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Zrnko múdrosti:
Pán Boh dal človeku dve uši a
jedny ústa, aby veľa počul a málo
hovoril.
Židovské príslovie

Mojou obcou sú
Mojmírovce

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

OZNAMY A POZVÁNKY

Vážení spoluobčania,
vďaka vychádzajúcim teplým lúčom
slnka postupne zabudneme na chladnú
zimu a ubúdajúcimi dňami sa k nám opäť
priblížia sviatky jari a najväčšie kresťanské sviatky - Veľká noc.
Pri tejto príležitosti vám chcem popriať v mene svojom, v mene členov obecného zastupiteľstva a Redakčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan, aby vám jarné slnko vnieslo do sŕdc radosť
a roztopilo chmáry.
Želám vám, aby ste v tajomstvách Veľkej noci našli
silu prekonávať každodenné útrapy a starosti. Prežite
veľa radostných a pohodových chvíľ v kruhu najbližších.

Mgr. Martin Palka,
starosta obce

V marci majú sviatok ženy celej zeme.
Muži, čo s tým spravíme,
predsa vieme.
Budeme teda na ženy dobrí a milí,
nielen v marci, ale v každej chvíli.
Netreba more slov,
netreba rieky viet,
úmysel prezradí i malý skromný kvet.
Jedno - dve slovíčka,
maličkú kytičku,
čo presne zapadne do miesta
v srdiečku.
Starosta obce,
obecné zastupiteľstvo
a redakčná rada želajú
všetkým ženám pri
príležitosti MDŽ všetko
najlepšie, dobré zdravie,
veľa spokojnosti,
porozumenia, lásky,
šťastia, radosti a veľa
úspechov v osobnom i
v pracovnom živote.
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* Výbor MS SČK v Mojmírovciach pozýva svojich členov a
sympatizantov Červeného kríža na výročné zhromaždenie členov v piatok 16.3. o 17.00 do veľkej sály kultúrneho domu.
* Obec Mojmírovce v spolupráci OZ INŠPIRÁCIA organizuje
v kultúrnom dome v sobotu 17. marca 2018 od 9.00 do 12.00
podujatie pod názvom Veľkonočné tvorivé dielne. Budú sa vyrábať veľkonočné dekorácie, pliesť šibáky a zdobiť veľkonočné
medovníčky. Záujemcovia bez rozdielu veku sa môžu prihlásiť
na telefónnom čísle 0917 336 061 alebo v knižnici u Márie Kukanovej. V účastníckom poplatku 1 € je príspevok na materiál,
lektorov a malé občerstvenie.
* Collegium Wartberg, Slovak Double Bass Club v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú občanov v rámci Grassalkovich Music Festivalu na druhú časť programu festivalu pod
názvom Mladé talenty Slovenska, ktorá sa uskutoční v nedeľu
18. marca 2018 o 15.00 v Regionálnom múzeu Mojmírovce.
Vstupné dobrovoľné.
* Národná tranfúzna služba a Miestny spolok SČK v Mojmírovciach pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi ako
aj prvodarcov na hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční
v utorok 20. marca 2018 od 8.00 do 11.00 v zasadačke OcÚ.
Veríme, že sa zapojíte, pretože svojou kvapkou krvi môžete
zachrániť život iným.
* Obecná knižnica v Mojmírovciach organizuje v termíne od
stredy 21. marca 2018 do soboty 24. marca 2018 od 14.00 do
18.00 v sále kultúrneho domu výmenno-predajnú burzu kníh.
Predávať a nakupovať môže každý, stačí priniesť knihy, časopisy a pod., ktoré máte už prečítané prípadne nepotrebné.
* Obec Mojmírovce pozýva všetkých pedagógov z MŠ, ZŠ,
ZUŠ Mojmírovce a dôchodcov pedagógov na posedenie pri
príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční v utorok 27. marca 2018 o 15.30 v školskej jedálni.
* MC Urmínček pripravuje pre deti vo veku od 1,5 do 3 rokov
cvičenie, ktoré sa koná v priestoroch MC Urmínček každý piatok v čase od 9.00 a od 10.00.

Distribúcia potravinových balíčkov 2018
Výbor MS SČK v Mojmírovciach oznamuje občanom
v hmotnej núdzi, že distribúcia potravinových balíkov na
základe pozvánok v rámci operačného programu FEAD sa v
tomto roku uskutoční štyrikrát v termínoch:
VII. etapa od 27.2. do 5.3.2018,
VIII. etapa od 9.5. do 18.5.2018,
IX. etapa od 4.9. do 14.9.2018,
X. etapa od 29.10. do 15.11.2018.
Distribúcia hygienických balíčkov jedenkrát v termíne VIII.
etapy.
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MAREC MESIAC KNIHY

Fašiangy
2018
Podľa dávnych tradícií sa počas
utorkovej noci končia fašiangy - čas
zábav, plesov a karnevalov. Bývalo
zvykom, že v utorok o polnoci pred
Popolcovou stredou, ktorá bola tento
rok 14. februára, sa fašiangy skončili
pochovávaním basy. Túto tradíciu sme
v našej obci obnovili v spolupráci so
ZUŠ a jej novovytvoreným divadelným súborom Mojmír, ktorý sprevádzala ľudová hudba Urmín.

Okom
knihovíčky
Mesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých snežienok, ale aj
s prívlastkom marec – mesiac knihy. Kniha,
najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov
mladých či starých. Prečo si mesiac knihy
pripomíname práve v marci? Z historického
hľadiska sa tento mesiac viaže na Mateja Hrebendu, ktorý šíril osvetu a vzdelanosť, pretože
miloval knihy.
Žiaľ, v súčasnosti mladá generácia zanedbáva dobrú beletriu a radšej neprestajne pozerá na
televíziu alebo sedí pred počítačom a mrhá čas
na sociálnych sieťach. Pritom by sa dal využiť
oveľa užitočnejšie, a to prečítaním si dobrej
knihy, o ktorej sa môžeme medzi známymi porozprávať. Dnešná doba s prívlastkom moderná
vedie k úpadku knihy. Ľudia si radšej pozrú
televíziu či zájdu na internet, než by mali čítať
niekoľko stostranovú ,,nudnú“ knihu.
Množstvo informácií je čerpaných z nedôveryhodných zdrojov a výsledkom je skreslenie
pohľadu na svet. Najlepšie je riadiť sa výrokom
známeho pedagóga J.A. Komenského, ktorý
povedal: „Nemilovať knihu znamená nemilovať
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múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa
hlupákom.“ Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi
viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa.
Potvrdzujú to aj slová, ktoré som kdesi o knihách
čítala a vryli sa mi do pamäti: „Všetky sú rovnaké a predsa je každá iná.“
Kniha bola už v dávnych dobách považovaná za zdroj múdrosti a informácií, pomáha nám
rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás
premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo
nás vzdeláva. Kniha nás sprevádzala už odmalička. Aj knihe vďačíme za vzdelanie, pretože
je to obrovský zdroj informácií. Príchod nových
technológií a výpočtovej techniky vytláča knihu
do úzadia. Napriek týmto negatívnym faktorom
má v marci kniha svoj sviatok a vždy sa nájde
niekto, kto uprednostní knihu pred počítačom
alebo televíziou.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie
kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania
- plnia knižnice, ako je aj tá naša – mojmírovská.
Hoci sprístupňuje svoje knižné fondy čitateľom
po celý rok, v marci by sme zvlášť chceli aktivizovať našu činnosť. V rámci celoslovenského
Týždňa slovenských knižníc vás chceme pozvať
na výmenno - predajnú burzu kníh v priestoroch
kultúrneho domu, kde si môžete nájsť zaujímavú
knihu.
Mária Kukanová,
členka redakčnej rady
Foto: zdroj internet

Už od skorého rána v utorok na nádvorí kultúrneho domu bolo počuť vravu
a veselú hudbu, ktorá sprevádzala tradičnú dedinskú zabíjačku. Občania si mohli
popoludní zakúpiť čerstvé zabíjačkové
špeciality. Ako zvyčajne sa naši seniori
postarali o fašiangové občerstvenie,
šikovné ženy upiekli mäkučké šišky a
voňavé fánky, horúci čajík a varené víno
zahrialo každého návštevníka, ktorý
zavítal do kultúrneho domu. Detičky zo
ZŠ aj napriek mokrému februárovému
počasiu vytvorili krásny fašiangový
sprievod v maskách a už vo vnútri
čakali maškary, s ktorými sa začala nefalšovaná zábava.
Do tanca aj na príjemné počúvanie
nám zahrali skupina SLIDE, duo JES,
ľudová hudba Urmín a nechýbali ani naši
kamaráti Penco a Eiffel so svojou country muzikou.
Na záver sme si poplakali a našu
milú basu slávnostne pochovali ako symbol toho, že hudobné nástroje zmĺknu,
zábava sa končí a nastáva obdobie pôstu.
Dúfame, že táto krásna tradícia v našej
obci nevymizne.
„Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k priebehu ukončenia fašiangov v Mojmírovciach.“
MK
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Gajdošský koncert
v kaštieli
Poslednú fašiangovú nedeľu zavítali do našej
obce gajdoši z Čiech, Nemecka, Grécka a Slovenska, aby predviedli verejnosti svoje tradičné
gajdošské umenie, spev i tance.
Dudáci Tryhuci z ČR

Ľubomír Tatarka - pastierska flauta
Pestrosť a rôznorodosť prevedenia umocnil
zážitok koncertu, zástupcovia krajín zároveň porozprávali o sebe a svojej kultúre, čím sa vlastne program povýšil aj o poznávanie. Na úvod
programu vystúpili grécka skupina EVROS,
komunita žijúca v Čechách a zachovávajúca
svoje národné kultúrne zvyky, po nich prišli
Dudáci Tryhuci z Brnenského kraja - mladí ľudia, ktorí obnovili gajdošskú tradíciu vo svojom
kraji. Ľubomír Tatarka, prvý cechmajster CSG
pre zmenu predviedol okrem hry na gajdy aj hru
na pastiersku píšťalu a flautu. Nemecká skupina
Windbeutel svojským spôsobom odprezentovala
hudobné umenie s množstvom nástrojov, ktorých
súčasťou sú aj gajdy.
Tento zážitkový koncert sa uskutočnil vďaka
Kaštieľu Mojmírovce, obce Mojmírovce, OZ

Julo Viršík v KD
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INŠPIRÁCIA a OZ INVENIO. Zároveň treba
dodať, že vďaka tomuto koncertu sa na druhý
deň uskutočnil výchovný koncert pre deti a
mládež v ZŠ Mojmírovce, ktorý podporilo PD
Mojmírovce.
tt
Foto: František Kolář
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vynechané ani slaďáky. Kultúrny dom praskal
vo švíkoch a každý návštevník si isto prišiel na
svoje, keďže zábava pokračovala až do rána.
Julo, ktorý ako dieťa strávil v Mojmírovciach
každé prázdniny, nakoľko obaja jeho rodičia
pochádzajú z Mojmíroviec, nám prezradil, že sa
do Mojmíroviec chystá vrátiť aj na jeseň. Nám
zostáva veriť, že sa podobné akcie budú opakovať aj častejšie.
ToP

Pletenie košíkov
v MC Urmínček
Materské centrum Urmínček privítalo
8.2.2018 vo svojich priestoroch lektorku Zuzku
Tóthovú, ktorá nám predstavila kreatívne využitie materiálu nazývaného pedig.

Julo Viršík
roztancoval...
Začiatkom februára sa v kultúrnom dome
konala udalosť, akú naša obec už dlho nezažila.
Zavítal k nám rozhlasový moderátor Julo Viršík,
známy z rádia Expres, kde uvádza nedeľňajšiu
reláciu Twentyfive, počas ktorej poslucháčom
hrá predovšetkým oldies hity z rokov 90., 80. i
70. Práve v tomto duchu sa niesla aj sobotňajšia
zábava, o ktorú bol enormný záujem, nakoľko sa
lístky rozpredali ako teplé rožky už v priebehu
jedného týždňa.
Ľudia sa začali pomaličky schádzať už od
pred ôsmou a do hodinky bola akcia v plnom
prúde. Na parkete sa tancovalo na hity rôznych
období či žánrov a na záver každého kola neboli

Zaujímavosťou tohto materiálu je, že práci
s ním predchádza navlhčenie vo vode. Takto sa
zvýši jeho ohybnosť a samotné tvorenie môže
začať. Kurz pletenia košíkov z pedigu prišlo
navštíviť sedem žien a každá z nich odchádzala
domov so svojím vlastnoručne upleteným košíkom. Odborný výklad, pomoc
pri tvorbe košíkov a materiál nám
zabezpečila lektorka Zuzka. Celý
kurz trval skoro štyri hodiny,
avšak výsledky našej tvorby nám
priniesli veľkú radosť. Zuzka nám
vysvetlila a názorne ukázala ako sa
pracuje s pedigom, čo je potrebné
na vytvorenie košíka, dokonca
nám priniesla ukázať svoje vlastné
výtvory. Na výber sme mali rôzne
druhy ozdobného materiálu, ako
napríklad šény, šnúry a stuhy. Podľa vlastného vkusu sme vytvorili
sedem nádherných košíkov. Keďže
kurz mal veľký úspech, do budúcna pripravujeme jeho opakovanie.

Na záver by sme radi poďakovali Zuzke za jej
obrovskú snahu a pomoc pri tvorbe.
Mgr. Lívia Belanová

Cvičenie so zajkom
v MC Urmínček
Ako iste vieme, pohyb je prospešný pre telo
človeka od 0 - 99 rokov života človeka. Pohyb
podporuje celkový vývoj dieťaťa, stimuluje mozog, aktivuje srdcovo-cievny systém, posilňuje
svalstvo, podporuje obratnosť, spevňuje kĺby a
kosti a predchádza nadváhe a obezite. Cvičenie
je aplikované zábavnou formou. Deti si osvojujú
a precvičujú hrubú motoriku pomocou pohybových hier. Počas cvičenia zdokonaľujú chôdzu,
beh, skákanie, lezenie, hádzanie loptou. Úlohou
cvičenia s deťmi je vybudovanie návyku dieťaťa
na pohyb od útleho detstva.
Srdečne pozývame mamičky s deťmi do

priestorov MC Urmínček. Tešíme sa na vás.
Sledujte nás aj na FB stránke: Mamičky z Mojmíroviec a okolia.
Ing. Michaela Paluchová

7

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Ukončenie roka 2017
Mesiac december vniesol vianočnú náladu
nielen do našich sŕdc a domácností, ale aj do našej MŠ. Deťom učarovala zima prvým snehom,
okúzľujúcim mrázikom a v neposlednom rade
príchodom Mikuláša. Keď zavítal Mikuláš do
našej MŠ, celá škôlka sa rozžiarila iskričkami
šťastia v očiach detí a obrovským úsmevom na
perách. Pani učiteľky spolu s deťmi privítali
Mikuláša s množstvom naučených básničiek a
pesničiek, za čo si každý zaslúžil sladkú odmenu
a nejednu pochvalu. Keďže máme v našej škôlke len dobré deti, čertovi sa nič neušlo, pretože
všetky deti dostali od Mikuláša bohatý balík
sladkostí. S odchodom Mikuláša sa však naša
vianočná nálada neskončila. Práve naopak.

lákov vystúpila s bohatým programom, ktorý bol
plný tancov, básní, piesní, kolied či veršovačiek a
hraných rolí. Za výborné výkony si deti zaslúžili
obrovský potlesk, ktorý sa ozýval celou sálou.
To však nebolo všetko. Pani učiteľky si pripravili
pre detičky prekvapenie - detskú diskotéku uja
Ľuba. Začala sa tak obrovská zábava, ktorá roztancovala celý kultúrny dom. Tancovali a spievali nielen deti či rodičia, ale aj pani učiteľky.
Tancovalo sa až pokiaľ nám všetkým sily stačili.
Takto radostne sme aj ukončili našu vianočnú
besiedku, ktorá nám vliala do sŕdc opäť kúsok
lásky, nehy a pohody vianočných sviatkov. Ako
by to však bolo bez rodičov našich detí, ktorí
prispeli občerstvením počas pestrého programu
besiedky, ako aj milým slovom či pochvalou, za
čo im ďakujeme.
Aj v novom roku máme pre naše deti pripravené rôzne aktivity a pestré podujatia, ako sú
napr.: karneval, kúzelník, olympiáda CEDRON,
rôzne divadelné predstavenia, výlet, dokončenie
ihriska... Tešíme sa preto na ďalší rok, plný zážitkov strávený v našom kolektíve materskej školy.
Mgr. Katarína Civáňová
Mgr. Simona Tóthová

SIMSALALA v MŠ
Našu škôlku v januári navštívila SIMSALALA v podaní Simony Hudákovej. Deti sa veľmi
tešili na jej príchod. Simsalala rozdala všetkým
deťom hudobné nástroje a na chvíľu sme sa premenili na malých hudobníkov. Svojimi piesňami
nás previedla všetkými ročnými obdobiami,
ktoré sme si zopakovali a uhádli všetky hádanky.
Spolu sme si zaspievali a zatancovali. V očkách
detí bolo vidieť veľkú radosť.

Pustili sme sa do posledných príprav na
besiedku. Tak ako každý rok, aj tentokrát sme
smelo trénovali – tancovali, recitovali i dramatizovali na našu vianočnú besiedku. Každý rok
sa deti i pani učiteľky poctivo pripravujú na vianočné vystúpenie detí, ktoré sa tento raz konalo
v kultúrnom dome. Celá materská škola úporne
trénovala niekoľko týždňov, aby deti potešili
svojím vystúpením rodičov i najbližších. Každá
trieda od najmenších až po najväčších - predško-
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Tešíme sa, ak nás nabudúce navštívi znova.
Ľubica Kozmová

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Týždeň plný angličtiny
Žiaci našej základnej školy mali opäť možnosť overiť a zdokonaliť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Počas celého týždňa
od 22.1. do 26.1.2018 sa žiaci 3. až 9. ročníka
pravidelne stretávali a intenzívne komunikovali
so šiestimi zahraničnými lektormi, ktorí na našej
škole pôsobili v rámci medzinárodného projektu
AIESEC.
Cieľom tohto projektu je rozšírenie kultúrneho povedomia o iných krajinách medzi žiakmi
slovenských základných škôl. Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu, rozšíril žiakom
obzory, zvýraznil dôležitosť tímovej spolupráce
a vzájomnej tolerancie. Je zložený z prezentácií,
workshopov a diskusií vedených zahraničnými
lektormi.
Naši žiaci tak mohli spoznať kultúrne zvyky
a tradície Kirgistanu, Brazílie, Pakistanu, Srí
Lanky a Indonézie. Lektorov si veľmi obľúbili a
na záver ich milo prekvapili rôznymi darčekmi.
Možnosť stretnúť našich lektorov a ochutnať
niečo z ich domácich špecialít budeme mať ešte
17.2.2018 o 13.00 na akcii Global village v
Centro Nitra.
Natália Poláková

Olympiáda v
anglickom jazyku

Dňa 16.1.2018 sa uskutočnilo okresné kolo
olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A,
ktorého sa zúčastnilo 28 žiakov základných
škôl. Spomedzi 10 úspešných riešiteľov sa naša
žiačka 7. ročníka Terézia Mičinová umiestnila na
3.mieste. Žiaci absolvovali písomnú časť, ktorá
pozostávala z gramatickej časti, počúvania s
porozumením, čítania s porozumením a z ústnej
časti, kde žiaci museli viesť rozhovor na určenú
tému.
Natália Poláková

Matematická
olympiáda
Matematika patrí medzi najnáročnejšie a
žiaľ, i menej obľúbené predmety na našej škole.
Niektorí žiaci však považujú matematiku za svoje hobby, venujú sa jej nielen v škole, ale aj doma
vo svojom voľnom čase. Riešia sudoku, matematické hlavolamy, zábavné úlohy a najšikovnejší
priaznivci matematiky sa prerátali náročnými
úlohami domáceho kola matematickej olympiády a reprezentovali školu v okresnom kole.
Spomedzi 53 žiakov OK MO bolo iba 38 žiakov
úspešných riešiteľov a z našej školy sa žiak V. A
triedy Ondrej Szlaténi umiestnil spolu s ďalšími
6 súpermi (zhodný počet bodov) na 1. mieste. Veríme, že bude našu školu úspešne reprezentovať
aj v KK MO.
PaedDr. Žaneta Benčíková

9

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Finančná gramotnosť

pôdu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že naša škola
odolala nástrahám chrípky a ako jediná z okolitých škôl nemala chrípkové prázdniny.
Spomedzi množstva receptov, ktoré žiaci priniesli, vyberáme
tip na zázvorový čaj,
vhodný ako prevencia
proti chrípke:
Čo budeme potrebovať?
Kúsok zázvorového koreňa (asi 2 cm) a med.
Postup:
Zázvorový koreň nastrúhame,
zalejeme
vriacou vodou a necháme niekoľko minút
odstáť. Po vylúhovaní
môžeme čaj osladiť
lyžičkou medu.

V rámci rozvoja finančnej gramotnosti žiakov na našej škole prebiehajú rôzne aktivity: exkurzia do Národnej banky Slovenska v Bratislave, pomocou interaktívnej hry sa učia rozlišovať
ochranné prvky bankoviek, riešia úlohy zamerané na prácu s peniazmi, investíciami a v mesiaci
január si žiaci druhého stupňa mali možnosť
vyskúšať návrh vlastnej mince. Námety čerpali
zo svojich voľnočasových aktivít. Tie najkrajšie
sú vystavené na nástenke v priestoroch školy.
Mgr. Alena Szabóová

Škola podporujúca
zdravie
Naša škola chce byť aj školou podporujúcou
zdravý životný štýl detí. Pravidelne pripravuje
koordinátorka Zdravej školy PaedDr. Mária
Eliašová aktivity na podporu zdravia, prevencie
a zdravého životného štýlu.
V mesiaci január bola vyhlásená súťaž pre
žiakov 4. - 9. ročníka o najchutnejší a najzdravší
recept. Po preštudovaní receptov sme zistili, že
naši žiaci poznajú zdravé potraviny aj vhodné
spôsoby ich prípravy a že cieľ, ktorý sme si v
rámci plánu Zdravej školy určili, padá na úrodnú
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Čaj je vhodný piť aspoň 2-3 šálky denne a jeho
pozitívne účinky pri zimnici, nádche, chrípke, na
posilnenie imunity či pri uvoľňovaní migrény sa
určite dostavia.
A ešte jeden tip na záver:
Ak čaj necháme vychladnúť, scedíme ho,
osladíme medom a zalejeme studenou vodou či
minerálkou, pridáme plátok citróna, pomaranča
či limetky, stane sa z neho chutná a najmä zdravá
limonáda.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Boli sme v divadle
Naši školáci I. až IV. ročníka sa 19.1. 2018 zúčastnili divadelného predstavenia Čarodejník z
krajiny OZ v Starom divadle v Nitre. Muzikálové
predstavenie sa im veľmi páčilo, často od napätia
ani nedýchali. Účinkujúcich hercov odmenili
neutíchajúcim potleskom na konci predstavenia.
Ešte i po návrate do ZŠ s nadšením rozprávali o
Plecháčovi , Hastrošovi či čarodejnici. Svoje dojmy z predstavenia namaľovali aj na výkresy.
Už teraz sa všetci netrpezlivo tešíme na nové
predstavenie, ktoré si pôjdeme spoločne pozrieť.
Magda Segečová

ZAZNAMENALI SME

Urmínčan
so srdcom na dlani

s ťažkým zdravotný postihnutím či osamelým
seniorom v Nitre.

Začiatkom roka sa v nitrianskej synagóge
uskutočnil v poradí 7. ročník podujatia Srdce
na dlani. Jeho cieľom je symbolické ocenenie
dobrovoľníckej práce jednotlivcov i kolektívov, ktorí chcú svojou nezištnou snahou spraviť tento svet lepším.
Dobrovoľníci boli nominovaní organizáciami i neformálnymi skupinami v šiestich
kategóriách: dobrovoľník/-čka pracujúci/-a
s deťmi a mládežou, v sociálnych a zdravotníckych službách, v oblasti vzdelávania, pre
životné prostredie, v oblasti kultúry a vo veku
do 18 rokov. Z 32 nominantov z 21 organizácií
bol v kategórii dobrovoľník/-čka pracujúci/-a v
sociálnych a zdravotníckych službách ocenený
a symbolické srdce na dlani získal náš občan
Július Minárik, ktorý je už viac ako 21 rokov
aktívnym dobrovoľníkom SČK v Nitre. Jeho poslaním je vykonávať charitatívnu činnosť v mene
vyššieho dobra a svojou činnosťou napomáhať
rodinám v ťažkých životných situáciách, osobám

Návštevníkov podujatia večerom sprevádzali
známy nitriansky herec Ivan Gontko, eventová
kapela Dominika Titková & Friends a Gitarové
kvarteto pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre.
ToP

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vo februári oslávili:
95. narodeniny
Koloman Kvasňovský
90. narodeniny
Anna Mudráková

65. narodeniny
Blažena Hanáková
Mária Janesová
Štefan Eliáš
Štefan Šurába
Juraj Trenkler

85. narodeniny
Karol Jankušík

60. narodeniny
Ľudovít Homola
Mária Šantavá

75. narodeniny
Zdenka Toroková
Angelika Pavlová

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

70. narodeniny
Klára Lyková
Ján Majerčík
Dušan Daxner

Prišli na svet:
Alžbeta Kuklová,
Matias Pinka.

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Emil Uhrina,
Karol Lakatoš,
Aurélia Rodná.
Rodinám
vyslovujeme
úprimnú
a hlbokú
sústrasť.

INZERCIA
Celoživotná ochrana krovu, ničenie červotočov, plesní, húb. Ochrana starožitností. Vysušovanie
muriva bez stavebného zásahu. Telefón: 0904 865 262.

11

ŠPORT

Európske medaily
do Mojmíroviec
V priebehu posledných desaťročí sa nohejbal
vypracoval na jeden z najúspešnejších neolympijských športov na Slovensku. Popredné pozície
značky SVK v historických tabuľkách svetových
a urópskych šampionátov Medzinárodnej federácie nohejbalových (footballtennisových) asociácií FIFTA potvrdili slovenskí reprezentanti aj v
jubilejnom 30. roku existencie tejto organizácie.
Na XIII. Majstrovstvách Európy FIFTA 2017 v
olympijskom komplexe Sydney 2000 v rumunskom Izvorani, Slovensko obsadilo všetkých 13
súťažných disciplín v piatich kategóriách a získalo 4 medaily. Vybojovaný úspech je o to cennejší,
že nad kontinentálnym šampionátom FIFTA v
neolympijskom športe prevzal oficiálny patronát
rumunský olympijský výbor. A v takomto kontexte sa v reprezentačných dresoch Slovenska na
vrcholovom podujatí FIFTA premiérovo predstavili aj hráči a hráčky z Mojmíroviec.

Európsky šampionát FIFTA 2017

Na pokraji senzácie
Po prvýkrát od znovuzačlenenia Slovenska
do FIFTA pod ochrannými krídlami Slovenskej
únie nohejbalu *SUN* Footballtennis Slovakia
sa na európskom šampionáte predstavili vo
všetkých troch svojich disciplínach aj reprezentantky s dvojkrížom na troch vŕškoch na dresoch.
Lenže ktosi múdry už kedysi dávno povedal,
že v ženách sa ani čert nevyzná. Nováčikovský
krst ohňom sa po viac-menej predpokladanom
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priebehu prvých troch setov vystúpenia slovenských reprezentantiek v súťaži jednotlivkýň
takmer zmenil na senzáciu. Jednoznačná prehra
so Severným Cyprom a rovnako neúspešný prvý
set s Maďarskom znamenali prestriedanie Zuzany Jelenekovej a prítomní diváci sa nestačili
čudovať. Kristína Mokrášová nielenže druhý set
vyhrala – ona svoju súperku rozdrvila 11:1. A
táto 19-ročná dievčina z Mojmíroviec v adrenalínovom tranze doviedla Slovensko k premiérovému ženskému víťazstvu na ME.
Moldavsko si už potom dalo na skrytý slovenský tajfún pozor, avšak o fakte, že do semifinále singlistiek spolu so Severným Cyprom
postúpilo zdolané Maďarsko, rozhodla až doplnková minitabuľka zo vzájomných zápasov troch
súperiacich krajín s jedným víťazstvom a dvoma
prehrami na konte.
Dôstojné vystúpenie Sloveniek potvrdili aj
súťaže dvojíc a trojíc. Z Mojmíroviec sa o to pričinili Kristína Mokrášová a Hana Pappová.

Ticho pred búrkou
Kategória mužov na európskom šampionáte
je pre začínajúcich mladých nohejbalistov z Mojmíroviec zatiaľ nedosiahnuteľná.
Nádejnejšie to v príprave vyzeralo medzi juniormi U-18, ale na kvality osvedčenej základnej
trojice Ľuboš Kratochvíla – Adam Varga – Ján
Štefančin, ktorá siahala na európske zlato, to
nestačilo. Napriek tomu je strieborná medaila z
Izvorani na krku hrajúceho náhradníka Kristiána Lámiho veľkým úspechom mojmírovského
nohejbalu.
Kategóriu mixov dospelých obsadilo Slovensko od svojho znovuzačlenenia do FIFTA v roku
2011 po druhýkrát. Vzhľadom na množstvo zápasov európskeho šampionátu v 13 disciplínach
piatich kategórií a súbežné rozdelenie súťaží
mixov dospelých a juniorov U-21 do viacerých
hál nastala pre slovenskú výpravu v Rumunsku
značná komplikácia. Kľúčovú pozíciu mladej
Kristíny Mokrášovej v dvojiciach i trojiciach
oboch kategórií nebolo možné využiť podľa
pôvodných nominačných predstáv.
Po zvážení aktuálnej situácie a črtajúcich
sa postupových možností z pohľadu Kristíny
dostali prednosť mladíci do 21 rokov. V kategórii
dospelých prebrala štafetu z jej rúk Zuzana Jeleneková, aktívna futbalistka a nedávna popredná

ŠPORT
slovenská reprezentantka s medzinárodnými
ostrohami v najpopulárnejšom športe, avšak s
minimom nohejbalových skúseností a tréningovej praxe.

Mojmírovská eufória
Premiérové vystúpenie Slovenska na šampionátoch FIFTA v zmiešanej kategórii juniorov
do 21 rokov prinieslo pre krajinu medzi Tatrami
a Dunajom medailový zisk v oboch súťažných
disciplínach. Nečakaný úspech sa stal skvelým
vyvrcholením modelovanej prípravy Kristíny
Mokrášovej a mladých reprezentantov počas
celoročných víkendových sústredení a ostrých
súťažných zápasov v Nohejbalovej lige Západ
mužov 2017 so súbežnou sériou prehier a zbieraním neoceniteľných skúseností v náročných
meraniach síl so silnejšími a kvalitnejšími protivníkmi.
Aj keď všetko naznačovalo, že v konečnej
nominácii do súťaže dvojíc by nemal chýbať
Ľuboš Kratochvíla, trénerské rozhodnutie uprednostniť zohratosť mojmírovskej dvojice Kristína
Mokrášová – Kristián Lámi sa ukázalo byť pre
Izvorani tromfovým esom. Psychické nezvládnutie kľúčových momentov najmä semifinálového duelu s Moldavskom zo strany talentovaného
vrbovského ľaváka Adama Vargu spôsobilo, že
v rozhodujúcom súboji o bronz proti Francúzsku
dostalo prednosť práve mojmírovské duo.
A to, čo proti reprezentantom krajiny galského kohúta predviedol mladý Kristián, bol do-

posiaľ jeho životný výkon. S ľadovým chladom,
prehľadom a s podporou nesmiernej obetavosti
svojej partnerky dokázal hlavne v kritických
momentoch posielať cez sieť na súperovu stranu
také lopty, ktoré pre Slovensko vyčarili nevyhnutne potrebný úsmev aj na tvári pani Šťasteny.
Zaslúžený konečný triumf nad Francúzskom s
bronzovým leskom vyvolal v členoch podtatranskej výpravy eufóriu, ktorá odvalila ťažobu
balvana zbytočnej straty medaily z juniorských
singlov.
Ale to nebolo zo strany Slovenska v juniorských mixoch všetko. Súťaž trojíc spečatila
veľmi dobrý dojem z vystúpenia slovenských
reprezentantov. Už ostrieľaná vinodolská dvojica Ľuboš Kratochvíla, Adam Kováčik s mojmírovskou bojovníčkou Kristínou Mokrášovou
medzi sebou a pripraveným Adamom Vargom
na lavičke odohrala krásne a zaujímavé zápasy s
úspešným koncom proti Maďarsku i Moldavsku
a po semifinálovom zdolaní Francúzska sa zrazu
ocitla pred bránami finále.
Po vyčerpávajúcom maratóne trojdňových
bojov s polnočnými vyvrcholeniami musela
zmiešaná trojica slovenských juniorov svoj finálový zápas proti Rumunsku skrečovať. Mladý
organizmus útlej Kristíny náročnú kombináciu
fyzickej námahy a psychického stresu pred rozhodujúcim súbojom o zlato nezvládol a dievčina
skolabovala. Keďže bola jedinou predstaviteľkou
nežného pohlavia v družstve, svoj posledný zápas na európskom šampionáte FIFTA 2017 Slovensko neodohralo.
Napriek tomu je zisk dvoch strieborných a
dvoch bronzových medailí najúspešnejším
výsledkom Slovenska
na šampionátoch FIFTA pod patronátom
Slovenskej únie nohejbalu *SUN* Footballtennis Slovakia. S
odsunutím sna o zlatej
korunovácii na neskôr.

Bronzová slovenská radosť
Zľava: Adam Varga, Kristína Mokrášová, Kristián Lámi,
asistent trénera Marek Melíšek, tréner Ivan Matia

Ing. Ivan Matia,
Košice
Foto: Ing. Bohuslav
Matia a archív Slovenskej únie nohejbalu
*SUN* Footballtennis
Slovakia
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Rok 1914 bol rokom 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny a rok 1918 je
rokom jej ukončenia, rozpadom monarchie
Rakúsko - Uhorska a vyhlásením Československej republiky.
Prvá svetová vojna bola v slovenských
dejinách najväčším ozbrojeným konfliktom.
Z územia dnešného Slovenska narukovalo do
Rakúsko – uhorskej armády približne 400 000
vojakov. Boli to ročníky najproduktívnejších
mladých mužov, ktorí boli odvelení takmer
všetci na ruský front v Haliči. V boji padlo,
zahynulo v zajatí alebo ostalo nezvestných 69
000 vojakov. Ďalších 61 000 vojakov zostalo
trvalo zmrzačených. Nezmyselná a krutá vojna zanechala vdovy, ktoré nevládali obrábať
pôdu, následkom čoho vznikol hlad, bieda.
Z hladu podvýživa detí, ktoré zomierali aj
následkom chorôb. Ako nájdeme pamätníky
obetí z prvej svetovej vojny skoro v každej
dedine, tak zostávajú bolestné spomienky v
srdciach ich žijúcich potomkov.
Hmotné vojnové pamiatky na tých, čo sa
šťastne z frontu vrátili domov, uchovávajú ešte
mnohé rodiny, ako sú listy, pohľadnice, fotografie a rôzne osobné predmety. Pre historické
uchovanie takýchto pamiatok vznikol pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej
vojny archívny projekt s názvom Europeana 1914
- 1918. Projekt najprv začal v Nemecku a rozšíril
sa postupne v celej Európe aj na Slovensku. Cieľom projektu bolo vyzbierať pamiatkové predmety, nafotiť a ich zdigitalizovať, následne nahrať na webovú stránku Europeany 1914 - 1918.
Zberné dni pamiatok do projektu Europeana na
Slovensku boli počas novembra a decembra 2013
v Bratislave, Košiciach a v Martine. Zberateľmi
boli pracovníci Slovenskej národnej knižnice,
ktorí po odfotení a zdigitalizovaní predmetov
tieto hneď vrátili ich prispievateľom. Počas zberu v Bratislave, ktorý prebiehal v Univerzitnej
knižnici, odovzdala som aj ja na digitalizáciu
vojnové fotografie našich rodákov a vojnový
denníček Štefana Pintera (1890-1968 ). Denníček
si písal počas zajatia na východnom fronte na Si-
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Štefan Pinter 1914
Všetky vyzbierané pamiatky po zdigitalizovaní boli nahraté na vytvorenú webovú stránku
www.europeana1914-1918.eu. Na uvedenú stránku stále je možné cez internet nahrať a pridať
do archívu Europeany svoje zdigitalizované pamiatky z 1. svetovej vojny. Je veľa zaujímavých
príbehov, aj fotografií, ktoré sa dnes uchovávajú
v rodinách vojnových obetí. Príbehy čakajú na
ich spísanie a zaregistrovanie do archívu pre históri v Europeane alebo aj v našom Regionálnom
múzeu v Mojmírovciach.
Neváhajme, zachráňme a zachovajme si aspoň časť našej miestnej histórie.
MUDr. Magdaléna Ľuptáková,
rod. Líšková z Mojmíroviec

Autor krížovky: Ján Čižmár

Europeana
1914 - 1918

bíri v období od 23.10.1914 až do leta 1920, kedy
sa šťastne vrátil domov, do Urmína. Za ochotné
zapožičanie denníčka patrí vďaka jeho vnukovi
Jozefovi Pinterovi.

KRÍŽOVKA
Tajnička krížovky 01-02/2018: Kvapká, tak hovorí majiteľ pálenice.

Z HISTÓRIE OBCE
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Foto: Dominika KlaĀanová

Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
Foto: www.enjoyzazitky.sk

Jazdíme Bezpečne!

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

