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Keď človek zanedbáva vzdelanie, bude do konca života kráčať
ako chromý.
Platón

Mojou obcou sú
Mojmírovce

POZVÁNKA

Vážení čitatelia,
leto je v plnom prúde, deti si
užívajú prázdniny a rodičia rozmýšľajú, ako s nimi stráviť príjemné
letné dni počas dovolenky. Niektorí
v zahraničných letoviskách, iní využijú domáce ponuky a niektorí si zase
najlepšie oddýchnu doma pri práci,
so svojimi najbližšími.
Nezáleží na mieste trávenia našej dovolenky,
záleží na tom, aby sme počas dovolenkových dní
načerpali dostatočné množstvo energie do ďalších
dní. Leto nám ponúka veľa možností, ako tráviť čas v
prírode, stačí len občas zabudnúť na pracovný stres,
nedorozumenia, vyjsť si za dedinu a v myšlienkach sa
vrátiť do čias, kedy sme si s okolitým svetom o čosi
viac rozumeli.
Záverom vám všetkým želám krásne letné dni,
plné pohody, a deťom radostné prázdniny. Nech sa v
septembri máme možnosť stretnúť v plnom zdraví na
Dňoch obce, Mojmírovskom vinobraní, Družstevnom
dni 2018.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce

OZNAM
*Vodárenská spoločnosť CEDRON – Mikroregión, s.r.o.
Mojmírovce oznamuje všetkým svojim klientom a občanom obce Mojmírovce, že na valnom zhromaždení dňa
10. 7.2018 schválila zmenu názvu spoločnosti. Nový názov
spoločnosti bude Vodárenská správcovská spoločnosť
Mojmírovce, s. r. o., so sídlom Hlavná 943/12 Mojmírovce. Novým konateľom a zároveň riaditeľom spoločnosti
bol schválený Ing. Dalibor Filip.
Ďalej oznamujeme, že od 01.08.2018 budú k dispozícii nové
kontaktné údaje: e-mailová adresa: klient@vssmojmirovce.sk. Občania od 1. 8.2018 vo vzťahu k našej spoločnosti
môžu zasielať všetky svoje pripomienky, podnety, otázky,
hlásenia porúch, stavy vodomerov a pod.
- prevádzková doba v pracovných dňoch: od 7.00 do 15.00
- telefonický kontakt do spoločnosti: 037/77 98 097 alebo
0905 667 998.
Menia sa aj stránkové hodiny klientskeho centra spoločnosti. Pondelok: 7,30 - 11,00 ~ 12,00 – 14,30. Utorok:
7,30- 11,00. Streda: 7,30 - 11.00 ~ 12,00 - 14,30. Štvrtok:
Nestránkový deň. Piatok: 7,30 - 11,00 hod.
O všetkých ďalších zmenách budú občania Mojmíroviec včas informovaní.
Ing. Dalibor Filip, riaditeľ spoločnosti
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Historický barokový deň
V sobotu 11. augusta 2018 sa v Kaštieli Mojmírovce uskutoční tradičné podujatie pod názvom Historický barokový
deň. Podujatie je venované Antonovi Grasalkovičovi, rodákovi z Mojmíroviec a významnému podporovateľovi barokového
umenia v Uhorsku.
Dobový program začne sprievodom kráľovského dvora o
13,50. Hudobnú zložku podujatia zastreší Komorný súbor ZOE.
Návštevníci budú môcť spoznať historické hudobné nástroje a
piesne v podaní miestneho hudobného zoskupenia Musicantica
Slovaca. Historické divadelné etudy od stredoveku až po obdobie
Márie Terézie, módna prehliadka či ukážky streľby z dobových
zbraní predvedie skupina historického šermu Bojník. Návštevníci
sa budú môcť zúčastniť dobového tábora s aktivitami vojenského
života vďaka skupine historického šermu Bandérium. Históriu
oživia aj prostredníctvom vystúpenia s názvom Valdštejn. Pre
malých návštevníkov je pripravené bábkové divadlo Ivan Gontko
Tyjatr s predstavením Don Šajn. V uličke historických remesiel
budú môcť návštevníci od 13,00 do 19,00 obdivovať krásu tradičných remesiel, ako je maľovanie na sklo, brašnárstvo, drôtikovanie či výroba keramiky.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bude aj baroková hostina a kaviareň v príjemnom parku kaštieľa. Od 16,00 do 19,00
budú prebiehať v pravidelných intervaloch prehliadky Kostola
sv. Ladislava so sprievodcom a s možnosťou výstupu na vežu. V
rovnakom čase sa uskutočnia prehliadky expozícií neďalekého
Regionálneho múzea Mojmírovce. Malí aj dospelí hostia budú
môcť vyskúšať lukostreľbu, povoziť sa na koči či zabaviť sa pri
detských retro hrách. Podujatie je určené nielen pre rodiny s deťmi, ale pre všetkých milovníkov histórie.
Všetky dôležité informácie o vstupenkách a podujatí nájdete
na stránke www.kastielmojmirovce.sk.
Cyril Šabo

Blahoželanie
Na slávnostiach Nitra milá, Nitra 2018 Cenu primátora mesta
Nitry za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť
v oblasti kultúry a prezentácie Nitry v medzinárodnom kontexte
prevzal aj obyvateľ našej obce prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
CSc. Jeho dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry ocenil nielen
primátor, ale aj rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Konštatovali, že prof. Debrecéni je neodeliteľnou súčasťou
folklórneho festivalu Akademická Nitra. Srdečne blahoželáme.
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Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené
s možnosťou zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu, a tak získať elektromobil
prostredníctvom dotácie. Obec Mojmírovce má
záujem riešiť v budúcnosti služby pre občanov,
kde bude potrebné zabezpečiť kúpu dopravného
prostriedku. Preto obec privítala možnosť získať
na uvedený účel finančné prostriedky z iných
zdrojov. Starosta obce informoval poslancov OZ
o potrebe vyradiť v blízkej budúcnosti z evidencie majetku obce opotrebované auto značky Fiat.
Poslanci nemali námietky a schválili predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu s názvom Kúpa nového viacúčelového vozidla na elektrický pohon v rámci
poskytovania dotácie na rok 2018 Enviromentálnym fondom, oblasť ELEKTROMOBILITA, vo
výške 30 000 €.
• Obec postupne vysporiadava pozemky pod
Čističkou odpadových vôd Mojmírovce a v tejto
súvislosti starosta obce predložil poslancom OZ
na schválenie návrh kúpnej zmluvy na ďalšej
časti pozemku od Doc. Ing. Juliany Molnárovej
vo výmere 1406 m2. Vysporiadanie pozemkov
pod ČOV považuje OZ za jednu zo svojich priorít, a preto bez námietok schválilo uzatvorenie
kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi predávajúcou a našou obcou.
• Obec Mojmírovce v roku 2016 získala dotáciu vo výške 40 000 € na rekonštrukciu časti
strechy telocvične ZŠ Mojmírovce a starosta
obce informoval poslancov o možnosti uchádzať sa o túto dotáciu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične aj v roku 2018. Poslanci sa zhodli na potrebe pokračovať v rekonštrukcii telocviční v ZŠ, ktoré sú v havarijnom
stave, a preto schválili predloženie žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
s názvom Rekonštrukcia podláh a elektroinštalácie v telocvičniach v ZŠ Mojmírovce.
• Vedenie materskej školy predložilo obecnému zastupiteľstvu žiadosť o dobudovanie troch
sociálnych zariadení v priestoroch MŠ v budove
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ZŠ Mojmírovce z dôvodu možného rozšírenia
kapacity MŠ o ďalších 10 miest, čo predstavuje
maximum kapacity na doterajšie priestory. Keďže obecné zastupiteľstvo medzi svoje priority
zaradilo aj zvyšovanie kapacity materskej školy
z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov, schválilo
dobudovanie sociálnych zariadení s predpokladanou hodnotou zákazky 1650 €.
• Občania dlhodobo pociťujú problém s neúnosnou dopravnou situáciou na Školskej ulici pri
areáli základnej školy, hlavne na obmedzujúcu
premávku vozidiel v ranných a popoludňajších
hodinách. Z uvedeného dôvodu poslanci OZ na
47. zasadnutí rokovali o neúnosnej dopravnej
situácii a o vybudovaní spevnenej plochy na parkovanie na Školskej ulici pri ZŠ s prihliadnutím
na riešenie zákazových značiek v projekte, aby
neprišlo k narušeniu kľudu občanov bývajúcich
na Školskej ulici. Zároveň schválili vybudovanie
prístupového chodníka k vchodu materskej školy
od zadnej brány základnej školy (z parku pri regionálnom múzeu).
• Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojich
zasadnutiach v mesiaci jún poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce Mojmírovce na rok 2018 pre
Jazdecké záprahové združenie TAJÁR vo výške
800 €, pre Urmínsky mlyn, o. z. vo výške 3000 €
a pre Združenie Mojmírovských hokejbalistov, o.
z. vo výške 2672 €. Žiadosť o dotáciu predložila
i Slovenská únia nohejbalu *SUN Footballtennis
Slovakia, o. z., ale v tomto prípade dotáciu OZ
neschválilo.
• Kultúrny dom v obci je v havarijnom stave.
Na základe výsledkov verejného obstarávania
obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie
Zmluvy o dielo na stavebné práce medzi obcou
Mojmírovce a spoločnosťou FORA-STAV Šurany k zákazke s názvom Kultúrny dom Mojmírovce - zlepšenie tepelnej bilancie - 1. etapa
- výmena okien a exteriérových dverí.
Každej samospráve vyplývajú z legislatívy
povinnosti mať niektoré strategické dokumenty.
V termíne do 30. 6.2018 mali obce za povinnosť
schváliť Komunitný plán sociálnych služieb.
Obecné zastupiteľstvo si túto povinnosť splnilo
na svojom 48. zasadnutí schválením Komunitného plánu sociálnych služieb obce Mojmírovce na
roky 2018-2023. Zároveň na tom istom zasadnutí
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Mojmírovce č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby v obci.
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Námestie Rínok zrekonštruované

Nový rínok
Rekonštrukcia námestíčka Rínok bola jednou z hlavných priorít miestnej samosprávy.
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce
od začiatku svojho volebného obdobia hľadali
možnosti, ako vyriešiť dlhodobý problém dolného námestia, ktoré často pripomínalo viac jazero
ako námestie. Rozhorčenosť a nespokojnosť
spoluobčanov bola opodstatnená, a preto bolo
nevyhnutné začať konať, aby sa tento verejný
priestor v širšom centre obce čo najskôr zrevitalizoval.

sústavy pre osvetlenie priechodov pre chodcov
a verejného osvetlenia. Následne po vydaní
stavebného povolenia prebehlo verejné obstarávanie. Bolo oslovených osem spoločností. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť
TIMS spol. s r. o. Veľmi dôležitým medzníkom
rekonštrukcie bola aj dohoda s majiteľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na námestíčku Rínok,
aby súčasne počas investície realizovanej obcou
prebehla rekonštrukcia plochy v jeho vlastníctve. Majiteľ z vlastných finančných prostriedkov
zrevitalizoval aj svoju časť na pozemkoch tak,
aby rekonštrukcia vytvorila príjemný dojem na
okoloidúcich ako jedného celku.

Starý rínok
Pred vydaním stavebného povolenia však
bolo treba vyjadrenie viacerých inštitúcií. O to
viac, že v blízkosti plánovanej investície – stavby
sa nachádzajú cesty III. triedy a vodný tok. Všetko sa však podarilo a stavebné povolenie bolo
nakoniec po zohľadnení všetkých pripomienok
vydané. V rámci objektu Spevnené plochy pre
stavbu Rekonštrukcia námestia Rínok, Mojmírovce sa zrekonštruovala jestvujúca spevnená
plocha na námestí, spravili sa odstavné stojiská
a prístupová komunikácia k nim, chodníky pre
peších, odvodnenie spevnenej plochy, trvalé dopravné značenie a konečná úprava terénu. Predmetom tohto projektu bol aj návrh osvetľovacej

Symbolické otvorenie Rínku sa uskutočnilo počas otvárania leta v našej obci v utorok
4. júla 2018 pod názvom podujatia Na ringu v
Urmíne. Po úvodnom príhovore starostu obce
a symbolickom prestrihnutí pásky nasledoval
kultúrny program, v ktorom účinkovali súbor
Štefánia zo Svätoplukova, Musicantica Slovaca,
hudobné združenie, Detská muzika Zurmína a
hudobná skupina CEDRONKA z Mojmíroviec.
Súčasťou programu bol krátky referát z histórie
urmínskeho rínku a nechýbala ani výstavka
fotodokumentov stavby mostu pri rínku z roku
1951. Atmosféra trhového miesta bola dotvorená
minijarmokom.
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

Medzinárodný deň detí
Naša obec v spolupráci so spoločenskými organizáciami aj tento rok začiatkom júna zorganizovala oslavu Dňa detí. Tento krát si organizátori vybrali za miesto konania Pažiť, a tak v prvú júnovú
sobotu bola táto plocha plná nielen verejnej zelene, ale aj tešiacich sa detí a ich rodičov. Deťom nepokazili chuť do hier ani drobné vrtochy počasia a v rôznych disciplínach zo seba vydali maximum.
Po zdolaní všetkých pätnástich disciplín si každý úspešný súťažiaci odniesol balíček s maškrtami,
pričom prvých desať detí si odnieslo pozornosť v podobe slnečných okuliarov, ktoré pre túto príležitosť venoval klub LC Nitra - Lions Clubs International.
Akciu prerušil mohutný lejak s krupobitím, ktorý uhasil táborák pripravený na plánované večerné
opekanie. Organizátori veria, že budúci rok sa stretneme v ešte hojnejšom počte a počasie k nám
bude viacej ústretové.
ToP
Foto: Ing. Jaroslav Horváth

Zveľaďujeme si námestie
Na námestí v obci boli v mesiaci jún osadené lavičky a smetné koše. Bola to už dlhšiu dobu požiadavka niektorých občanov
a ich požiadavku často umocnili aj turisti, ktorí navštívili našu
obec.
Keďže je námestie dominantou našej obce, je veľmi dôležité
pracovať aj na obnove jeho verejnej zelene. Z uvedeného dôvodu
pribudlo na námestí spolu štrnásť stromov a kríkov. Najväčšie zastúpenie v novej výsadbe patrí lipe malolistej. Obec sa bude priebežnou
výsadbou a intenzívnejšou starostlivosťou o verejnú zeleň naďalej
snažiť o zveľaďovanie a dotváranie nielen samotného námestia, ale
aj ostatných častí našej obce.

Ďalšia nová kniha
o Nitre
Začiatkom júla v rámci tradičných slávností
Nitra milá, Nitra 2018 bol v priestoroch Ponitrianskeho múzea prezentovaný tretí diel publikácie Nitra - Ako si ťa pamätáme.
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Spoluautorom tejto vzácnej knihy je aj predseda redakčnej rady nášho obecného časopisu
Ivan Mojmír Zoborský. V príspevku s názvom
Moja zelená láska v starobylej Nitre sa vyznáva
k vrúcnemu vzťahu k Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, na ktorej študoval a pôsobil
takmer 50 rokov. Kniha obsahuje príbehy a
fotodokumentáciu z druhej polovice uplynulého
storočia. Autori sa snažili vytvoriť dielo v takej
podobe, aby bolo vhodné ako pekný darček.
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OTVORENIE LETA V OBRAZOCH

Mojmírovské hody
a Urmínske kopýtko
Hodové oslavy na Pažiti začali predpoludním priateľskými pretekmi pre začiatočníkov a
amatérskych jazdcov pod názvom Urmínske kopýtko. Jazdci súťažili v jazdeckých disciplínach
ako trail, parkúrové preteky a v rýchlostných
– vlajkový beh a kľúčová dierka.
Sobota sa po skončení Urmínskeho kopýtka
aj napriek sychravému a chladnejšiemu počasiu
niesla v duchu hodového podvečera a ľudia sa zabávali do neskorých večerných hodín. O dobrú
náladu sa postarali kapela Cedronka a dramaticko-spevácka skupina Štefánia zo Svätoplukova.
Skupina Exil napokon svojimi nestarnúcimi
hitmi ukončila veselý hodový deň.
MK
Foto: Ing. Jaroslav Horváth
Pre divákov bol pripravený zaujímavý sprievodný program, v ktorom sa
predstavila jazdecká polícia, a ukážky z
kynologického výcviku psov. Výhra v
bohatej tombole urobila radosť nejednému z nás. Na počúvanie po celý deň
hrala country kapela Big Valley.
Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, organizátorom, a hlavne divákom,
bez ktorých by nebolo takéto úspešné
podujatie.

Otvorenie leta
Obec Mojmírovce otvorila leto v tomto
roku v stredu 4. júla 2018 trochu netradične
na dvoch miestach.
Bolo to spôsobené symbolickým otvorením
námestíčka Rínok, na ktorom program začínal
už od 15,00 hodiny. Po ukončení programu
na zrekonštruovanom námestíčku sa občania
mohli presunúť na námestie sv. Ladislava, kde
sa v programe predstavil folklórny súbor ROKSOLANIA z Kyjeva na Ukrajine (účastník
medzinárodného festivalu folklórnych súborov
AKADEMICKÁ NITRA 2018). Názov súboru
vznikol podľa príslušníkov mocných kmeňov
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Roksolanov, ktorí sa pred tisíckami rokov
usadili na ukrajinských stepiach a ich územie
sa nazývalo Roksolanija. Členmi tohto 35- ročného súboru sú študenti Katedry folklóru Filologického ústavu Národnej univerzity Tarasa
Ševčenka v Kyjeve. Jeho repertoár pozostáva
z piesní, tancov a inštrumentálnych skladieb
z rôznych regiónov Ukrajiny. Po jeho takmer
hodinovom vystúpení hrala do tanca a na počúvanie ľudová hudba BOROVIENKA.
Fotografie J. Horvátha zachytávajú autentický obraz predsviatočného večera na námestí
v Mojmírovciach.
ToP
Foto: Ing. Jaroslav Horváth
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Na foto zľava: Stanislava Lakatošová, Hilda
Peceková, Jarmila Macáková (technik PD), Eva
Koščáková, Katarína Lakatošová, Hilda Felgrová,
Kristián Oláh, Petra Oláhová, Eliška Kurucová,
Nataša Brindzová.

Spoločne
vo vinohradoch
Príbeh každého dúška kvalitného vína sa
začína už vo vinohradoch. Nie je tajomstvom, že
bez kvalitného materiálu nie je možné vytvoriť
kvalitný produkt a to tiež platí o víne. Môžeme
s istotou povedať, že zdravé hrozno je jednou so
základných podmienok skvelého a lahodného
vínka, akým je aj to naše, mojmírovské.
Chuť
vína
je
podmienená rôznymi
faktormi, ako sú napríklad odroda viniča,
podnebie a počasie,
pôda a
poloha vinohradu,
množstvo
úrody a doba zberu a
v konečnom dôsledku
zdravotný stav hrozna.
Odroda viniča tvorí
základ vína. Určuje
jeho
organoleptické
vlastnosti, t.j. charakteristiky, ktoré je možné vyhodnotiť ľudskými
zmyslami. Poznáme až niekoľko tisíc odrôd viniča hroznorodého, ktoré sa od seba viac či menej
odlišujú po chuťovej alebo aromatickej stránke.
Podnebie, poloha a pôda vinohradu patria medzi
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podmienky, ktoré je možné ovplyvniť výsadbou
viniča na vhodné miesto. S počasím to už také
jednoduché nie je, nakoľko ovplyvniť ho zatiaľ
nie je v našich silách. Nepriaznivé počasie môže
úrodu ovplyvniť po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke. Nebezpečnými sú mráz či krúpy,
ale napríklad aj výdatné dažde nie sú pre vinič
vhodné.

ZAZNAMENALI SME V OBCI
Vinič je potrebné udržiavať v dobrom zdravotnom stave správnou a intenzívnou starostlivosťou, ktorá je pomere náročná na pracovné
sily. Po zimnom reze, odkedy sa vinohrady
preberú zo zimného spánku, je potrebné starostlivo sledovať jeho vývoj a v správny čas určiť
správny spôsob ošetrenia. Medzi dôležité práce
vo vinici patria tzv. zelené práce. Ich výsledkom
je správne tvarovaný a nie príliš zahustený viničový ker, čo ovplyvňuje kvalitu a výšku úrody a
jej zdravotný stav.
Už niekoľko mesiacov usilovne pracuje vo
viniciach nášho družstva 10 brigádničiek. Sú
to ženy z miestnej rómskej komunity, ktoré sa
nezľakli náročnej práce vo vinohrade a berú ju
naozaj svedomito a zodpovedne. Pod vedením
skúsenej vinohradníčky Jarmily Macákovej
sa venujú zeleným prácam, ktoré zahŕňajú

Hluk náš každodenný
Hluk je každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný
alebo škodlivý zvuk. Takto definuje nariadenie
vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami zo 16. januára 2002.
V roku 2012 prebehla v parlamente diskusia
nad návrhom niekoľkých poslancov, ktorí chceli
zvýšiť ochranu obyvateľov Slovenska pred nadmerným hlukom. Nepríjemný alebo škodlivý
zvuk sa vytvára nielen priemyselnou a dopravnou činnosťou, ale aj pôsobením jednotlivých
občanov pri vykonávaní ich každodenných činností. A tak poslanci navrhli chrániť obyvateľov
ako v čase nočného kľudu, tak aj v dňoch pracovného pokoja a počas štátnych sviatkov. Malo

zastrihávanie, vylamovanie
letorastov
a čistenie kmienkov.
Ich poctivosť a snahu oceňuje aj vedúci
špeciálnej rastlinnej
výroby Ing. Miroslav Belan. Napriek
náročnej práci panuje
vo vinohradoch dobrá
nálada. Družstvo s
pracovníčkami počíta
aj počas vinobrania a
postupne ich bude zapájať aj do iných prác.
Nech je ich odhodlanie výzvou aj pre
všetkých ostatných.
ToP
sa predísť situáciám, keď niekomu v paneláku
na Štedrý deň alebo v nedeľu počas obeda začnú
susedia vŕtať s vŕtačkou, alebo že vám počas
pokojného sviatočného či nedeľného obeda u
vás v záhrade na terase sused začne spoza plotu
píliť drevo, štartovať motorku či kosiť trávnik.
V Nemecku či Švajčiarsku sa takéto správanie
dôsledne potrestá pokutou. U nás vec zostala na
rozhodnutiach všeobecne záväzných nariadení
obcí či domových poriadkov (v panelákoch).
Prv, než by sme pristúpili k diskusii o prijatí
takéhoto všeobecne platného nariadenia obce
a iným reštriktívnym opatreniam, skúsme
pouvažovať každý vo svojej réžii nad tým, či
je iniciovanie takéhoto nariadenia, t. j. zákazu
vytvárania hluku počas sviatkov, nedieľ a dní
pracovného pokoja u nás nutné, alebo sa dokážeme kontrolovať aj sami. Stačí na to len štipka
empatie a vcítenia sa do kože svojich susedov a
spoluobčanov. S tým súvisí aj kontrola rýchlosti
jazdy v obci, jazdy na hlučných motorkách v
obci, ignorovania zákazu prejazdov niektorými
ulicami a pod.
Skúsme si hluk náš každodenný odstrániť
obyčajnou sebakontrolou a ohľaduplnosťou k
našim susedom a iným obyvateľom obce. Nedajme sa obrať o pokoj a odpočinok hlukom
kosačiek, traktorov, motoriek a strojov počas
dní, ktoré majú zákonne patriť rodine, relaxu
a pohode.
PhDr. Ondrej Pavle
Ilustračné foto, zdroj: Internet
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Pätnásť rokov spolupráce
obcí Mojmírovce a Čemer
Spolupráca medzi obcami Mojmírovce
a Čemer začala v lete roku 2002, kedy sa v
mestečku Tiszakécske stretla delegácia 5 zástupcov zo Slovenska so Zoltánom Venczelom,
ktorý je pôvodom z obce Čemer. Pri spoločnej
rozprave sa navrhla družobná kooperácia medzi obcami v rôznych oblastiach s podporou
rozličných fondov. Následne vtedajší starosta
Juraj Bátovszki pozval slovenských kolegov
na spoločné rokovanie. Delegácia z obce Čemer navštívila Mojmírovce počas hodových
slávností.
Ako spomína Eva Kozárová, začiatky spolupráce boli náročné, pretože v Čemeri archaickú
slovenčinu poznala už len najstaršia generácia.
Slovenskú reč bolo počuť len pred evanjelickým
kostolom po službách božích alebo ako pozdrav
na ulici pri stretnutiach starších obyvateľov.
Aby sa občania oboch obcí lepšie spoznali,
Mojmírovčania boli pozvaní na tzv. oberačkové
slávnosti v Čemeri a delegácia z maďarskej obce
na dožinky a vinobranie v Mojmírovciach. V
priebehu roka sa spolupráca začala veľmi sľubne
rozvíjať. Zmluva o partnerských vzťahoch medzi
obcou Mojmírovce a obcou Čemer (na obrázku)
bola oficiálne uzavretá 19. marca 2003 v družobnej obci 22. mája 2003. Našu obec na stretnutí v
Čemeri zastupovali starosta obce Imrich Kováč,
zástupca starostu Peter Schultz, hlavný kontrolór
obce Ivan M. Zoborský, predseda komisie kultúry, školstva a športu Vladimír Hičák, Štefan
Bugár a tlmočníčka Eva Kozárová - Kántorová.

Prvé spoločné aktivity
Obce začali postupne vzájomne svoje kultúry a zvyklosti. Nasledovali spoločné stretnutia,
konali sa výmenné detské, tanečné, umelecko-tvorivé a športové tábory v rámci projektu
Interreg III A. Realizovali sa spoločné výstavy
umelcov, koncerty, týždne národných kuchýň.
Výmenné pobyty absolvovali seniori, záhradkári, spevokoly aj športovci. Na základe výziev V4
Európa občanom a Cezhraničná spolupráca HU-SK sa cez spoločné projekty spoznávali obyva-
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telia oboch obcí. Každý rok sa v družobnej obci
konajú Čemerské dni obce, ktorých sa pravidelne
zúčastňujú aj delegácie z Mojmíroviec.

ZAZNAMENALI SME
To je len zlomok spoločných aktivít. O ďalších sme písali v obecnom časopise Mojmírovčan v priebehu uplynulých rokov. O slovenskom
pôvode obyvateľov Čemera svedčí aj vstupná
tabuľa do obce so slovenským názvom (na obrázku). Slovenské tradície v obci zachováva najmä folklórny spolok Furmička a Kultúrny spolok
Lipóta Bálóa. Obyvatelia Čemera tak nezabúdajú
na svoje korene.

na javisku prekrásne slovenské ľudové piesne
v podaní súboru Senior, ku ktorému sa pridal
aj starosta obce Martin Palka. Mojmírovčania
priviedli aj remeselníčky, a tak pred slovenským
stanom si mohli návštevníci vyskúšať paličkovanie čipiek, ale aj vytvorenie anjelov z korálikov
alebo pletenie košíkov z pedigu, ktoré ukázali
členky Klubu tvorivosti. A keď už niekto prišiel
k stanu, mohol ochutnať bryndzové halušky aj
domáce mojmírovské zákusky.
Pripravil:
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady
--------------------Redakčná poznámka: Za informácie o vzniku spolupráce
a spoločných aktivitách obcí
ďakujem Mgr. Eve Kozárovej.
V prvej časti príspevku sme
využili aj diplomovú prácu Bc.
Ivany Očenášovej s názvom
Slovensko - maďarské vzťahy
na príklade spolupráce obcí
Mojmírovce a Čemer, spracovanej na UKF v Nitre v roku
2018.

Priebeh spolupráce
po roku 2010
Predstavitelia obcí Čemer a Mojmírovce
udržiavajú priateľské vzťahy pravidelnými návštevami najmä v priebehu rôznych slávností.
Príkladom sú Dni obce - Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň, ktoré sa konajú spravidla
druhý septembrový víkend. V roku 2011 naša
dedina oslavovala 855. výročie prvej písomnej
zmienky a toto podujatie sa tiež nieslo v duchu
upevňovania cezhraničných vzťahov partnerských obcí nielen z Maďarska, ale aj Bulharska,
Rakúska a Srbska. Starosta obce Čemer István
Fábri originálne podporil myšlienku vzájomnej
spolupráce tým, že na oslavy prišiel na bicykli,
pritom absolvoval približne 160 km. Spevom
a tanečným umením oslavy obohatil aj známy
folklórny spolok Furmička.

O prehlbovaní partnerstva a zachovávania
nadštandardných vzťahov medzi obcami v roku
2018 a v nasledujúcom období starosta obce
Martin Palka uviedol:
Každé partnerstvo je pre našu obec veľmi
dôležité zo strategického hľadiska. Partnerstvo
medzi obcami Čemer a Mojmírovce je o to významnejšie, že jubileum, ktoré spoločne v tomto
roku oslavujeme nenarušila ani výmena starostov v oboch obciach. Je to dôkaz toho, že naše
partnerstvo je aj o priateľstve a chuti pokračovať v tejto spolupráci naďalej a zároveň hľadať
možnosti spolupráce v ďalších oblastiach, o čom
bude svedčiť aj písomná dohoda štatutárnych
zástupcov oboch zúčastnených obcí.
-----------------Pre úplnosť uvádzame, že naša obec spolupracuje nielen s Čemerom, ale tiež so Slovenskou
samosprávou v Budapešti. Týždenník Slovákov
v Maďarsku Ľudové noviny uverejnil v roku
2005 rozsiahlejší článok, z ktorého vyberáme:
Samospráva XIII. obvodu v Budapešti každý
rok organizuje národnostný deň... Pred slovenským stanom bolo veselo preto, lebo k nám
zavítali hostia z Mojmíroviec. Vďaka nim odzneli

V Čemeri slovenský
duch a tradície žijú
Polyhistor Matej Bel v Notíciách Peštianskej stolice v 18. storočí vyzdvihuje usilovnosť
a plodnosť usadených Slovákov a uvádza, že sa
tam rozmnožujú ako včelie roje. Z roku 1773 je
známy údaj, že z celkového počtu 181 osád sa
v Peštianskej stolici slovenské osídlenie nachádzalo v 63 osadách, čo predstavovalo viac ako
tretinu všetkých. Kým prví slovenskí evanjelici
prišli sem ako zbehovia, ďalší prichádzali organizovane na pozvanie zemepána Jána Vattaya.
Po osadníckej zmluve s Antonom Grasalkovičom (Grassalkovich) zo septembra 1731, keď sa
stal Čemer súčasťou jeho majetkov, prichádzajú
sem aj Slováci - katolíci, ktorí tu postupne nadobúdajú početnú prevahu a v roku 1772 si postavili
prvý kostol. Z hľadiska majetkovej podstaty dve
tretiny pôdneho fondu obce mali evanjelici, ktorí
sa od začiatku držali roľníckeho stavu. Katolíci
sa zo začiatku venovali viac vinohradníctvu. V
roku 1827 k Slovákom a Maďarom tu pribudli aj
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Nemci, ktorí predtým žili v Budíne. V tom čase v
Čemeri žilo 1295 obyvateľov, podľa národnosti
861 Slovákov, 334 Nemcov, 84 Maďarov a 16 Židov a podľa náboženského zloženia 854 rímskych
katolíkov, 418 evanjelikov, 7 reformovaných a 16
židov. V roku 1880 sa k slovenskej národnosti
v obci hlásilo 1028 z 1890 obyvateľov (57,4%).
Početné nemecké obyvateľstvo tu žilo do roku
1946 a dovtedy sa tu venovalo vinohradníctvu a
remeselníctvu. K Slovákom sa v tom roku hlásila
ešte polovica obyvateľov. Prílevom nových obyvateľov z veľkomesta, ktorý pretrváva, sa rapídne zvýšil nielen počet obyvateľov, ale zmenil sa aj
vplyv náboženstva na sociálne vzťahy a kultúru,
čo spôsobilo, že väzby medzi etnicitou, konfesiou
a zamestnaním sa začali trhať. To malo veľký
vplyv aj na používanie slovenského jazyka najmä
tým, že už pred takmer polstoročím sa prestalo
v obidvoch kostoloch kázať po slovensky. Tieto
skutočnosti potom vplývali aj na výučbu slovenčiny v škole, ktorá zanikla, a pokusy o jej zavedenie sa už nepodarili. Je preto dnes chvályhodné,
že sa staršia generácia Slovákov drží jazyka
svojich predkov a zase stredná a mladá sa snaží
udržiavať a ďalej pestovať kultúrne tradície
tunajších Slovákov. Porozumenie nachádzajú v
obecnej samospráve, ktorá aj s cieľom o posilnenie ich snáh v roku 2003 uzatvorila dohodu o
vzájomnej spolupráci a priateľstve s obcou Mojmírovce. Toto priateľstvo hlása pred vstupom do
Čemera veľký umelecký, drevorezbou zhotovený
propagačný panel, umiestnený roku 2006. Táto
voľba nebola náhodná, pretože aj v ich prípade
historickým spojivom sú Grasalkovičovci, najmä
Anton Grasalkovič, ktorý sa v Mojmírovciach
roku 1694 narodil a v roku 1771 v Čemeri zomrel. Časté vzájomné návštevy predstaviteľov
obce, kultúrno-umeleckých súborov, pracovných
kolektívov značne napomáhajú Čemeranom k
udržiavaniu tradícií a celkovej identity Slovákov
v obci. Obecné zastupiteľstvo v Čemeri má pri
organizovaní slovenských akcií plné pochopenie
a morálne a finančne ich podporuje. Pri kultúrnom dome v obci v osobitnej budove zriadili
Obecné múzeum, ktoré na historických exponátoch dokumentuje hmotnú a duchovnú kultúru
života čemerských Slovákov v minulosti.
Múzeum od svojho začiatku úzko spolupracuje so Slovenskou samosprávou v Čemeri,
ktorej predsedníčkou je neúnavná pracovníčka
na poli kultúry Alžbeta Szabová (na obrázku),
ktorá je nielen jednou z organizátoriek tradičných podujatí, ale aj vedúcou osobnosťou pri
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Seniori na
slávnostiach
vo Veličnej
Prvý júlový víkend ľudový spevácky súbor Senior spolu s ďalšími účastníkmi zájazdu navštívili stredoslovenský región Orava.

zachovávaní kultúrneho dedičstva tunajších
Slovákov najmä tým, že sa dlhodobo venuje
najmladším čemerským folkloristom, ktorí budú
pokračovateľmi bohatej čemerskej minulosti. Jej
snaženie a aktivita sa plne prejavila aj na tohtoročnom Slovenskom majálese, kde významnú
pomocníčku mala v osobe Agneši Kelemenovej. Slovenská samospráva má stálu podporu
v obecnom zastupiteľstve aj v súčasnosti, keď
starostom veľkoobce Čemer je István Fábri.
A ten rovnako ako jeho predchodca dodržiava
kontinuitu aj v dohode o vzájomnej spolupráci a
priateľstve s obcou Mojmírovce, kde je teraz starostom Martin Palka. Táto dohoda práve v tomto
roku zaznamenala už jubilejných pätnásť rokov
a obidvaja starostovia sa počas Slovenského
majálesu rozhodli, že túto dohodu na konci mája
počas Dní obce Čemer rozšíria o ďalšie možnosti
vzájomnej spolupráce a priateľstva.

V sobotu 7. júla sa v obci Veličná konali 21.
folklórne slávnosti Dolnej Oravy a 27. veličiansky jarmok. V programe slávností okrem
domácich súborov vystúpili folklórne skupiny
zo Zázrivej, Dolného Kubína, Malatinej, Liptovských Sliačov, Oravskej Poruby a súbor Senior

z našej obce, ktorý ľudovými piesňami zaujal
početné publikum a účastníci slávností ho odmeňovali častým potleskom. (Autora príspevku mimoriadne zaujalo vystúpenie folklórnej skupiny
Čečina z Veličnej). Slávnosti a jarmok navštívil a
prítomných účastníkov tohto podujatia pozdravil
aj prezident SR Andrej Kiska. V programe sa
predstavila hudobnou produkciou známa skupina Senzi Senzus. Potom nasledovala tombola
a tanečná zábava. Sprievodným podujatím bola
výstava koní na futbalovom ihrisku. Jarmok
bol bohatý na predajné stánky, ktoré ponúkali
výrobky rôzneho druhu, vrátane suvenírov z
tvorby ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti i
dospelých, miestne jedlá a nápoje.
Rázovitá oravská obec Veličná leží v Oravskej vrchovine, na juhozápadných svahoch
Oravskej Magury, vo Veličianskej kotline. Prvá
písomná zmienka o obci je z roku 1272. Obec
má len okolo 1200 obyvateľov, preto prítomných
Mojmírovčanov prekvapila mohutná účasť záujemcov o folklór nielen z Dolnej a Hornej Oravy,
ale tiež zo susedného regiónu Liptov. V obci je
rímskokatolícky aj evanjelický kostol, komposesorátny kaštieľ, v ktorom bola chýrna gazdinská
škola, stoličný dom a ďalšie historické pamiatky.
Medzi významné osobnosti obce patrili národovec Peter Michal Bohúň, šíriteľ ovocinárstva
Michal Staník, historik Ján Čaplovič, priekopník
turistiky a fotografie Mikuláš Huba a ďalší. Pôsobil tu aj známy maliar Martin Benka. V Moj-

Ján Jančovic
Zverejnené 21.6.2018 v prílohe Ľudových novín
- týždenníka Slovákov v Maďarsku Lúč č. 2
Upravené a krátené.
Pripravil: IMZ
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mírovciach poznáme z vystúpení Veličianske
ochotnícke divadlo.
Večer sa účastníci zájazdu presunuli do
Slanickej osady, miestnej časti Námestova a ubytovali sa v internáte súkromnej školy priamo pri
vodnej nádrži Oravská priehrada.
Aj druhý deň bol vyplnený hodnotným
programom. V nedeľu dopoludnia súbor Senior
a ostatní účastníci zájazdu absolvovali vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade s nádherným
výhľadom na okolitú prírodu, Západné Tatry a
známu Babiu horu.
Oravská priehrada bola vybudovaná na
sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Po napustení
priehrady ostalo pod vodou 5 obcí. Po zatopenej

Do Mojmíroviec sme sa vracali turisticky
tiež veľmi zaujímavým regiónom Liptov, popri
Liptovskej Mare. Bol to zájazd, na ktorý sa nezabúda. Vracali sme sa obohatení o nové zážitky,
videli sme charakteristický oravský a liptovský
folklór, vyspelý región na severe stredného
Slovenska s jedinečnou prírodou. Súbor Senior
vzorne reprezentoval našu obec.

obci Slanica zostal nad hladinou vody kopec
- Slanický ostrov, nazývaný aj Ostrov umenia,
na ktorom je stála expozícia Oravskej galérie v
Dolnom Kubíne. Na ostrove sa nachádza rímskokatolícky kostol, postavený v 18. storočí, časť pôvodnej kalvárie a lapidárium. V tomto období je
v kostole inštalovaná stála expozícia slovenskej
tradičnej ľudovej tvorby a maľby. Sporadicky sa
tu organizujú slávnostné koncerty a raz do roka
svätá omša. V obci Slanica sa narodil Anton Bernolák, jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej
slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva. Na ostrove je umiestnená jeho
socha tak, aby pozeral na rodnú obec.
Po
vyhliadkovej
plavbe nasledovala popoludní okružná jazda
motorovým Roháčskym
turistickým vláčikom z
Habovky cez Zuberec,
okolo Brestovskej jaskyne, Múzea oravskej
dediny až po Zverovku
- Spálená a späť. Z
otvoreného vláčika bolo
možné obdivovať krásnu
oravskú prírodu, ale i na
pohľad nie pekný polom
smrekových lesov.
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V závere sa starosta obce Mgr. Martin Palka poďakoval účastníkom zájazdu za disciplínu,
výbornú náladu a pohodu počas celého víkendu.
Ivan Mojmír Z.
Foto: Tomáš Poledník

Zamyslenie
Je všeobecne známe, že ľudia teraz žijú dlhšie
ako napríklad na začiatku uplynulého storočia.
V živote ľudí boli aj sú tri hlavné obdobia:
mladosť, zrelosť a staroba. Teraz obdobie
staroby nastupuje podstatne neskoršie ako pred
100 rokmi a obdobie zrelosti trvá minimálne 25
rokov. Od päťdesiatky do sedemdesiatpäťky sa
pri dobrej životospráve fyzické a intelektuálne
možnosti ľudí podstatnejšie neznižujú, ale vo
viacerých prípadoch sú dokonca lepšie ako v
mladosti. Je to často najhodnotnejšie obdobie
ľudí, lebo je už obohatené o životné skúsenosti.
V tomto období sa ľudia vo veku 50 - 75
rokov stali veľmi významnou a ešte stále
výkonnou skupinou. Pre generáciu našich
starých rodičov sa staroba začínala spravidla
päťdesiatkou. Súčasní päťdesiatnici môžu
mať pred sebou dvadsaťpäť rokov aktívneho
a plnohodnotného života. Po päťdesiatke
nastupuje pozoruhodné obdobie,
kedy môžeme mať viac času pre seba,
rodinu, relax aj záľuby a zábavu,
menej je už sociálnych záväzkov
(deti sú spravidla samostatné), viac
poznatkov a skúseností a do staroby
zostáva ešte celé štvrťstoročie.
Čože je to päťdesiatka, keď sa
páčia nám dievčatká, spieva sa v
populárnej ľudovej gratulačnej
skladbe. V dnešnej dobe je to
naozaj tak. Teraz sú päťdesiatroční
ľudia ešte v podstate mladí a veľmi

vitálni vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti.
Napriek tomu, že sme päťdesiatku oslávili už
pred pár rokmi, stále môžeme mať nové záujmy,
radosť zo života aj nové lásky ☺. Kvalita týchto
nových zážitkov môže dokonca prevýšiť tie z
mladosti, keď sme boli menej skúsení a zavalení
povinnosťami.
Je pravda, že sa postupne predlžuje vek
odchodu do dôchodku, ale aj po ukončení
zamestnania
môžu
byť
dôchodcovia
produktívni. Viacerí zostávajú v práci aj po
dosiahnutí dôchodkového veku. Aj v našej obci
máme dosť pozitívnych príkladov v aktívnych
členoch jednoty dôchodcov, záhradkárov,
poľovníkov, drobnochovateľov a ďalších
záujmových združení. Sú stále výkonní aj
po sedemdesiatpäťke alebo dokonca po
osemdesiatke. Využime preto obdobie pred
starobou plnohodnotne, aby bolo najkrajším v
našom živote.
IMZ
Foto: Tonka
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Novodobé

strašidlá
v parku

Naša obec je skutočne bohatá na kultúrno-historické pamiatky. Vzácnosťou je aj
to, že ako obec sa môžeme pýšiť viacerými
národnými kultúrnymi pamiatkami. Medzi
tieto pamiatky patrí aj letohrádok kniežaťa
Camilla Aldobrandiniho, ktorý bol z úplnej
ruiny zrekonštruovaný v roku 2016. Dnes sa
v ňom nachádza Regionálne múzeum Mojmírovce, ktoré sa postupne stáva klenotnicou
našej regionálnej historickej pamäte.
Budova v súčasnej dobe naplno slúži svojím
poslaním a kultúrnymi podujatiami našim občanom a aj domácim a zahraničným turistom.
Spolu s letohrádkom bol revitalizovaný historický park. Bola uskutočnená aj výsadba nových
stromov, kríkov, kvetov, v parku sú chodníky,
lavičky... Všetko pre ľudí na oddych, príjemné
vychádzky a priestor pre hry detí... Do parku
boli osadené sochy urmínskych strašidielok,
ktoré výtvarne stvárnila Emília Brathová na základe miestnych povestí zozbieraných a literárne
spracovaných Violou Haršániovou. Tieto sochy
prispeli k atraktivite parku, vzbudili pozornosť
nielen bežných návštevníkov a detí, ale pritiahli
aj pozornosť médií, a tak sa
aj široká verejnosť dozvedela
o slovesných pokladoch našej
obce a regiónu. Regiónu preto, lebo sa od návštevníkov z
blízkeho okolia často dopočujeme, že to sú aj ich strašidlá,
nielen naše... Park je verejne
prístupný. Počas dňa je ako
príjemné oddychové miesto,
kam zavítajú často napríklad
mamičky s deťmi. Prechádzajú
tadiaľ aj deti z miestnej školy.
Návštevníci sa fotia spolu so
strašidielkami a robia si populárne selfíčka. Večer sa v
parku zažnú svetlá a prispejú
k romantickej atmosfére okolo
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letohrádku. Nie všetci však zrejme máme potrebu krásna a radosť z príjemného prostredia.
Sú ľudia, ktorí miesto potreby poprechádzať
sa alebo oddýchnuť si na peknom mieste majú
potrebu miesto znečistiť a čo sa dá, to poškodiť.
A tak sme zistili, že niekto v noci z 25. 5. na
26. 5. 2018 výrazne poškodil sochy strašidiel a
taktiež bol počmáraný parkový mobiliár (smetný
kôš, lavička, dokonca aj kameň na zemi nemal
pokoj), kvety boli pošliapané, jedna z lámp vykývaná a tri lampy vyvrátené od základov tak,
že nebezpečne trčali elektrické káble... Na kamerovom zázname sme videli, ako sa mladí ľudia
podgurážení alkoholom tri hodiny zabávajú v
parku. Fľaše s alkoholom na smetnom koši. Boli
sme svedkami ďalšieho popíjania a následného
devastovania.

REGIONÁLNE MÚZEUM
gariet a podobne...Zistenie bolo ohlásené polícii
a taktiež bol odovzdaný trojhodinový kamerový
záznam. Polícia účastníkov nemiestnej zábavy
identifikovala a tí budú znášať dôsledky svojho
konania. Či ich to napraví, to je vo hviezdach...
Páchatelia neboli z našej obce, ale to nie je
nijakou útechou. Je tu na mieste otázka - potrebujeme skutočne všade oplotenia, zamknuté
brány a strážne psy? Kvôli komu vlastne? Kvôli
pár jedincom, ktorí sa nevedia zmestiť do kože
a miesto do futbalovej lopty kopú do lampy?
Ničia to, čo sami nevytvorili, na čo neminuli
svoje mozole a ani svoje financie. Správajú sa

Zahrala
nám cimbalová
virtuózka
Druhú júnovú nedeľu sme sa započúvali
do melódií cimbalu a huslí v podaní Viktórie
Herencsár z Maďarska a Fritza Kirchera z
Rakúska. Grassalkovich Music Festival takto
úspešne uzatvoril sezónu pred letnou prestávkou.

Zrejme im neprekážalo, že reflektory umiestnené na stromoch boli svedkami ich zábavy. Videli sme, ako prevrátili smetný kôš, následne sa
ho snažili postaviť, videli sme kopačky priamo
do osvetľovacích lámp... Po sebe na mieste zanechali smeti, všelijaké ampulky, krabičky od ci-

Viktória Herencsár
Viktória Herencsár bola hosťom, ktorý
v tento koncertný deň právom pútal zvýšenú
pozornosť. Napriek tomu, že cimbal patrí k
tradičným nástrojom, nemáme až tak často
možnosť započúvať sa do jeho melódií a už vôbec nie v podaní virtuóza svetového významu.
Táto vynikajúca sólistka v Maďarskej opernej a
rozhlasovej spoločnosti sa cimbalu začala venovať už v útlom veku ako tri a pol ročná. V roku

tak aj doma v domácnosti svojich rodičov alebo
vo svojom vlastnom obydlí? Je veľa otázok, ktoré
by sme vedeli položiť. Zaujímavé je, že urmínske
strašidielka nikomu neublížili.
Novodobé strašidlá ublížili im, mobiliáru
parku a všetkým ľuďom, ktorí park starostlivo
udržiavajú alebo hľadajú príjemné miesta na oddych a inteligentnú zábavu. V našej obci však takéto záškodnícke správanie odmietame tolerovať
a ďakujeme Obvodnému oddeleniu Policajného
zboru Mojmírovce za pomoc a ochranu.
Edita Filipová
1974 absolvovala s vyznamenaním Národné
konzervatórium Ferenca Liszta v Budapešti,
odkiaľ je aj rodáčkou. Pravidelne sa objavuje na
koncertoch klasickej, ale aj populárnej hudby po
celom svete ako sólistka, ale aj spoločne s veľkými symfonickými a komornými orchestrami
v Nemecku, Španielsku, Švédsku, Číne a inde.
Okrem toho sa venuje aj pedagogickej činnosti,
prednáša o histórii, repertoári cimbalu a v neposlednom rade vyučuje hru na tomto nástroji.
Svoje znalosti odovzdáva ako docentka ďalším
generáciám mladých hudobníkov aj na Slovensku na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Hosťujúcou pedagogičkou je aj na Hudobnej
akadémii v čínskom Pekingu. Moderný koncertný pedálový cimbal tak, ako ho poznáme
dnes, bol vytvorený v Budapešti v druhej polovici 19. storočia. Niet sa čo diviť, že sa stal
maďarským národným hudobným nástrojom a
že práve v Budapešti bola v roku 1991 založená
Svetová asociácia cimbalistov. Viktória Herencsár pôsobí ako jej prezidentka. Na koncerte v
našom múzeu predviedla nielen skladby svetových skladateľov, ale aj vlastnú tvorbu, ktorá
nás všetkých očarila rovnako ako diela starých
majstrov. Tento koncert patril medzi zážitky, na
ktoré sa nezabúda. Vynikajúci umelci spoločne
s publikom priniesli život do starých múrov bývalého letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho.
Tešíme sa, že v našej obci je miesto a hlavne
publikum aj pre kultúru tohto typu. Grassalkovich Music Festival pokračuje opäť na jeseň,
najbližší koncert sa uskutoční 14. 10. 2018 o
15,00 opäť v priestoroch nášho múzea.
Ste srdečne pozvaní.
Tatiana Ivanová
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deti zvládli hneď na prvý pokus, a tá im
dala zároveň odpoveď, kde sa ukrýva sladký
poklad, ktorý nám sponzoroval Peter Rácz
a Mirka Korgoová, za čo im veľmi pekne
ďakujeme. Samozrejme sa poklad rozdelil
spravodlivo fifty-fifty a každý si ho mohol
odniesť domov. Po šťastnej plavbe sme sa
vrátili naspäť na pevninu, kde všetci dostali
medailu odvahy, ktorú si samozrejme každý
jeden pirát či námorník zaslúžil. Rozlúčili
sme sa pokrikom Námorníkom a pirátom
trikrát sláva! Už teraz sa tešíme, že sa takto o
rok stretneme, na mori, v Rozprávkove alebo
vo vesmíre. Ktovie, ale určite to bude super.
Iveta Flimelová, Gabriela Michalíková

Plavci z MŠ

MDD v materskej škole

Počas mesiacov máj – jún sa deti z našej MŠ
zúčastnili plaveckého výcviku v súkromnej škole plávania DELFÍN. Výcviku sa zúčastnilo 18
detí. Cestovali sme súkromným autobusom do
nitrianskej plavárne, kde nás už čakal skvelý tím
plavčíkov, ktorých cieľom bolo deťom priblížiť
vodné prostredie pomocou cvičení a rôznych
hier. Naučiť sa plávať bolo snom všetkých 18
odvážlivcov. Keďže deti boli šikovné, zotrvali
do úplného konca výcviku a ich sen sa splnil.
Odmenou za ich snahu a úsilie bolo vysvedčenie,
ale hlavne skvelý pocit z plávania. Verím, že aj
v budúcom školskom roku budeme mať takých
skvelých a odvážnych plavcov.
Ľubica Kozmová

Aj naše detičky oslávili svoj deň 1. jún
– MDD veľkolepo. Premenili sa na pirátov a
námorníkov. Každý si nasadil na hlavičku svoju
pirátsku alebo námornícku čiapku a mohli vyplávať na more. Deti pred plavbou absolvovali
námornícku rozcvičku a zatancovali si na pieseň
uja Ľuba Piráti. Potom všetci absolvovali rôzne
úlohy. Niektorí zbierali pod morskou hladinou
mušle, iní zachraňovali topiaceho sa záchranným kolesom, ďalší pomocou udíc lovili zlatý
poklad a na ostrove si zmerali sily námorníci s
pirátmi preťahovaním lana. Predposlednou úlohou bolo triafanie balónikov naplnených vodou
do nepriateľa. Námorná bitka sa skončila úspešne. Úplne poslednou úlohou bola hádanka, ktorú

Poznávali sme
operencov
Dňa 7.6.2018
nás navštívil v MŠ
sokoliar
Dušan
Danko so svojimi
operencami. Predviedol nám rôzne
druhy
vtáctva,
napr. sovy, sokoly,
jastraby aj krkavca. Deti s nadšením pozorovali a
počúvali jeho zaujímavé rozprávanie
a názorné ukážky
letu či lovu týchto
dravcov. Najviac sa
tešili, keď im jastraby lietali ponad hlavy alebo
keď mali možnosť si navliecť rukavicu a vyskúšať si prácu sokoliara. Tento deň bol pre deti výnimočný a určite naň tak ľahko nezabudnú.
Lucia Nekorancová

Výchovný koncert aj
pre materskú školu
Základná umelecká škola pre materskú školu
zrealizovala výchovný koncert žiackej pop – rockovej kapely SLIDE pod vedením učiteľa Jána
Pastora. Spoznali sme nové hudobné nástroje
- elektrofonickú basovú gitaru, elektrofonickú
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gitaru, digitálne stage piano, bicie a hlavný hudobný nástroj - náš hlas. Dievčence zaspievali
piesne od slovenských a zahraničných interpretov, ktoré sa nám veľmi páčili a pri niektorých
sme si aj zatancovali. Ďakujeme našim starším
kamarátom za krásne vystúpenie. Želáme im
veľa nových piesní a veľa správnych tónov.
Jarmila Hrušovská
Foto: Ľubica Kozmová

Cedronská olympiáda
MŠ Mojmírovce tento rok pozvala materské
školy z regiónu Cedron-Nitrava. Pozvanie prijali
10 – členné družstvá z MŠ Svätoplukovo, Veľká
Dolina a Poľný Kesov na tretí ročník Cedronskej
olympiády 2018.
Olympiáda sa konala na futbalovom ihrisku.
Na deti čakali disciplíny: slalomový beh, člnkový beh, skok z miesta a hod loptičkou. Počas
celého súťaženia nás povzbudzovali tie deti, ktoré nesúťažili, potleskom a silným pokrikom, čo
súťažiacim dodalo veľa sily a motivácie byť čo
najlepší. Po ukončení súťaží bolo vyhodnotenie a
odovzdávanie cien. Deti dostali diplomy, medaily a pohár za získané miesta. Pre všetky deti bol
zabezpečený pitný režim aj malé občerstvenie.
Deti nás prekvapili svojou obratnosťou,
silou, vytrvalosťou, šikovnosťou a aj napriek
tomu, že nás Materská škola Svätoplukovo tento
rok predbehla, výkony našich predškolákov boli
výborné, veď sme získali krásne druhé miesto.
Náš putovný pohár sme odovzdali materskej škole Svätoplukovo a už teraz sa tešíme na pozvanie
ďalšieho ročníka Cedronskej olympiády.
Mgr. Simona Tóthová
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Lahodné osvieženie

Rozlúčka
s predškolákmi

Navštívili sme ZOO

„Každým rokom v tento čas,
odchádzajú preč od nás.“
S blížiacim sa koncom školského roka nastal
čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.
Slávnostná rozlúčka sa konala dňa 21.6. v
priestoroch Regionálneho múzea Mojmírovce
za účasti starostu Mgr. Martina Palku, zamestnancov materskej školy, rodičov detí a hostí.
Po pestrom programe deti spoločne zložili sľub
predškoláka. Sľúbili, že sa dobre učiť budú a
svojim rodičom len radosť robiť budú. Ceruzka
im pri prvých písmenkách radosť robiť bude,
šlabikár veľkým bratom a školská taška kamarátom bude. Po slávnostnom sľube bol každému
predškolákovi odovzdaný diplom, knižka a milý
darček od starostu. Nezabudli sme ani na sladké
tortičky s menom každého dieťaťa.
V mene celého kolektívu materskej školy
prajeme budúcim prvákom slnečné prázdniny
plné dobrodružstiev a úspešný začiatok prváckeho života.
Gabriela Michalíková
Foto: Očovayová
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Už sme boli takmer na konci školského
roka, a preto sme sa rozhodli deťom spríjemniť
a ozvláštniť ešte posledné dni v materskej škole. Keďže deti aj pani učiteľky poctivo po celý
školský rok pracovali, usilovali sa o najlepšie
výkony a dosiahnutie úctyhodných výsledkov v
jednotlivých aktivitách a spoločenských akciách
MŠ, zaslúžili sme si všetci poriadnu odmenu
– sladkú a osviežujúcu zmrzlinu od zmrzlinára
Tkáčika, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Každé dieťa si vybralo zmrzlinu podľa svojej chuti,
čo potešilo ich maškrtné jazýčky aj brušká. Po
lahodnom osviežení sme sa však opäť vrátili do
materskej školy, kde sme radostne aj nedočkavo
trávili posledné dni a čakali tak na vytúžené
letné prázdniny.
Mgr. Katarína Civáňová

Učíme sa demokracii
V pondelok po hodoch sme sa vybrali na
výlet do kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši. Cesta nám vcelku ubehla rýchlo, ale stálo
to za to. Čakala nás nádherná príroda, malé levy,
medvieďatká, veveričky, kengury, rôzne druhy
papagájov a všelijakých iných zvieratiek. Najviac sa deťom páčili malé zajačiky. Po prehliadke
zoo nás čakala nádherná motýlia záhrada. Mohli
sme držať motýle, sledovať ich vývin, fotiť sa s
nimi ako s módnym doplnkom. Počasie nám pri
prehliadkach prialo, kvapkami nám zamávalo až
pri odchode unaveným, no dúfam spokojným
- domov.
Anna Velebná

Žijeme v krajine, kde každý môže slobodne
vyjadriť svoj názor. Aj preto v školskom roku
2017/2018 pracovala v Základnej škole Mojmírovce žiacka školská rada (školský parlament).
Žiaci z každej triedy (od 2. po 9. ročník) si na
začiatku školského roka zvolili najzodpovednejších zástupcov svojich tried, ktorí ich pravidelne
jedenkrát do mesiaca reprezentovali na zasadnutiach žiackej školskej rady. Títo zástupcovia mali
aj ďalšie funkcie ako je zapisovateľka žiackej
školskej rady, kultúrny a športový referent, ekologická a zberová komisia, bodovacia komisia
tried, redakčná a výtvarná komisia. Žiaci brali
svoje funkcie veľmi zodpovedne, vždy vopred
vedeli termín ďalšieho zasadnutia a na každom
zasadnutí boli prítomní zástupcovia zo všetkých
tried.

Počas roka sa snažili o spoluprácu medzi
učiteľmi a žiakmi, prezentovali svoje návrhy,
postrehy v triedach a pozitívne zviditeľňovali
našu školu.
V školskej rade sa pravidelne informovalo o
plánovaných akciách a o programe na celý mesiac, získané informácie zástupcovia posunuli
všetkým svojim spolužiakom, aby boli riadne
pripravení na všetko, čo sa deje. Na stretnutiach
sa žiaci vyjadrovali ku všetkým závažným
skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,
vyjadrovali sa k návrhom a opatreniam školy
v oblasti výchovy a vzdelávania a podávali
návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia.
Riešili problémy a sťažnosti žiakov s vedením
školy, predkladali im svoje stanoviská a návrhy.
Prijímali, konzultovali a iniciovali návrhy na
zveľadenie priestorov školy a školského areálu,
iniciovali záujmovú činnosť, podieľali sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
V školskom roku 2017/2018 som bola súčasťou spolupráce medzi našimi deťmi a pani
riaditeľkou. Hneď po zasadnutí každej žiackej
školskej rady bola o všetkých návrhoch, pripomienkach a postrehoch žiakov informovaná,
riešila veci buď okamžite alebo v najbližšom
možnom termíne. Spolupráca bola vnímaná veľmi zodpovedne a vážne a keďže deti mnohé veci
riešia omnoho jednoduchšie ako my dospelí, bolo
mi cťou stať sa na rok ich spojovacím článkom.
Mgr. Zuzana Šušková

Hodina výtvarnej
výchovy v múzeu
Tak, ako každú stredu, i túto 20.6. 2018 sme
mali my, prváci, dvojhodinovku výtvarnej výchovy. Avšak táto výtvarná bola úplne iná, hrali
sme sa na umelcov.
Pani učiteľka nás zobrala do miestneho múzea, kde sme si mohli pozrieť pripravenú galériu
výtvarného umenia. Potom nám milé tety z múzea porozprávali niečo o histórii Mojmíroviec,
významných predkoch či o výrobe a ilustráciách
kníh v dávnej minulosti.
Nakoniec sme si v tráve pod stromami
rozložili deky a začali sme umelecky tvoriť.
Niektorým sa darilo viac, iným menej. Kreslili
sme korunovačné klenoty, ktoré sa nám veľmi
páčili, a viacerí sme si ich aj vyskúšali. Taktiež
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL
sme sa venovali modernému umeniu. Rôznymi
farebnými škvrnami sme vytvárali motýle a rôzne farebné obrazce.
Škoda, že naše dve vyučovacie hodiny nám
tak rýchle ubehli. Určite sa ešte do múzea vrátime. Už teraz sa tešíme.
Magda Segečová

V znamení atletiky
Záverečné mesiace školského roka sú už
tradične venované hodinám zameraným na
atletiku. Súčasťou je i príprava talentovaných
žiakov na vyvrcholenie športových súťaží,
ktorými sú Majstrovstvá okresu v atletike pre
starších žiakov a miestne Cedronské atletické
hry pre žiakov 1. – 4. ročníka. V okresnej súťaži
sa medzi najúspešnejších atlétov zaradili Tomáš
Štefek zo 7.A, ktorý v behu na 1000 metrov obsadil 2. miesto. Vynikajúce umiestnenie sa v silnej
konkurencii skokanov do výšky podarilo získať
tiež Filipovi Lászlovi z 8.B, ktorý si vybojoval
bronzovú medailu.

Mikulášik (3. r.) a Mário Tulipán (4. r.).
Za celoročné športové výsledky našim žiakom - športovcom ďakujeme a všetkým prajeme
primerané množstvo aktívneho oddychu počas
letných prázdnin.
Mgr. Peter Slíž

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
konkurencii obsadila v I. kategórii Marianna
Martináková 7. miesto spomedzi 23 súťažiacich.
V II. kategórii súťažilo 25 žiakov, medzi ktorými
Timea Patáková obsadila 13. miesto a Dominika
Sulíková 16. miesto.

Naši žiaci a súťaže
o prírode
Aj tento rok sa naši žiaci ZŠ, MŠ a ZUŠ
prezentovali na 11. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže Čaro našej. Súťaž organizoval
RV SZZ a zúčastnilo sa jej 192 škôl. Odborná
komisia hodnotila 1305 výtvarných prác. Aj keď
naši žiaci neobsadili popredné miesta, patrí im
poďakovanie za ich výtvarne stvárnený a osobitý
pohľad na prírodu okolo nás. Poďakovanie patrí
aj pedagógom a rodičom za trpezlivosť a pomoc.

Aj tu patrí pochvala a poďakovanie vedeniu
ZŠ, Ing. Karin Benčíkovej za prípravu a uvedeným žiakom za úspešnú reprezentácie školy
i obce.
Ing. Ján Košina
Foto: Ing. Karin Benčíková

Absolventský koncert
v ZUŠ Mojmírovce
Tak ako aj po minulé roky aj tento rok sa v
Základnej umeleckej škole v Mojmírovciach ko-

Tohtoročných Cedronských atletických hier
sa mohli zúčastniť všetci žiaci 1. – 4. ročníka
našej ZŠ. Súťažilo sa v piatich disciplínach: hod
na cieľ, hod medicinbalom, šprint, prekážková
dráha a skok do diaľky. V kategórii dievčat
napokon zlatú medailu za celkový súčet bodov
získali: Zara Očenášová (1. r.), Ela Králiková (2.
r.), Tatiana Liková (3. r.) a Lea Poledníková (4. r.).
V kategórii chlapcov si zlato vybojovali: Matej
Guzmický (1. r.), Samuel Korpáš (2. r.), Adam
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nal koncert absolventov a s ním spojená výstava
absolventských prác žiakov výtvarného odboru,
ale aj prác ostatných. Riaditeľ Rudolf Arpáš a
učitelia Klaudia Arpášová, Ján Pastor, Ivana
Beňušíková a Monika Zavadinková sa postarali
o prípravu absolventov na ukončenie absolventského ročníka a ich vystúpenia na absolventskom
koncerte.
V utorok dňa 29.5.2018 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti ZŠ uskutočnil veľmi bohatý
koncert. Tento rok mala ZUŠ až neuveriteľných
21 absolventov, z toho hudobné štúdium zastupovalo 12 žiakov a výtvarné 9 žiakov. O uvítanie na
koncerte sa postarala Ivana Beňušíková.. Súbežne s koncertom sa konala aj výstava absolventských prác pod vedením Moniky Zavadinkovej.
Práce absolventov boli vystavené na chodbe ZŠ.
Žiaci predviedli dokopy šestnásť hudobných a
dramatických vystúpení. V zastúpení hudobných
nástrojov klavír, gitara, flauta, keyboard a husle
nám žiaci predviedli krásne vystúpenia, ktoré
boli odmeňované potleskom ich príbuzných.
Okrem toho nesmieme zabudnúť spomenúť aj
spevácke zastúpenie, o ktoré sa postarali tri
mladé dámy, a ich piesne nám všetkým vyčarili
úsmev na tvári. Dramatické umenie nám predstavili žiačky v troch vystúpeniach.
Celý koncert sa niesol v duchu spojenia
umeleckých druhov, ktoré vytvárali zážitok pre
všetkých zúčastnených.
Mgr. Lívia Belanová

Po prvýkrát sa žiaci ZŠ zúčastnili vedomostnej súťaže Mladý záhradkár. Jej obsahom bol teoretický test a úloha pomenovať 20 náhodne vybraných obrázkov rastlín zo 100 vopred daných.
Rastliny boli zobrazované v rôznych štádiách
vývoja (list, kvet, plod).
Súťažilo sa vo dvoch kategóriách, 10 až 12 rokov (I. kategória) a 13 až 15 rokov (II. kategória).
Súťaž bola dvojstupňová, okresná a celonárodná.
ZŠ vytvorila podmienky a prípravy súťažiacich
oboch kategórií sa excelentne zhostila učiteľka
Ing. Karin Benčíková.
Okresné kolo prebehlo dňa 12. mája 2018
v Nitre a zúčastnilo sa ho 19 súťažiacich zo ZŠ
Nitra, Mojmírovce, Rišňovce a Lehota.
V I. kategórii obsadila 1. miesto Marianna
Martináková, v II. kategórii 1. miesto Timea
Patáková a 3. miesto Dominika Sulíková. Všetky tri postúpili do celonárodného kola, ktoré
sa konalo 13. júna 2018 v Piešťanoch. V silnej
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NAŠE ZÁHRADY

Vône a farby
záhrad v lete

júci zlepšenie ľúbostného života. Jazmínový čaj
pôsobí upokojujúco na trávenie, preto je vhodné
piť ho po jedle.

Leto je časom dovoleniek, dozrievania úrody, rodinných stretnutí a večerných posedení. V
našej záhrade je najpríjemnejšie pod rozkvitnutou lipou. Tá vôňa a nebeská hudba pracujúcich
včeličiek, zbierajúcich peľ z liečivých kvetov.
(Podiel včiel na celkovom zastúpení opeľovačov
na Slovensku je viac ako 70 %. Vďaka svojej
schopnosti opeľovať úžitkové plodiny je včela
podľa odborníkov tretím najužitočnejším hospodárskym zvieraťom v Európe).
Rovnako vôňa zrelých záhradných jahôd je
nenapodobiteľná. V tomto roku bola mimoriadna úroda tohto aj na pohľad krásneho ovocia. V
skalke sa nám rozmnožili i lesné jahody, ktoré
voňajú ešte výraznejšie. Zaujímavú vôňu majú
maliny, plody duly, dulovca a ďalších druhov
ovocia. Aj pri ich spracovaní sa šíri omamná
vôňa. Príjemnú arómu má melón s osviežujúcimi a uzdravujúcimi účinkami. Červený
melón pomáha nielen obličkám, ale aj cievam a
pleti. Šťavnatý plod sa osvedčil tiež v boji proti
obezite. Zdraviu prospešné sú aj jadierka tejto
plodovej zeleniny. Charakteristickú vôňu majú
bylinky. Môžeme ich sušiť, mraziť, použiť do čajov, šalátov, alkoholických a nealkoholických nápojov. Opojnú vôňu majú ľalie, levandule, ruže,
pravý jazmín a pajazmín. Jazmínový kvet je
oddávna považovaný za afrodiziakum, prináša-

26

Záhrada v lete je plná farieb. Farby v záhrade
pôsobia emocionálne, ovplyvňujú naše city a
náladu. Žltá farba je radostná a priateľská. Je to
farba leta a slnka. Zelená farba, ktorá v záhrade
prevažuje, má schopnosť odbúrať stres, navodiť
pocit pohody a uvoľnenia. Pekne sú vyfarbené
napríklad okrasné papričky (červené, výrazne
žlté, zelené, fialové, karmínové aj tmavomodré...). Majú veľmi zaujímavé dekoratívne plody
rozličných tvarov (zvončeky, guličky, s plodom
stojatým dohora...). Popri estetickej hodnote ich
využívame aj pri príprave pikantných jedál. Každý záhradkár má radosť z toho, keď môže zbierať
zdravé a pekne vyfarbené ovocie alebo zeleninu.
Nádherná zmena farieb plodov a lístia v záhrade
prichádza najmä v prvej polovici jesene.
Okrem relaxu v záhrade však v lete vykonávame aj sezónne práce. Dokončujeme rez živých plotov,
kompostujeme zvyšky rastlín
a pokosenej trávy. Presvetlíme
kríky drobného ovocia, odstránime odrodené výhonky
malín a černíc. Znížime vysoké koruny stromov, odstránime dovnútra koruny rastúce
konáre. Pod konáre s bohatou
násadou plodov dáme podpery. Podľa signalizácie ošetrujeme jadroviny a kôstkoviny
a podľa priebehu počasia aj
vinič. V čase sucha zeleninové
a kvetinové záhony pravidelne
zavlažujeme, pritom prednostne využijeme dažďovú vodu.
Pokračujeme v letnom reze

ŠPORT
ovocných drevín. Leto je tiež obdobím, kedy najviac zavárame lahodné zeleninové a ovocné maškrty. Nie je vždy nutné použiť cukor. Namiesto
neho dáme trochu soli a výsledkom bude chutný
produkt vhodný aj pre diabetikov. Soľ zvýrazní
prirodzenú chuť ovocia.
Leto v tomto roku začalo včas a vysokými
teplotami. Medardova kvapka sa prejavila v
predstihu už od začiatku mája a prívalové zrážky
spolu s ľadovcom narobili problémy aj niektorým
záhradkárom v našej obci. Škody v záhradách v
časti dediny spôsobil najmä ľadovec 6. mája.
Poškodené jablká vidieť na obrázku. Nezvyčajne
bohato v našej záhrade zarodilo kivi (na obrázku vľavo), ktorého plody dozrievajú neskoršie
na jeseň. Keď ich dobre uskladníme, vydržia i
niekoľko mesiacov. Príspevok o záhradách v lete

Mojmírovskí seniori
na športových hrách
Dňa 11. júna 2018 sa v Ivanke pri Nitre konali okresné športové hry seniorov nitrianskeho
okresu organizované OO JDS Nitra, ktoré usporiadala ZO JDS Ivanka pri Nitre.
Za ZO Mojmírovce sa hier zúčastnili: Magdaléna Farkašová, Jozefína Tulipánová,
Valent Čanaky, Anton Čurgali, Ing. Daniel Mičiak. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj predseda našej ZO JDS Vincent
Belan. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
Ženy: beh na 60 m, hod válkom, hod granátom na cieľ, hod guľou (3 kg), streľba
zo vzduchovky.
Muži: beh na 100 m, hod granátom na
cieľ, hod guľou (4 kg), kop na malú bránku cez prekážku, streľba zo vzduchovky.
Súťažiaci boli rozdelení do kategórií:
K-1 - ženy do 67 rokov, muži do 70 rokov.
K-2 - ženy nad 67 rokov, muži nad 70
rokov.
Súťaž prebiehala v peknom prostredí
parku za krásneho až veľmi teplého počasia, v príjemnom a priateľskom prostredí,
ktoré vytvorili usporiadatelia, za bohatej
účasti seniorov organizovaných v jednotlivých ZO nitrianskeho okresu.
Z našich súťažiacich si odnášali me-

ukončím pranostikou: Jasný deň Nanebovzatia
Panny Márie sľubuje peknú jeseň. Teraz si však
vychutnávajme leto plnými dúškami.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Tonka a Lucia
daily a pekné poháre pre víťazov:
Jozefína Tulipánová - tretie miesto v streľbe zo
vzduchovky,
Valent Čanaky - tretie miesto v behu na 100
metrov.
Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme
veľa zdravia a síl do ďalších športových zápolení.
DM
Foto: Jozefína Tulipánová
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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

