, že za Mojmírovce
nebude mať kto hrať. Napriek tomu na prvý zápas turnaja nastúpili bojovníci, odhodlaní nepredať svoju kožu lacno.

Turnaj starších žiakov
o Pohár firmy ACT Nitra - 19. ročník
Starší žiaci Mojmíroviec (aj keď viac ako
polovica mužstva je ešte vo veku mladších žiakov) sa už tradične predstavili na turnaji o Pohár
firmy ACT Nitra. Kvalifikáciou preleteli ako nôž
maslom, zvíťazili vo všetkých zápasoch so skóre
11:1 a po 5 hodinovej prestávke zvládli aj štvrťfinálový zápas so Slažanmi. Dobre začali aj proti

Žiaci porazili Machulince

Turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov, ktorí boli
rozlosovaní do 6 skupín, z ktorých prví dvaja
postúpili do pavúka. Útechu vyhral Tomáš
Jankušík z Velkej Doliny. Do semifinále sa postupne prebojovali Teodor Turek, ktorý zvíťazil
nad Pavlom Gardianom 3:1, a Milan Šoky, ktorý
porazil Radoslava Andrisa 3:1. O tretie miesto
zvíťazil Gardian nad Andrisom 3:0.Vo finále
porazil Turek Šokyho 3:1.
Poháre a medaily odovzdávali Mičina a
Škrabák. Oceneným zablahoželal starosta obce
Martin Palka.
Už 14. ročník memoriálu sa mohol uskutočniť len za podpory obce Mojmírovce, OZ Mojmírovské kroky, dozorného výboru COOP Jednota
Mojmírovce a firmy ADIVIT Dolné Krškany.
Ing. Stanislav Andris
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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
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