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Keď vyhynie posledná
včela, ľudstvu zostávajú štyri
roky života.

Albert Einstein

Mojou obcou sú
Mojmírovce

POZVÁNKY

Vážení čitatelia,
s predlžujúcimi dňami sa k nám
nezadržateľne blíži i leto a spolu s
ním aj čas zaslúžených dovoleniek.
Podaktorí rozmýšľajú stráviť tento čas
relaxovaním niekde pri mori, iní dajú
prednosť dušu hladiacemu pobytu v
našej domovine a ďalší budú naberať
potrebnú energiu len tak doma, či už
sladkým ničnerobením alebo poctivou prácou na záhradke. Rovnako aj našich najmenších nedočkavcov čoskoro
čakajú vytúžené letné prázdniny. Všetci si isto pamätáme,
keď sme ako malé deti trávili podstatnú časť letných
prázdnin u starých rodičov, kde bolo najlepšie na svete.
Od letných prázdnin nás však delí ešte jún, ktorý je
mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. V júni je príroda už naplno prebudená a zažíva svoj najväčší rozmach.
Všade je plno pestrofarebných kvetov, zver privádza na
svet mláďatá, ktoré svojimi zvedavými očami hľadia na
celú tú parádu a celková atmosféra je taká radostnejšia.
Práve v tomto období si najviac uvedomujeme krehkosť
a zraniteľnosť prírody viac ako inokedy, hoci o prírodu
by sme sa mali starať neustále. Starostlivosť o ňu by teda
mala byť sústavná, celoročná činnosť každého z nás.
Mali by sme k nej pristupovať s úctou a ohľaduplnosťou, rešpektovať rôzne vyhlášky a nariadenia týkajúce
sa vypaľovania tráv, drancovania lesov, umiestňovania
nepovolených stavieb či zakladania čiernych skládok.
Príroda je predsa bohatstvo, ktoré po nás raz budú dediť
naši potomkovia.
K ochrane prírody významne prispieva i poľovníctvo,
ktorého úlohou nie je len lov zveri. Lov je iba jeho najstaršou zložkou, ktorú ľudia praktizujú už od praveku.
Postupne k nemu pribúdali aj ďalšie funkcie ako chov,
ochrana i zušľachťovanie zveri. Poľovníctvo nie je len
dobrovoľnou voľnočasovou aktivitou širokého okruhu
ľudí, ale spolková činnosť, ktorá napomáha rozširovaniu
poznatkov o prírode, udržiavaniu zvykov, obyčají a tradícií. K tomu možno ešte doplniť, že poľovníctvo svojimi
zásahmi a aktivitami významne napomáha chrániť prírodu a udržiavať v nej poriadok a rovnováhu. Viac o tejto
problematike sa čitatelia dozvedia v článku Vraciame
prírode, čo sme jej vzali.
V mene redakčnej rady časopisu Mojmírovčan vám
prajem nádherné leto plné príjemných zážitkov.
Tomáš Poledník
člen redakčnej rady
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* Obec Mojmírovce a spoločenské organizácie pôsobiace v obci
pozývajú v sobotu 2. júna 2018 všetky deti na kultúrne a súťažné
popoludnie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa tentokrát uskutoční na Pažiti od 16.00. Na záver osláv od
18.00 bude pripravená opekačka pre všetky súťažiace deti.
* Už po tretíkrát sa v Mojmírovciach uskutoční podujatie Hortus
Musicus - hudba a slovo venované nášmu historickému parku v
rámci Svetových dní otvorených parkov a záhrad. V piesňach o
jarnej poézii predstaví hudobné združenie Musicantica Slovaca umenie stredovekých trubadúrov a minnesängrov. Súčasťou
programu bude uvedenie novej knihy Bol raz jeden dom - Po stopách tradičného staviteľstva v povodí Cabajského potoka autora
Roberta Žilíka. Stretneme sa 3. júna v nedeľu o 16.00 v Kaštieli
v Mojmírovciach. Príďte osláviť krásu a silu prebúdzajúcej sa
prírody.
* Collegium Wartberg, Slovak Double Bass Club v spolupráci
s obcou Mojmírovce pozývajú občanov v rámci Grassalkovich
Music Festivalu (záštita nad festivalom starosta obce Mgr. Martin Palka) na piatu časť programu festivalu pod názvom Cimbal
Band (cimbal, barokové husle), ktorá sa uskutoční v nedeľu 10.
júna 2018 o 15.00 v regionálnom múzeu.
* Obec Mojmírovce v spolupráci s Jazdeckým a záprahovým
združením TAJÁR pozývajú občanov a širokú verejnosť v sobotu 23. júna 2018 od 11.00 do 22.00 na pestrý hodový program
s názvom Hody 2018, ktoré sa budú konať na Pažiti. V rámci
týchto osláv sú pripravené zábavno-amatérske preteky jazdcov a
vozatajov pod názvom Urmínske kopýtko 2018. Na záver programu bude hrať do tanca a na počúvanie hudobná skupina EXIL.
Počas dňa bude pripravený aj sprievodný program, občerstvenie
a tombola.
* Obec Mojmírovce pozýva na kultúrne podujatie s názvom
Otvorenie leta v stredu 4. júla 2018 od 18.00 do 22.00 na Námestie sv. Ladislava. O dobrú náladu sa postará hudobná skupina BOROVIENKA. Počúvanie hudby spríjemní čapované pivo,
kofola a občerstvenie v bufete.
* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pripravujú v termínoch 16. - 20. júla 2018 a 6. - 10. augusta 2018
(denne od 8.00 do 15.00 hodiny) Prázdninové tvorivé dielne
pre deti. Pestrý program pozostáva zo širokého spektra rôznych
aktivít rozvíjajúcich detské myslenie a kreativitu. Rodičia môžu
svoje dieťa prihlásiť v Klientskom centre na OcÚ počas úradných
hodín. Cena týždňa tvorivých dielní je 35 €. V cene je desiata,
obed, olovrant, materiál a lektori.
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Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ na 46. zasadnutí viedli dlhú diskusiu ohľadom riešenia opatrovateľskej služby
v obci Mojmírovce, nakoľko ide o veľmi vážnu
tému v oblasti sociálnych služieb a žiadna obec
sa jej nevyhne. Určité povinnosti vyplývajú obci
z platnej legislatívy.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Starosta obce informoval poslancov OZ,
že k 1.5.2018 skončil národný projekt Podpora
opatrovateľskej služby II, v rámci ktorého bola
poskytovaná opatrovateľská služba dvom našim
občanom. Keďže k uvedenému dátumu projekt
skončil, bolo potrebné na základe doručených
žiadostí od prijímateľov zabezpečiť dofinancovanie tejto opatrovateľskej služby z rozpočtu
obce.

Moderná knižnica pre vzdelávanie aj oddych
Obecná knižnica v Mojmírovciach privíta svojich stálych návštevníkov,
ako aj členov záujmových organizácií pôsobiacich v našej obci novými i kvalitnejšími službami a čiastočne obnoveným interiérovým vybavením.
Nákup technického vybavenia a nového nábytku bol finančne podporený z projektu s názvom
Moderná knižnica pre vzdelávanie aj oddych z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
V rekonštrukcii knižnice bude obec pokračovať aj v tomto roku, aby svojim moderným dizajnom
prilákala viac mladých čitateľov za účelom zmysluplného využitia voľného času. Z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
V. Lázniková

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Z činnosti
OZ Mojmírovské kroky
V utorok 15.05.2018 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia združenia. Rekapituláciu roku 2017 sme priniesli v prvom
vydaní časopisu 2018.
V súčasnosti pokračujeme v projekte Za zdravý chrbát, ktorý sme spustili 17.10.2016. Oslovili
sme rehabilitačnú sestru Alicu Palatickú, ktorá
svojimi vedomosťami a dlhoročnými skúsenosťami pomáha udržiavať v dobrom stave telesné
schránky našich obyvateľov. Do dnešného dňa
sa uskutočnilo viac ako 80 stretnutí, ktorých sa
pravidelne zúčastňuje približne 25-30 väčšinou
žien. Cvičenie v interiéri striedajú s aktívnym
pohybom v prírode nordic walking. Túto aktivitu
sme aj finančne podporili preplatením nájmu v
priestoroch Kaštieľa Mojmírovce. Poďakovať chceme vedeniu našej obce, ktoré nám v súčasnosti
umožnilo využívať sálu spoločenského domu.
V rámci dlhodobého projektu Poznávame...,
pripravujeme zaujímavý jednodňový zájazd
loďou po Dunaji do rakúskeho Melku. Nádherné opátstvo imponuje predovšetkým svojou
výraznou architektúrou, ako aj mnohorakosťou
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umelecko - historického bohatstva a patrí k najvýznamnejším barokovým stavbám Európy. V
roku 2008 hodnotila renomovaná porota celkovo
109 cestovateľských miest na celom svete. Víťazom sa stalo opátstvo Melk. Už od 11. storočia je
Melk duchovným a kultúrnym centrom Dolného
Rakúska a hovorí sa mu aj vstupná brána do údolia Wachau.
Predpokladaný termín zájazdu je 30. 6. 2018.
Zájazd je vhodný pre dospelých a pre deti od 10
rokov. Cena pre dospelých 60 eur a pre deti 40
eur. Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch a na telefónnom čísle 0907 109 172.
Alena Bohunčáková, Daniela Kozáková
Foto: Alena Bohunčáková

Deň nášho chleba
Sviatočná nedeľa 13. mája v mojmírovskom mlyne Šebestiána Ondru spojila úcta
ku chlebu mladších i tých skôr narodených.
Bol to čas návratu v spomienkach na mlynára, ktorý v 1926 roku vytvoril v našej dedine obdivuhodné dielo – obilný mlyn, dnes
zapísaný do zoznamu národných kultúrnych
pamiatok.
Pamätám si, keď som ako malý chlapec s
dedkom chodieval do mlyna šrotovať obilie. V
tajomnom prítmí interiéru sa ozývali hromotlčné údery remeňov, hnaných dlhočiznou transmisiou, krútiace sa zariadenia, ktoré menili zrná
žita na prach. V drevenej kabínke, nazývanej
kancelária, cez posuvné okno hľadela štíhla belavá tvár so šiltačkou. Bol to bývalý pán mlyna
Šebestián Ondra. Život sa s ním nemaznal.
Po príchode z Moravy kúpil v Urmíne časť
starého Šárga majera (viac o ňom píšem v
knihe Bol raz jeden dom). Stáli tam historické
barokové sýpky. V roku 1926 v jednej z nich
vybudoval obilný mlyn poháňaný veľkým
stabilným motorom na drevoplyn. Dynamo
po prvýkrát v Urmíne rozsvietilo žiarovku,
ale v závere II. svetovej vojny sa v rodine
mlynára tragicky zotmelo.
Mlyn skolektivizovali v rámci socialistických móresov. Najprv tu gazdovali Štátne
mlyny, neskôr miestne JRD. Statočne znášal
Šebestián Ondra údel robotníka vo svojom
ukradnutom mlyne. Vrátenia mlyna sa nedožil. Zomrel ešte v starom režime. Ja, malý

chlapec, hľadiac do okna kancelárie som o jeho
osude ani netušil.
Osemdesiaty deviaty rok priniesol akú takú
nápravu. Mlyn vrátili do rúk vnučiek a pravnuka Petra. Budovu čistia, dokumentujú, strechu
opravujú, pokrývajú šindľom, aj stabilný motor
bude spojazdnený.
Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli,
že chlieb nie je len hruda cesta upečeného v peci.
Je to naše každodenné súcno, vedomie, svedomie. Výraz poctivý chlieb nie je ničím iným ako
kvalitou nášho každodenného konania, činu. Ak
niekoho oklamem, nejem poctivý chlieb. Peter
Škerlík nám poukazoval interiér a porozprával
o pradedkovom mlyne. Na dvore s mohutnými stromami sme počuli múdre slová Renáty
Novákovej o obilninách v našej strave. Veselé
piesne o chlebe a divadelnú scénku pripravili
susedia zo Svätoplukova pod réžiou Štefánie
Rapsovej. Martina Kardošová nás učila pripra-
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vovať zdravý kváskový chlebík. Deti z Detskej
muziky Zurmína pod vedením Márie a Roberta
Žilíkových zaspievali a zahrali na pastierskych
píšťalkách. Musicantica Slovaca hrala piesne a
melódie do tanca – Kolo, kolo mlynské. Veľkú
radosť priniesli súťaže detí: beh vo vreci a mlátenie s cepami. Degustáciu chlebíka s rôznymi
pochutinami pripravili Táňa Tóthová a Barbora
Kotryová, ktorá dohliadla aj na výtvarný detský
kútik. Tomáš Blažek ukazoval, ako sa dá zapáliť
oheň bez zápaliek. Ďakujeme pekárom Pod pecou za chutné podpecníky, PENAMU za dary
chlebov a závinov, Slovenskému poľnohospodárskemu múzeu v Nitre za zapožičanie exponátov,
obci Mojmírovce a starostovi Martinovi Palkovi
za pomoc a priazeň. Ďakujem, že DROPiK,
o. z. mohlo pripraviť, zrežírovať a moderovať
program. Predovšetkým ďakujeme domácim
rodinám Kondrkovcov a Škerlíkovcov za ochotu
prijať nás na ich malebnom grunte pod lipou.

rom publikácie. Jedným z prínosov tejto knižky
je aj sprístupnenie starších fotografií z archívov
školských bratov v Urmíne, z archívov obcí a
niektorých rodín. Dosiahol sa tak komplexnejší
vizuálny prehľad charakteru ľudového staviteľstva prezentovaného regiónu. Vzťah autora k
téme prezrádza nielen samotný fakt jej spracovania, ale aj použitie vlastnej poézie reflektujúcej pocity z reálií rodného kraja. V knižke sa
nedočítame len o osudoch obytných domov či
hospodárskych stavieb, o stavebných technológiách, úžitkových a estetických hodnotách, ale aj o
duchovnej podstate ľudového staviteľstva a aj o
poverových predstavách s ním spojených.

Robert Žilík

Bol raz jeden dom
V našej novodobej histórii môžeme pozorovať pozoruhodný a želateľný jav, snahu miest
a obcí o spoznávanie a prezentovanie vlastných
dejín, ktoré sa prejavuje najmä vydávaní monografií a v niektorých prípadoch aj zakladaním
a prevádzkovaním obecných expozícií nazývaných múzeami. Niektoré obce disponujú aj
publikáciami mapujúcimi jednotlivé fenomény
života obecnej pospolitosti. Takto sa stavajú
základy regionálneho bádania a dokumentácie,
potrebné najmä na Slovensku, kde až donedávna
takéto základy absentovali.
Na rozdiel od uvedených počinov zriedkavejšie sú publikácie dokumentujúce materiálnu ľudovú kultúru a ešte vzácnejšie sa javia tie, ktoré
sa prednostne venujú ľudovému staviteľstvu.
Koncom roka 2017 vydalo Dedičstvo J.S.P. o.
z. Mojmírovce v edícii Región a čas publikáciu
Roberta Žilíka Bol raz jeden dom - Po stopách
tradičného staviteľstva v povodí Cabajského
potoka. Za názvom evokujúcim rozprávkový
príbeh sa skrýva množstvo faktov o tradičnom
ľudovom staviteľstve regiónu, ktorý spája Cabajský potok, ako aj množstvo príbehov zažitých
a vyrozprávaných obyvateľmi tohto územia.
Sprievodným materiálom a treba dodať nesmierne dôležitým, je 240 fotografií, kresieb a plánov,
okrem archívnych vyhotovených väčšinou auto-
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Záhradkári
a Deň Zeme
Sviatok Deň Zeme je oslavou príchodu
jari a zdôraznením nutnosti ochrany životného
prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch poskytovaných
Zemou.
Členovia ZO SZZ v Mojmírovciach sa rozhodli v tento sviatok vysadiť stromky v priestoroch detských ihrísk v MŠ Mojmírovce, skrášliť
a spríjemniť prostredie pre našich najmenších
žiačikov.

V daný deň nastúpilo 8 záhradkárov v plnej
zbroji. Po krátkej rekognoskácii terénu s asistenciou Ing. Janky Pintovej sa dostali k slovu rýle,
lopaty, sekery a pílky. Samozrejme deti nezostali
mimo tohto diania. O všetko sa zaujímali, vypytovali a pomáhali. Ich disciplínu bravúrne zvládali pani učiteľky. Pri ich ráznych poveloch som i
ja, starý vojenský harcovník, mimovoľne kontroloval, či mám zapnuté všetky gombíky, správne
učesanú ofinu a vyleštené topánky. Ale nie. Boli
milé, vedomé si svojho poslania a šarmantné.
Všetky. Mnohí sme zatúžili byť aspoň na chvíľu
ich zverencami. Ale vráťme sa na zem. Vysadili
sme štyri stromky – dulu podlhovastú, katalpu,
slivku čerešňoplodú a platan javorolistý.
Chcem poďakovať nie iba zúčastneným
záhradkárom, ale aj riaditeľke MŠ Mgr. Anne
Velebnej za organizačné a materiálne zabezpečenie akcie.
Ku Dňu Zeme ZO SZZ pripravila a zrealizovala odbornú prednášku o celoročných prácach
v sadoch a vo vinohradoch. Ing. Kamil Slíž
pútavou formou v príjemnom prostredí regionálneho múzea oboznámil účastníkov so zásadami
jednotlivých agrotechnických úkonov v sadoch a
viniciach a o aktualitách v týchto oblastiach.
Ing. Ján Košina

Vážnejší záujemcovia o túto problematiku si
prídu na svoje pri kresbách výzorníkov, ozdobných líšt či pík na štítoch domov alebo typov
plotov a nábytku, ktoré sú spracované priam
katalógovo. Čerešničkou na torte je na záver zostavený slovník vybraných nárečových výrazov,
prevažne týkajúcich sa tradičného ľudového
staviteľstva. Téme adekvátna jej aj grafická
úprava Barbory Kotryovej a kladom je aj použitie farebných fotografií, aj keď u niektorých
došlo pri tlači k neželaným farebným posunom.
Napriek tomu knižka pôsobí dobrým dojmom a
určite splní svoj účel, zachovanie dokumentácie
o posledných svedkoch tradičného ľudového
staviteľstva a byť apelom na ich majiteľov a
kompetentných, aby sa nestali rozprávkovým
námetom starých rodičov, ale aby pretrvali vo
svojej hmotnej podstate.
Mgr. Anton Števko
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Vraciame prírode,
čo sme jej vzali
Jún je tradične mesiacom poľovníctva a
ochrany prírody. Je to obdobie, kedy si viac
pripomíname vytváranie kladného vzťahu k
prírode.
Zo spoločenského hľadiska je dôležité, že
poľovníctvo ako dobrovoľná voľnočasová aktivita širokého okruhu ľudí sa po dlhé desaťročia
vyvíja ako činnosť spolkov, počas ktorej sa
získavajú a rozširujú poznatky o prírode, kultivujú sa tradície, zvyky, obyčaje. V tejto svojej
podobe tvorí dnes slovenské poľovníctvo neodmysliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a
je významnou súčasťou národného kultúrneho
bohatstva. Málokto si uvedomuje, že poľovníci
vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady
pomáhajú udržiavať rovnováhu a rozmanitosť v
našich ekosystémoch. Poľovníctvo je teda voľnočasovou aktivitou desaťtisícov ľudí, zameranou
na starostlivosť o voľne žijúcu zver, jej chov a
ochranu, ako i ochranu a často i záchranu jej
životného prostredia. Jeho prirodzenou súčasťou
je i selektívny odstrel zveri, ktorý má však svoj
presne stanovený rozsah v závislosti od stavu
v prírode a prísne pravidlá dané zákonom. Ide
o úplne logické chovateľské zásahy do stavov
zveri s cieľom regulovať ich početnosť, vekovú a
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pohlavnú štruktúru, vyraďovať z chovu prestarnuté alebo zdravotne či geneticky nevyhovujúce
jedince..
V súčasnej dobe je v našej spoločnosti veľmi
moderné rozmýšľať a správať sa ekologicky a
environmentálne. Často však ľudia s podobným
zmýšľaním nemajú potuchy o kolobehu života v
prírode a pravdepodobne si ani neuvedomujú následky svojich výrokov a činov. Senzáciechtivé
médiá dávajú priestor na vyjadrenie amatérom
a ekoteroristom a ľudia sa potom dozvedajú, že
poľovníci vlastne nerobia nič iné, iba zabíjajú
zver. Napriek tomu, že poľovník je v prvom rade
ochranca zveri a prírody a až potom lovec. Boli
to práve poľovníci, ktorí sa postarali o zachovanie ohrozených druhov zveri, ktoré v súčasnej
dobe už zasa nepatria medzi ohrozené.
Ekologizácia poľovníctva je vlastne jeho prispôsobovanie sa hlavne požiadavkám ochrany
poľovnej zveri a jej životného prostredia. Ekologizácia spočíva i v tom, že poľovníctvo sa musí
rozvíjať v súlade s potrebami ochrany životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
Som presvedčený, že ak je teraz Poľovnícka
spoločnosť BAŽANT Mojmírovce vzorom pre
širokú poľovnícku verejnosť šírením osvety,
nových a možno staronových postupov pri formovaní ekosystému našej krajiny a chove zveri,
nevídaným príkladom podpory poľovníctva
poľnohospodárskym podnikom, tvrdohlavou
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a zanietenou snahou pomôcť zveri znovu naštartovať jej reprodukciu a dosiahnuť úroveň z
rokov minulých, kedy sa mojmírovský chotár
pokladal za jeden z najlepších na Slovensku,
tak v budúcnosti s pomocou Božou, s pomocou
Poľnohospodárskeho družstva a pre mnohých
z nás tajuplného greeningu (zazelenaniu, ktoré
spočíva najmä v striedaní plodín na ornej pôde,
pričom sa stanovuje, že na danej výmere sa musia striedať minimálne tri plodiny) dokážeme naplniť to najdôležitejšie, vytvoriť prostredie plné
života, ktoré budeme môcť s hrdosťou odovzdať
ďalším generáciám.
Prioritou nás všetkých, a to by nás v prvom rade malo spájať, je revitalizácia revíru so
všetkým, čo k tomu patrí. Vytváranie vhodného
prostredia pre zver, zveľaďovanie jej stavov,
ochrana a následná radosť z dosiahnutých výsledkov hmotných v podobe ulovenej zveri, ako
aj vyžitia pri pohľade na stále sa zlepšujúce stavy
malej a srnčej zveri. Na toto môžeme byť právom hrdí. Program a ciele, ktoré boli stanovené
pri vzniku poľovníckej spoločnosti, sú čím ďalej
viditeľnejšie.
V rámci programu Vráťme prírode, čo sme
jej vzali bola Ing. Petrom Schultzom a poľovníckymi spoločnosťami z regiónu vypracovaná
koncepcia rozvoja malej zveri, resp. zazverovania, ktorej cieľom je umelý odchov zveri a jej
následné vypúšťanie do prírody.
V Mojmírovciach realizujeme chov a rozvoj
bažanta poľného, ktorý garantuje Ing. Norbert
Čanaky.
V Poľnom Kesove zabezpečujeme chov a
rozvoj jarabice poľnej, ktorý garantuje Ing. Ján
Vrba a v Štefanovičovej je to chov a rozvoj zajaca
poľného, ktorý garantuje František Smejkal.
Produkcia kvalitných bažantov určených na
komerčné poľovačky nám robí reklamu nielen na
Slovensku, k veľkej spokojnosti sme hostili poľovníkov z Čiech a Poľska. A klientela sa zrejme
rozrastie, lebo dobré meno našej spoločnosti sa
šíri medzi poľovníkmi veľmi rýchlo.
Ďalším krokom dopredu bol odchov bažantov
pod kvočkami. Znovu s veľkou podporou finančnou aj morálnou Ing. Petra Schultza a zanietením
chovateľov Vladimíra Kuklu, Štefana Eliáša, Dušana Tótha aj ostatných členov našej spoločnosti.
Chovom pod kvočkami sa zaoberáme tri roky a
náš revír sme obohatili o 900 jedincov bažanta.
Netvrdím, že všetky zvieratá prežili, zostali však
tie najsilnejšie. Taká je príroda. Avšak výsledok
je viditeľný, početnosť stavov bažantej zveri v

porovnaní so susednými revírmi je markantne
vyššia. A tiež je to spojenie viacerých atribútov,
biotop, zazverovanie, ochrana.
Ochrana revíru je hlavnou tézou a naším
najdôležitejším cieľom. Ochrana rovná sa zazverovanie, aká jednoduchá rovnica a veľmi účinná,
keď je správna. Aj u srnčej zveri sa začína prejavovať dôsledné hospodárenie.
Dokazujeme, že aj pri kvantite sa dajú dosahovať kvalitné trofejové srnce hlavne nutričnou
podporou v čase núdze, ochranou, prísnym a
rozumným dodržiavaním odstrelu tejto zveri.
Dôkazom je každoročné zvyšovanie odlovu a
kvalita. Na prehliadke trofejí v Ponitrianskom
múzeu v Nitre bola naša spoločnosť hodnotená
ako najviac progredujúca v rámci okresu so
ziskom jednej zlatej (čo v novodobej histórii
poľovníctva u nás nebolo zaznamenané), dvoch
strieborných a troch bronzových medailí za trofejovú hodnotu srncov.
Pre informáciu uvádzame:
1. Zlatá medaila
Mgr. Peter Schultz
2. Strieborná medaila
Ing. Peter Schultz
3. Bronzová medaila
Ing. Vladimír Eliáš
4. Bronzová medaila
Stanislav Palúch
5. Bronzová medaila
Igor Dávid

138,80 b
118,73 b
112,13 b
109,40 b
102,25 b

Toto je naša vizitka, na ktorú môžeme byť
právom hrdí.
Tí mladší s úžasom počúvajú spomienky starých poľovníkov o mnohopočetných výradoch
zajacov na poľovačkách v dobách dávno minulých. Nezabúdame ani na túto ušľachtilú zver.
Zámer klietkového odchovu a následného vypúšťania zajaca do voľnej prírody nie je na Slovensku ojedinelý, ale mnohé však boli neúspešné z
hľadiska odbornej aj finančnej náročnosti. Hlavný rozdiel je v tom, že u nás zámer v skutočnosti
realizujeme vďaka odbornému potenciálu aj
napriek vysokej finančnej náročnosti. V rámci
tohto projektu bolo za tri roky odchovaných 1140
kusov zvierat, ktoré putovali do revírov v Mojmírovciach, Štefanovičovej, Poľnom Kesove a
Ivanke pri Nitre na výmere približne 6000 ha.
V správe vedeckých pracovníkov Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a
Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
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sa konštatovalo, že populácia zajaca poľného
v poľovnom revíri Mojmírovce obstála v rámci
Slovenska na prvom mieste čo do reprodukčných
schopností a zdravotného stavu.
Ešte niečím je naša spoločnosť výnimočná,
a to poľovníckou osvetou. Tri sympóziá so zahraničnou účasťou s tematikou chovu a ochrany
poľovníckej zveri so špičkovými lektormi zo
Slovenska a zahraničia jednoznačne hovoria o
našom vysokom štandarde.
V ozelenení nášho chotára a dômyselnej
ochrane vidím jedinú možnosť na naplnenie
našich ambícií o návrat prírode toho, čo sme jej
vzali. Som presvedčený, že toho istého názoru je
aj hlavný propagátor a motor už rozbehnutého
procesu revitalizácie nášho chotár Ing. Peter
Schultz, ktorý je nositeľom myšlienky spoluprá-

MC URMÍNČEK

ce poľovníkov a poľnohospodárov, bez ktorej by
boli naše ciele nenaplniteľné.
Veď darmo dáme pstruha do stojatej, páchnucej vody, keď potrebuje bystrinu, neprežije.
Dokážeme vyprodukovať dostatok jedincov na
zazverenie, teraz je na nás, či ich dáme do bystriny alebo do stojacej páchnucej vody. Je na nás,
či pre budúce generácie odovzdáme kvitnúcu
krajinu plnú zveri alebo step bez života.
Verím v pozitívny výsledok a som veľký optimista, pretože cítim obrovský potenciál a silu
našej poľovníckej spoločnosti. Za pár rokov sme
spoločnými silami dokázali zrealizovať veci, o
ktorých druhí len hovoria, my už žneme prvé
plody našej snahy.
Ing. Norbert Čanaky
Foto: Ing. Daniela Kuklová

Oslávili sme
prvé výročie
Dňa 13.5.2018 sa v Mojmírovciach konali
viaceré udalosti. Jednou z nich bola aj oslava
1. výročia otvorenia materského centra Urmínček.
Účastníci majálesu v Čemeri

Slovenský majáles
v Čemeri
Ľudový spevácky súbor Senior vystúpil 1.
mája v družobnej obci Čemer na kultúrnej akcii
s názvom Slovenský majáles.
Zájazdu okrem členov súboru sa zúčastnil
aj starosta obce Mgr. Martin Palka, poslanec
obecného zastupiteľstva Mgr. Tomáš Dúbravský
a ďalší záujemcovia z našej obce. Seniori so
sprievodom akordeónu, na ktorom hral umelecký vedúci súboru Bc. Rudolf Arpáš, zaspievali
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žartovné ľudové piesne z viacerých regiónov
Slovenska. Vystúpenie súboru už tradične bolo
veľmi pozitívne ohodnotené vedením obce,
miestnou slovenskou samosprávou aj prítomnými účastníkmi tohto obsahom zaujímavého
podujatia. Na námestí pred Slovenským domom
vystúpilo 12 súborov zo Slovenska a Maďarska.
Bohatý program so záujmom sledoval aj
spisovateľ a publicista Ing. Ján Jančovic z Nitry,
ktorý dlhodobo mapuje život našich krajanov na
Dolnej zemi vrátane obce Čemer a neúnavne zapĺňa biele miesta v našej národnej histórii.
IMZ
Foto: Ing. Ján Jančovic

Nedeľa a zároveň Deň matiek nám umožnili
sláviť nielen deň venovaný matkám, ale aj rok,
ktorý ubehol od otvorenia materského centra.
Za tento rok sa toho v MC udialo nespočetne
veľa. Poďakovanie patrí všetkým maminám,
tatinom a tým, ktorí venovali dobrovoľne svoj
čas materskému centru. Radi by sme poďakovali
aj starostovi Mgr. Martinovi Palkovi, ktorý nám
pomáha a podporuje nás. Vďaka mu patrí aj za
krásne a podporujúce slová na uvítanie tohto
podujatia. Od otvorenia v roku 2017 sa v priestoroch materského centra konali rôzne hudobné,
výtvarné, animačné kurzy pre deti, prednášky
a kurzy pre dospelých a samozrejme hernička
fungujúca popri tom. Prvý rok sme chceli osláviť
tak, ako sa patrí, a tak sme si pozvali aj hostí,

ktorí vytvorili super náladu nie len deťom, ale aj dospelým. Naše pozvanie
prijalo divadielko Svetielko pod vedením Mgr. Kataríny Vojtelovej a Mgr.
Beáty Dvořákovej. Prichystali si pre
nás divadelné predstavenie o kvietkoch
a zvieratkách, ktoré sa deťom nesmierne
páčilo. Každú scénku sledovali s nadšením. Najviac sa im páčilo, že sa do hrania mohli zapojiť
aj oni. Na záver vystúpenia sme odmenili Katku
a Beátku veľkým potleskom. Po skončení vystúpenia nás prišiel navštíviť aj náš známy kamarát
Daniel Szalaj, známy ako Notový Danny. Danny
si prichystal pre detičky jeho piesne, ktoré majú
edukačný charakter, a tak sa deti okrem zábavy
aj niečo naučili. Deti boli z koncertu nadšené
a užili si každú minútu vystúpenia. Tanečné
kreácie, ktoré predvádzali, sme si dôkladne
zaznamenali, pretože vidieť deti, ako sa naozaj
bavia, znamená pre nás viac ako čokoľvek iné.
Popri vystúpeniach sme si pre detičky aj rodičov
nachystali malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme
usilovným mamičkám, ktoré napiekli výborné
koláčiky. Celé podujatie sa nieslo v znamení detskej radosti. Náš zámer vyšiel na výbornú, z čoho
sa veľmi tešíme. Oslava 1. výročia sa teda vydarila vo všetkých smeroch a dúfame, že budúci rok
oslávime spoločne druhé výročie.
Materské centrum Urmínček oznamuje, že
počas letných prázdnin bude upravená otváracia
doba MC nasledovne: v júli bude MC otvorené
prvé dva týždne od 2.7.-15.7.2018, v auguste
otvárame od 20.8.2018. Informácie týkajúce sa
otváracích hodín a aktivít budú uverejnené aj na
FB stránke Mamičky z Mojmíroviec a okolia.
Mgr. Lívia Belanová
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Mama je mama,
stále ju mám

Takto začínali spevom naši škôlkari na Deň
matiek. Každej mamičke venovali obrovské
srdce, naozaj z lásky, za všetok čas, energiu,
každodennú starostlivosť, láskavosť, obetavosť.
Trieda včielok privítala maminky a babinky s
básňami, tančekom a v programe pokračovala
trieda lienok, mravčekov a motýľov. Emócie boli
aj na javisku, aj v hľadisku, veď naši najmenší
poctivo trénovali, aby maminkám urobili radosť
a vyčarili úsmev.
Mgr. Anna Velebná
Pridať foto: deň matiek mš

o našu planétu Zem. Deti čistili blízke okolie MŠ
a zároveň sme odpad separovali. Dozvedeli sa i
to, že odpad sa recykluje a dá sa z neho i niečo
nové vyrobiť. Využili sme plastové fľaše na výrobu kvietkov a rýb, maľovali sme prírodu na fóliu a dotvárali zemeguľu nalepovaním farebného
papiera. Hlavným bodom Dňa Zeme bolo sadenie
stromov a kvetov v areáli MŠ, čím sme si skrášlili naše prostredie a rozvíjali environmentálne
myslenie. Vďaka našim miestnym záhradkárom
pod vedením Ing. Jána Košinu deti mohli vidieť
presný postup sadenia stromov a porozprávali im
o následnej starostlivosti o stromčeky. Náš areál
sa pýši platanom, katalpou, okrasnou čerešňou a
dulou, ktorú nám darovali záhradkári, za čo im
patrí poďakovanie.
Vďaka patrí aj rodičom našich detí, ktorí
priniesli kvietky a spoločne s deťmi sme ich
zasadili. Takto krásne sme prežili náš Deň Zeme
v MŠ.
Ľubica Kozmová
Foto: Lucia Nekorancová

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Oddychujem
s kamarátmi

Iveta Flimelová
Foto: Mgr. Anna Velebná

Slávik Slovenska 2018

Zdravé zúbky
V apríli našu škôlku navštívila Mgr. Katarína
Tináková z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priniesla si zo sebou zubnú kefku,
zúbky a kamaráta Adamka. Spolu s Adamkom
mám prečítali rozprávku O pokazenom zúbku.

Deň Zeme v našej MŠ
Tak ako každoročne, aj tento rok v apríli sme
oslávili Deň Zeme v našej MŠ. Rôznymi aktivitami sme u detí vzbudzovali záujem o starostlivosť

Presťahovaním výdajnej jedálne do priestoru
jedálne ZŠ ostala miestnosť, ktorá sa dala využiť na množstvo spôsobov - telocvičňa, spálňa,
knižnica... Na podnety rodičov, keďže MŠ má 4
triedy a 3 spálne, sme sa snažili vytvoriť ďalšiu
spálňu. Z rozpočtu MŠ sa vytvorila priečka,
vystierkovala a vymaľovala nová miestnosť na
oddych a podala sa žiadosť o grant Nitrianskej
komunitnej nadácie cez OZ INŠPIRÁCIA. Tento
grant bol úspešný v plnej výške 1000 € a zostatok kúpnej ceny za postieľky v sume 480 € bude
hradiť OZ Inšpirácia. Deti priložili ruky k dielu a
vymaľovali obrázky, ktoré im budú spríjemňovať
oddych na nových postieľkach v novej spálni.
Mgr. Anna Velebná

Planetárium
Deťom sa rozprávka veľmi páčila. Najviac sa
im páčila veľká zubná kefka a zúbky. Tu si mohli
deti sami vyskúšať, ako správne zúbky čistiť a
starať a sa o ne. Zapamätali si, že nie je zdravé
papať veľa sladkostí, ale radšej veľa ovocia a
zeleniny.
Jarmila Hrušovská
Foto: Ľubica Kozmová
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skej školy Veľká Dolina, ktoré si do našej škôlky
tiež prišli pozrieť naše planetárium. Ďakujeme
za príjemný let.

Deti z našej materskej školy sa 23. apríla zúčastnili letu do vesmíru prostredníctvom planetária a rozprávky o zvieratkách, ktorých príbeh
prebiehal vo vesmíre. Deti sa tak oboznámili s
našou slnečnou sústavou, planétami, kométami,
hviezdami i meteoritmi. Aspoň na malú chvíľu
sa ocitli v inej dimenzii aj spolu s deťmi z Mater-

V základnej škole sa uskutočnilo školské
kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska.
Súťaže sa zúčastnilo 46 spevavých žiakov našej
školy. Každý z nich si doma pripravil ľudovú pieseň, ktorú potom zaspieval. Súťažili deti od prvej
až po piatu triedu. Niektorí slávikovia spievali
smelo, niektorí boli bojazlivejší, ale spolu sme
spolu prežili krásne, spevavé a veselé dve hodinky. Verím, že i budúci rok sa stretneme aspoň v
takom počte ako tento školský rok a speváčikovia budú ešte úspešnejší a spevavejší. Výhercom
srdečne gratulujeme.
Vyhodnotenie:
I. kategória:
1. Marianna Holecová (bez postupu)
2. Megi Ráceková, Hana Maličková
3. Viktória Galová, Ema Bašková, Lukáš Seleši
II. kategória:
1. miesto neudelené
2. Magdaléna Barthová, Marianna Martináková
3. Katarína Visolajská
III. kategória:
1. miesto neudelené
2. Tereza Čerešníková, Karin Adámeková
3. Clara Lužáková, Sara Kurucová
M. Segečová
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Spieval nám
Martin Babjak
Ján Krigovský, umelecký vedúci Collegia
Wartberg a Slovak Double Bass Club, ktorý
do našej obce prišiel s myšlienkou usporiadať
tento festival, nám opätovne so svojím hudobným zoskupením umožnil prežiť krásny
hudobný zážitok obohatený o vystúpenie známeho operného speváka, popredného slovenského barytonistu Martina Babjaka.
V sobotu 5. mája sa náš park pri múzeu rozozvučal nevšedným orchestrom kontrabasov
(interpreti: Metod Podolský, Jakub Stračina a
Ján Krigovský). Zazneli diela Franka Sinatru,
Miloslava Gajdoša, Anonyma,
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Niccola Paganiniho, Georgi
Makhoshviliho,Nina Rotu, Mikuláša Schneidera Trnavského, Cezara Francka, Wolfganga Amadea
Mozarta, Stefana Schäffera a Fredericka Loeweho. Barytón Martina
Babjaka priam slávnostne naplnil
ovzdušie tohto májového večera.
Martin Babjak nám všetkým dokázal, že je nielen majstrom operného

spevu, ale aj veselým človekom, ktorý si svojím
hudobným aj slovným prejavom získal veľké
sympatie publika a koncert gradoval aj tým, že
v poslednej časti sa sám prekvapivo zapojil aj
svojou hrou na kontrabas.
Tento krásny a nevšedný večer zavŕšilo
odovzdanie finančnej pomoci prostredníctvom
dobrovoľného vstupného neziskovej organizácii
Šťastný život – dennému stacionáru pre mentálne postihnuté deti a mládež v Mojmírovciach.
Veľmi nás teší, že festival skutočne obohacuje aj týmto druhom umenia kultúrny život v obci,
že má svojich priaznivcov, ktorí zároveň prispievajú prostredníctvom vstupného na ušľachtilý
cieľ. Za to všetkým zúčastneným ďakujeme a
pozývame vás na ďalší koncert 10.6.2018.
Edita Filipová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V máji oslávili:

Anna Vanková

90. narodeniny
Mária Rumanovská

65. narodeniny
Marián Daniš
Anna Vráblová
Michal Lazarov

75. narodeniny
Edita Filová
Júlia Krajčírová
Rudolf Mečár
Margita Kuruczová
70. narodeniny
Vlasta Vlčková

60. narodeniny
Ján Straňák
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Matias Bačinský,
Adam Brindza,
Peter Šarközi,
Barbora Palková.

T

ohtoročná jar bola do polovice mája opäť
s vlahovým deficitom a teplotne nadpriemerná. Už dlhšie obdobie intenzívnejšie zrážky
sa vyskytujú najmä vtedy, keď začínajú dozrievať jahody, ktoré sa považujú za účinné afrodiziakum a najefektívnejší antioxydant. Odborníci
na výživu označujú jahody za symbol sviežosti
a vitality. V našej záhrade sa nám osvedčilo nastielanie jahodového záhonu pokosenou trávou.
Aj po prudkých dažďoch plody ostanú čisté a
nastlaný materiál zároveň udržuje vlahu.

Koncom júna si môžeme pochutnať tiež na
malinách. Lahodné sú nielen plody, ale aj malinová šťava, ktorá sa odporúča pri zažívacích poruchách. Maliny pomáhajú pri únave, posilňujú
imunitu, zmierňujú zdravotné problémy s obličkami a močovým mechúrom. Z malín môžeme
využiť aj listy. Naši predkovia ich pravidelne
zbierali na čaj.
Vyštipujeme a priväzujeme k opore kolíkové
rajčiaky. Ich plody sa označujú za vitamínový zázrak v červenom obale. Podporujú imunitný systém a chránia pokožku
pred
nepriaznivými
účinkami
slnečného
žiarenia. Sú výborným
pomocníkom v boji
proti rakovine a infekčným chorobám. Ich
konzumácia spomaľuje
starnutie. Veľmi zdravá
je napríklad domáca
paradajková šťava. Nie
bežný, ale veľmi chutný je domáci rajčinový
lekvár s nezvyčajnou
chuťou, ktorá trochu
pripomína
šípkový
lekvár.
Na jar je rôznymi
farbami rozkvitnutá aj predzáhradka. Kry, ktoré
kvitnú na jar a na začiatku leta môžeme rezať po
odkvitnutí. Staršie kríky presvetlíme. Správnym
rezom sa postaráme o to, aby boli pekné nielen
na pohľad, ale aby v nasledujúcom roku bohato
zakvitli.

Jún je mesiacom slnka
V júni pravidelne kypríme, odburiňujeme a v
prípade potreby aj zavlažujeme zeleninové záhony. Jednou zo skorých jarných zelenín je hrach,
bohatý hlavne na bielkoviny. Najvýživnejšou a
najcennejšou pochúťkou je čerstvý hrášok, ktorý
má vysoký obsah vitamínov skupiny B.
V tomto mesiaci zberáme kuchynské bylinky, ktoré sa pestujú pomerne ľahko, pekné sú
na pohľad, výborne chutia i voňajú, nepotrebujú
veľa priestoru. Umiestnené by mali byť neďaleko
kuchyne, aby boli poruke.
V ovocnej časti záhrady ošetrujeme stromy proti chorobám a škodcom. Na marhuliach
je aktuálny Šittov rez, pri ktorom skracujeme
letorasty. Letný rez vyžadujú aj bobuľoviny. V
tomto roku pomerne skoro dozreli prvé čerešne,
tzv. májovky (na obrázku). Aj úroda višní je
bohatá. Čerešňové a višňové plody sú významnou zásobárňou vitamínov a minerálnych látok.
Aj na pohľad je to krásne ovocie. Osvedčilo sa
nám chránenie dozretých plodov pred vtáctvom
CD nosičmi, ktoré vešiame po obvode koruny.

Deťom želáme
veľa zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

INZERCIA
Prenajmem 2-izbový byt na Hasičskej ulici. Tel. č.: 0907 335 128
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NAŠE ZÁHRADY

Broskyne bohato nasadili sploštené plody (na
obrázku). Aj úroda drobného ovocia sa ukazuje
sľubná.

Záhradkárom v našej obci želám pekný zostatok jari a krásne letné dni spojené nielen s prácou v záhrade, ale tiež príjemným oddychom.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Antónia Zoborská
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REKLAMA
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

