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Prestaňte sa obávať toho,
čo by sa mohlo pokaziť, a
buďte nadšení z toho, čo by
sa mohlo podariť.
Tony Robbins

Mojou obcou sú
Mojmírovce

OZNAMY a POZVÁNKY

Vážení čitatelia,
letné prázdniny sú nenávratne za
nami a s príchodom vinobrania sa jeseň
začne prejavovať čoraz výraznejšie.
Verím, že dostatočne osviežení a plní síl
po dovolenkách sa pustíme do práce s
chuťou a odhodlaním.
Niektorí z vás však iste zaznamenali,
že i napriek dovolenkovému obdobiu sa v obci riešilo niekoľko dôležitých investícií. Začiatkom leta prebehla výmena
okien a vonkajších dverí na kultúrnom dome, keďže niektoré okná už boli v havarijnom stave a obec nemohla riskovať
akýkoľvek úraz jeho návštevníkov. Veľkým potešením pre
mňa osobne bolo, že pri upratovaní kultúrneho domu po
týchto rekonštrukčných prácach sa dokázalo zmobilizovať
niekoľko členov spoločenských organizácii pôsobiacich v
obci.Neúnosná dopravná situácia počas školského roka na
Školskej ulici pri základnej škole nás zase viedla k tomu,
aby ďalšou investíciou ešte do začiatku nového školského
roka bolo vybudovanie spevnenej plochy, ktorá napomôže k
riešeniu tohto problému. Zároveň sa od zadného vchodu do
základnej školy pri Regionálnom múzeu Mojmírovce vybudoval chodník, ktorý umožní rodičom zo strany od futbalového ihriska priviesť deti do materskej školy, čím sa taktiež
odľahčí ranný dopravný kolaps na Školskej ulici.Začiatkom
augusta začala dôležitá a potrebná rekonštrukcia chodníka
na Cintorínskej ulici, ktorého súčasťou je aj výmena časti
oplotenia areálu bývalej materskej školy. Okrem spomínaných projektov obec v najbližšej dobe rozbehne aj ďalšie,
nakoľko sme boli úspešní pri získavaní dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 37 000 €. Obci sa
taktiež podarilo získať nenávratný finančný príspevok do
výšky 389 439,57 € od Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny na projekt pod názvom Deti dokážu zmeniť svet.
Je samozrejmé, že všetky investície a projekty, ktoré v
obci prebiehajú alebo sú plánované, majú za cieľ zlepšiť
prostredie a podmienky života nám – občanom. Prostredníctvom obecného časopisu ďakujem všetkým, ktorí prichádzajú s konštruktívnymi a reálnymi podnetmi a nápadmi,
aby sa v našej obci žilo príjemne a spokojne každému. Záverom vám želám krásny september a príjemné prežitie Dní
obce, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v druhý septembrový
víkend.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce
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* Obec Mojmírovce a Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
pozývajú širokú verejnosť na podujatie pod názvom Dni obce
– Mojmírovské vinobranie – Družstevný deň 2018. Bohatý
program sa uskutoční v dňoch 7. - 9.9.2018 v areáli Regionálneho
múzea Mojmírovce a na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach.
Podrobný bohatý program osláv je možné nájsť na webovom sídle
obce.
* ZO SZZ v Mojmírovciach vás srdečne pozýva na 31. výstavu
ovocia, zeleniny, kvetov a pestrých doplnkov, ktorá sa bude
konať v kongresovej sále Kaštieľa v Mojmírovciach v dňoch 8.
- 10.9.2018. Výpestky budú odoberané dňa 7.9.2018 od 08.00 do
19.00 v kongresovej sále.

* Národná transfúzna služba a Miestny spolok SČK v Mojmírovciach pozývajú všetkých
dobrovoľných darcov krvi aj prvodarcov na
hromadný odber krvi v Mojmírovciach, ktorý
sa uskutoční v utorok 18.9.2018 od 8.00 do
11.00 v zasadačke obecného úradu. Veríme, že sa
zapojíte, pretože svojou kvapkou krvi pomôžete
zmierniť utrpenie a možno i zachrániť život tým,
ktorí to potrebujú.
* Občianske združenie Cedron klub srdečne pozýva všetkých
priaznivcov športu na ôsmy ročník bežeckého podujatia Cedronský beh, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.9.2018 so štartom pri
Kaštieli v Mojmírovciach. Pre dospelých a dorast je pripravená
krásna rovinatá trať v dĺžke 7 a 15 kilometrov, ktorá vedie štyrmi
obcami nášho mikroregiónu. Deti budú mať možnosť si zmerať
sily v parku pri Kaštieli na 400, 800 alebo 1200 metrovej trati
podľa veku. Už tradične bude pre všetkých bežcov pripravená
rozcvička, čipová časomiera, občerstvenie ako aj možnosť zaplávať si v bazéne kaštieľa. Registrovať sa môžete buď vopred
na stránke www.cedronskybeh.sk alebo na mieste v deň pretekov
od 8.30 hod. Tešíme sa na všetkých, či už bežcov, ktorí si prídu
zašportovať ako aj divákov, ktorí sa prídu zabaviť!

Oznam
Riešenie poslednej krížovky z čísla 05/2018: Ďakujem je
krásne slovo patriace mame. Redakčná rada zároveň oznamuje
čitateľom, že rubrika Krížovka z dôvodu úmrtia autora krížoviek
Jána Čížmára je zrušená.
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Po ôsmich mesiacoch sa
vám opäť prihováram,
vážení čitatelia.
V predchádzajúcich
číslach obecného časopisu sa vám prihováral
starosta obce a členovia redakčnej rady.
Pretože sa blíži záver
roka, treba nám postupne uzavrieť takmer
štvorročné
obdobie
tvorby Mojmírovčana.
V rokoch 2015 - 2018 redakčná rada spolu s prispievateľmi a grafickým dizajnom
Pavla Degloviča pre vás pripravili takmer
30 čísiel a 9 dvojčísiel obecného periodika.
Za štyri roky to boli stovky príspevkov s
fotodokumentáciou a ilustračnými obrázkami. Ďakujem starostovi obce, ktorý je za
časopis zodpovedný, členom redakčnej rady
a početnej skupine prispievateľov. Redakčná rada je v tomto období už dobudovaná.
Je výkonná, pritom zabezpečuje aktivity
prakticky ako dobrovoľnícky kolektív, bez
profesionálneho novinára.
V redakčnej rade je v súčasnosti vhodne
spojená tvorivá skúsenosť starších s elánom
mladších členov. Úroveň časopisu v ostatných rokoch pozitívne hodnotia aj odborníci z oblasti žurnalistiky. Redakčná rada
si váži tiež kritické názory čitateľov, ktoré
naznačujú, že ešte stále máme čo vylepšovať v obsahu i v dizajne jednotlivých čísiel.
Tešíme sa každému zaslanému príspevku a
máme snahu zverejniť všetky. Niektoré si
však nutne vyžadujú krátenie a redakčnú
úpravu. V tejto súvislosti chcem požiadať
dopisovateľov, aby materiály na zverejnenie
zaslali podľa možnosti do uzávierky čísla,
následne ich posúdi redakčná rada, ktorá
zasadá spravidla 3 - 4 dni po uzávierke.
Na zasadnutiach sú vítaní všetci, ktorí majú
záujem publikovať v obecnom časopise. Termíny zasadnutí redakčnej nájdete na webe
našej obce.
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Pred takmer 10 rokmi som otvoril rubriku Naše záhrady. Príspevkom Babie leto
v nasledujúcom čísle obecného mesačníka
ju uzatváram. Pri zverejňovaní praktických
poznatkov a skúseností z pestovania ovocia
a zeleniny očakávam iniciatívu od výboru
miestnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov. Rekonštruovaná redakčná
rada vytvorí priestor pre články uvedeného
zamerania. Verím, že v ďalšom období o
svojich výsledkoch budú čitateľov Mojmírovčana viac informovať aj drobnochovatelia, ktorých v obci máme.
V poslednom období sa stále zrýchľuje
životné tempo. Každý deň sa za niečím ženieme, chceme byť úspešní, všetko stihnúť.
Často preceňujeme svoje sily a potom sa
stane niečo, čo nás zabrzdí. Aj mne organizmus vyslal varovné signály, aby som spomalil a prehodnotil svoje priority. Ďakujem
za to, že som sa mohol podieľať na tvorbe
obecného časopisu 24 rokov, od jeho vzniku
ako jeden zo zakladajúcich členov. Práce
okolo obecného časopisu som sa snažil
zabezpečovať včas a čo najzodpovednejšie.
Verím, že Mojmírovčan zostane aj naďalej
mesačníkom našej obce, ktorý osloví stálych
i príležitostných čitateľov. Rekonštruovaná
redakčná rada sa bude o to usilovať s plným
nasadením.
Vážení čitatelia, želám vám, aby ste sa
tešili z dosiahnutých úspechov a nových
pozitívnych zážitkov.

Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
predseda redakčnej rady

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Z rokovania

obecného

zastupiteľstva
Aj v treťom kvartáli tohto roku má obec záujem investovať do potrieb občanov. Potreby týchto investícií potvrdilo aj rokovanie Rady starších
pri OZ. Z uvedeného dôvodu OZ na svojom 49.
zasadnutí schválilo na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorenie Zmluvy o dielo
na stavebné práce medzi obcou Mojmírovce a
stavebnou spoločnosťou FORA – STAV, s.r.o.
k zákazke s názvom Rozšírenie jestvujúceho
chodníka pri Základnej škole Mojmírovce, v
celkovej zmluvnej cene vrátane DPH 29 480,94
€ a zároveň schválilo na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorenie Zmluvy o dielo
na stavebné práce medzi obcou Mojmírovce a
Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce
k zákazke s názvom Chodník na Cintorínskej
ul. Mojmírovce (vrátane výmeny oplotenia pri
CEDRON SENIOR), v celkovej zmluvnej cene
vrátane DPH 42 163,80 €.
Obec Mojmírovce ako jeden zo spoločníkov v obchodnej spoločnosti CEDRON
- Mikroregión, s.r.o. iniciovala vysporiadanie
vzťahov vo vodárenskej spoločnosti CEDRON
- Mikroregión, s.r.o. a nastavenie nového spôsobu prevádzky. Vzhľadom k uvedenému bolo
potrebné vykonať niekoľko krokov a preto OZ
v Mojmírovciach schválilo nadobudnutie nasledovných obchodných podielov v obchodnej
spoločnosti CEDRON - Mikroregión,
s.r.o.: a) rozdeleného obchodného
podielu obce Veľká Dolina, ktorému
zodpovedá splatený vklad vo výške 444
€ za odplatu 444 € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu v
spoločnosti) a rozdeleného obchodného
podielu obce Poľný Kesov, ktorému
zodpovedá splatený vklad vo výške 453
€ za odplatu 453 € (nominálna hodnota
prevádzaného obchodného podielu v
spoločnosti). Zároveň poverilo starostu obce ako štatutárny orgán obce, aby
vykonal všetky právne úkony smerujúce
k nadobudnutiu predmetného obchodného podielu, najmä, nie však výhradne,

rokovanie s ostatnými spoločníkmi, účasť a
hlasovanie na valnom zhromaždení, podpísanie
zmlúv o prevode obchodného podielu a pod. Následne schválilo uzatvorenie Zmluvy o prevode
obchodného podielu medzi zmluvnými stranami
obcou Veľká Dolina, ako prevodcom a obcou
Mojmírovce, ako nadobúdateľom v 1. rade, obcou Svätoplukovo ako nadobúdateľom v 2. rade
a obcou Štefanovičová ako nadobúdateľom v
3. rade, ohľadne prevodu obchodných podielov
spoločníkov obchodnej spoločnosti CEDRON
– Mikroregión, s.r.o. Súčasne schválilo uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
medzi zmluvnými stranami obcou Poľný Kesov,
ako prevodcom a obcou Mojmírovce, ako nadobúdateľom v 1. rade, obcou Svätoplukovo ako
nadobúdateľom v 2. rade a obcou Štefanovičová
ako nadobúdateľom v 3. rade, ohľadne prevodu
obchodných podielov spoločníkov obchodnej
spoločnosti CEDRON – Mikroregión, s.r.o.
Predseda NR SR vyhlásil na mesiac november 2018 termín konania komunálnych volieb.
Na základe tohto vyhlásenia obci vyplývajú
určité povinnosti, a tak obecné zastupiteľstvo
určilo v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm.
d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov
obecného zastupiteľstva obce Mojmírovce: 9
(obec Mojmírovce mohla určiť 7 až 9) a zároveň
určilo v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce funkčné obdobie 2018 – 2022 výkon funkcie starostu
obce Mojmírovce v rozsahu 1,0. Volebný obvod
bude jeden.
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Dekáda

Klubu tvorivosti

O činnosti Klubu tvorivosti jeho vedúca Ing.
Antónia Zoborská písala v obecnom časopise
pred 3 rokmi. Za uplynulé roky sa členky klubu venovali rôznym remeselným technikám
od pletenia košíkov z pedigu cez batikovanie,
drôtikovanie stromčekov šťastia, tvorbu šperkov
z ovčieho rúna až paličkovanie v súčasnosti.
Klub každoročne prezentuje výber prác na výstavách mojmírovských umelcov. V súvislosti s
okrúhlym výročím klubu sme položili otázky
jeho zakladateľke Ing. A. Zoborskej.
Čo bolo pre vás motívom, že ste sa začali
venovať ľudovým remeslám a výrobkom z
prírodných materiálov pripomínajúcich našu
minulosť?
Staršia generácia si ešte pamätá, ako sa v zime
na dedinách vyrábali rôzne úžitkové predmety,
napríklad koše z vŕbového prútia na viaceré
účely, metly z vetvičiek, tkali sa látky na krosnách, ženy vyšívali, háčkovali, plietli odevy
pre rodinu. Pretože som vyrastala v dedinskom
prostredí, ručné práce mi boli blízke. Po odchode
zo zamestnania som využila možnosť štúdia na
Univerzite tretieho veku, odbor ľudové umelecké
remeslá. Nosnými praktickými predmetmi boli
drôtikovanie, pletenie košíkov z pedigu a rezbárstvo. Štúdium ľudovej tvorivosti ma veľmi
oslovilo a chcela som odovzdať nadobudnuté
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poznatky a zručnosti aj v našej obci. To tvorilo
základ pre vznik klubu.
Ktoré tvorivé techniky sú vám najbližšie a
najviac ich využívate?
Blízke sú mi prakticky všetky známejšie techniky. V súčasnosti v klube predovšetkým paličkujeme. Skúsenou lektorkou je Angelika Pavlová.
Využívam však techniky podľa mojich potrieb
na výrobu najmä darčekov pre rodinu a priateľov.
Obľúbený je drôtikovaný anjel s korálkami.
Pokračujete aj ďalej v štúdiu ľudových umeleckých remesiel?
Áno, v ostatných rokoch študujem odbor dejiny
umenia a výtvarná tvorba na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už piaty rok sa v praktickej časti výučby venujeme rôznym výtvarným
technikám, najmä maľbe. V študijnej skupine je
vynikajúca priateľská atmosféra, vzájomne si
radíme a pomáhame. Túto formu štúdia odporúčam všetkým záujemcom v poproduktívnom
veku. Som presvedčená o tom, že každý človek
aj vo vyššom veku by nemal ustrnúť, ale mal by
sa vzdelávať a byť aktívny aj v jeseni života.

ZAZNAMENALI SME V OBCI
špirovala na zhotovenie slovenského znaku rezbárskou technikou, ktorý teraz máme na našom
rodinnom dome.
Okrem ľudových umeleckých remesiel máte
aj iné záľuby?
Rada pracujem v našej záhrade, poteší ma tiež
pekná kniha, návšteva historických pamiatok,
ktorých máme na Slovensku požehnane, pobyt v
prírode a rada sa podieľam na cieľavedomých aktivitách v prospech najbližšej rodiny a priateľov.
Máte aj odporúčanie pre ľudí vo vyššom
veku?
Mám. Podobne ako naši predkovia by sme mohli
aj na dedinách, najmä v zimných mesiacoch, užitočne využiť voľný čas na skrášľovanie prostredia, v ktorom žijeme, vyrobiť niečo pekné pre
naše potešenie i na darovanie. Dnes sú prístupné
kvalitné materiály na tvorbu a väčšinu techník
možno v súčasnosti zvládnuť aj samoštúdiom.

Prázdninové
tvorivé dielne
Ako býva každoročne dobrým zvykom, aj
tento rok cez prázdniny deti tvorili a hádam sa
aj trochu pri práci bavili v prázdninových tvorivých dielňach.
Prvý turnus v júli sa konal výnimočne v
priestoroch základnej školy pod vedením lektoriek Žanety a Karin Benčíkových a ich veľkej

Za odpovede na položené otázky sa poďakovala a mnoho úspechov v tvorivej činnosti
zaželala L.F.
pomocníčky Pavlíny Haršániovej. Okrem vytvárania zaujímavých dielok sa deťom veľmi páčilo
cvičenie na novom outdoorovom ihrisku v átriu
školy. Druhý turnus začiatkom augusta viedli
Anna Velebná a Lucia Nekorancová s pomocníčkou Kristínou Ďurčanskou v kultúrnom dome.
Deti si vyskúšali nové techniky tvorenia, učili sa
pracovať s farbou, s rôznymi, pre mnohé deti aj
novými, nevyskúšanými materiálmi a tvarmi.
Pre naše deti to bol určite zmysluplne a
zábavne strávený čas prázdnin v kolektíve kamarátov.
MK

Zaujíma sa najbližšia rodina a priatelia o
vašu prácu a umelecko-úžitkové predmety,
ktoré vyrábate?
Samozrejme, v práci ma povzbudzuje hlavne
dcéra, ktorá je vedúcou Katedry výtvarnej
tvorby a výchovy na Pedagogickej fakulte UKF
v Nitre. Príbuzní mi zaobstarávajú potrebný
materiál na tvorbu a manžela som dokonca in-
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Napísali o našej obci
Nezávislý slovenský portál v Maďarsku
oslovma.hu Slovák v Maďarsku zverejnil príspevok s fotodokumentáciou s názvom Pätnásť
rokov príkladného partnerstva Čemera a Mojmíroviec s nadtitulkom Z čemerskej slovenskej
histórie a tradícií. Jeho autorom je Ing. Ján
Jančovic, spisovateľ a publicista, ktorý sa desiatky rokov prostredníctvom publikačnej činnosti venuje životu Slovákov na Dolnej zemi.
Z rozsiahleho materiálu vyberáme niekoľko
zaujímavých myšlienok:
Do celkového venca Slovákmi viac ako šesť
desiatok osídlených obcí, ktoré obopínajú Budapešť, patrí na východ od nej aj takmer desiatka
obcí, ktoré historici nazvali Veľkým slovenským
kerepešským ostrovom. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj obec Čemer s 9300 obyvateľmi, s ktorou
obec Mojmírovce na Slovensku uzatvorila v roku
2003 dohodu o vzájomnej spolupráci a priateľstve. Spriatelenie obcí hlása pred vstupom do
Čemera veľký umeleckou drevorezbou zhotovený panel. Táto voľba nebola náhodná, pretože aj
v ich prípade historickým spojivom sú Grasalkovičovci, najmä Anton, ktorý sa v Mojmírovciach
roku 1694 narodil a Čemer patril od roku 1731
Grasalkovičovcom sídliacim v neďalekom Gedeľove.

Lions Club informuje
Lions Club Internacional (LCI) je najväčšia
organizácia servisných klubov na svete. Máme
viac ako 1,4 milióna členov vo viac ako 47 000
kluboch po celom svete. Tam kde je potreba, tam
je Lion, muži aj ženy, ktorí pomáhajú vo viac ako
200 krajinách sveta. Naším cieľom je pomáhať
svojej komunite.
We serve je naše medzinárodné motto. Táto
organizácia bola založená v roku 1917 a je známa
najmä pre pôsobenie v oblasti zraku,v boji proti
hladu, pomoci seniorom a zdravotne hendikepovaným, starostlivosť o životné prostredie a
rozvoj mládeže. Neskôr si pribrala medzi svoje
oblasti pomoci diabetes (cukrovku) a detskú
onkológiu.
Lions Club Nitra je momentálne najväčší
klub na Slovensku a niektorí jeho členovia žijú
alebo pochádzajú z Mojmíroviec. V rámci podpory našej komunity sme začali spoluprácou so
starostom obce Martinom Palkom v rámci dňa
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Autor uzatvára príspevok s bohatou fotodokumentáciou konštatovaním: Pre partnerské
obce je dôležité, že sa po úspešných pätnástich
rokoch priateľstva a spolupráce rozhodli rozšíriť
vzájomnú zmluvu o ďalšie kultúrno - spoločenské aktivity.
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Kačacie
a husacie hody
Je tu jesenný čas a k nemu neodmysliteľne patria kačacie a husacie hody. Tento
súčasný trend sa rozširuje do viacerých miest
a udomácňuje sa aj v našej obci.

Na fotografii sú starosta obce Mojmírovce
Mgr. Martin Palka, starosta obce Čemer István
Fabri a predseda komisie OZ pre školstvo a vzdelávanie Mgr. Tomáš Dúbravský.
Pripravil: IMZ
Foto: Ján Jančovic
detí - druhý rok sme sa zapojili a pripravili aktivity pre našich najmenších.
Tento rok naša spolupráca bude pokračovať
na podujatí Dni obce, kde budeme merať cukor a
tlak, platidlom bude dobrá nálada a úsmev. Diabetes v neskorších štádiách môže spôsobiť oslepnutie a my ako Rytieri slepých chceme pomôcť
pri prevencii tohto ochorenia a šírenia osvety.

Za Lions Club Nitra sa na vás tešia prezident
klubu Milan Taškár a viceprezident Andrej
Belaj.

Husacinu či kačacinu si doprajeme pri
rodinných oslavách alebo slávnostných udalostiach, málokedy v bežný deň. K dobre upečenej
húske či kačici neodmysliteľne patria zemiakové
lokše, ktoré sa podávajú ako príloha alebo ako
predjedlo naplnené husacou pečeňou. Ako
zeleninová príloha sú obľúbené nakladané
feferónky, čerstvá kyslá kapusta či podľa
vzoru českej kuchyne stále viac obľúbená
dusená červená kapusta. Samozrejmosťou
je pohár dobrého vína, veď náš kraj je
úzko spätý i s vinohradníctvom a vynikajúcich miestnych vín je dostatok. Ako
dezert si môžete dopriať už spomínanú
lokšu nasladko s makom a višňami alebo
výbornú domácu štrúdľu z ručne ťahaného cesta. Aj vám sa už zbiehajú slinky?
Odkiaľ k nám táto dobrota prišla by
sa stalo predmetom zdĺhavých dokazovaní, najrozšírenejšia je verzia, že táto
vyše storočná tradícia je spojená najmä
s mestečkami a obcami na úpätí Malých
Karpát, kde sú ideálne podmienky na chov
kačíc a husí. V čase krízy si miestne gazdinky
pomáhali nielen predajom surovej hydiny, ale
začali ju pripravovať aj pečenú. Husi sa piekli
v pekáčoch z hliny v peciach na chlieb v piatok,

aby ich gazdovia mohli ísť v sobotu predávať
na trh do okolitých miest, najmä do Svätého
Jura a do Bratislavy. Neskôr, v šesťdesiatych a
sedemdesiatych rokoch, na pripravenú kačacinu
či husacinu pozývali gazdinky hostí priamo do
svojich domovov.
Predstava pečenej kačice je pre mnohých
ľudí veľkým lákadlom a pozvanie na kačaciu
hostinu by neodmietli. Niektorí z vás si položili
otázku, či je to zdravé. Mäso, pečeň i vajcia kačíc
chovaných vonku a kŕmených zelenými rastlinami obsahujú živočíšny typ omega-3 mastnej kyseliny podobnej tej, ktorá sa nachádza v rybách a
je pre nás nenahraditeľná. Cenným vitamínom D
nás obohatí aj ich tuk.
Z toho vyplýva, že kačka totiž nie je vôbec
nezdravá, najmä ak ju jeme s poriadnou dávkou
kapusty, ale hlavne ak si ju zdravo dochováme
sami vo svojej záhrade. Odporúčam tzv. voľný
chov s dostatkom zelene a ak máte aj v blízkosti
potok, ste ideálnymi chovateľmi. Na celodennej
paši si kačice nazbierajú aj množstvo bielkovín
vo forme rôznej chrobače, dážďoviek, slimákov
(aj tých najväčších), vo vode opäť hmyz, rybky a
žubrienky. Takže ich ani netreba veľmi dokrmovať bielkovinami. S využitím vhodného odpadu
z domácnosti i záhrady môže teda byť náš chov
kačíc veľmi úsporný na krmivo. Pri kačiciach je
veľkou výhodou ich významná odolnosť i proti
nepriaznivej klíme v lete i v zime.

Pevne verím, že ak ste nechovali kačky a husi
doteraz , na jar si pár kusov zadovážite, aby ste si
o rok pochutnali na vlastnej zdravej dobrote.
Mgr. Lucia Franclová
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Mojmírovskí záhradkári
a obecné záujmy
V jarných a letných mesiacoch je záhradkár
v záhrade nenahraditeľný. Denne je zainteresovaný na konkrétnych agrotechnických úkonoch,
ktoré nie je možné vynechať. Členovia ZO SZZ
v Mojmírovciach, aj napriek uvedenému vyťaženiu, našli priestor, aby pomohli v upevňovaní
družobných vzťahov obce a pri jej zveľaďovaní.

materiály o Mojmírovciach a okolí, produkty z
našej degustácie destilátov, dobré mojmírovské
sudové víno a napokon aj rôzne druhy slaného a
sladkého pečiva. Návštevníci – ochutnávači pri
konzumácii uvedených dobrôt uznanlivo pokyvovali hlavami.

Upratovanie
kultúrneho domu

Návšteva družobnej
obce Čemer

V dňoch 25. a 26. mája 2018 navštívila mojmírovská delegácia družobnú obec Čemer. V jej
radoch boli aj členovia ZO SZZ Mojmírovce.
Svojou troškou tiež prispeli k spolupráci oboch
obcí. Naši členovia pripravili pre miestnych
občanov v pridelenom stánku rôzne informačné

Po čiastočnej rekonštrukcii KD Mojmírovce
bolo potrebné upratať jeho priestory. Záhradkári
reagovali na výzvu a dňa 18. júla nastúpilo 13 našich členov v pracovných úboroch a s patričným
náradím. V priebehu dopoludňajších hodín sme
vypratali a upratali celú sálu, rozobrali drevené
prvky a zbavili ich klincov, spevnili podhľad pri
vstupe do sály. Skrátka, záhradkári vedia vrátiť
požičané...
Ing. Ján Košina, Ing. Stanislav Radošovský

MC URMÍNČEK

Tanečné vystúpenie detí
z materského centra
Detičky z Mojmíroviec
aj okolia začali v máji navštevovať tanečný kurz
v materskom centre
Urmínček. Na šiestich
stretnutiach si nacvičili
dve tanečné choreografie s
názvom Žabky a Raperi.

A tak sme si s mamičkami, ktorých deti
navštevovali kurz, povedali, že by bolo veľmi
pekné, keby nám predviedli to, čo sa naučili. Dňa
2.7.2018 sme sa stretli v parku pri Regionálnom
múzeu Mojmírovce, ktorého priestory nám poskytla s radosťou pani riaditeľka PaedDr. Edita
Filipová, a dostali sme tak možnosť uskutočniť
vystúpenie detí na pódiu v parku.
Tanečný kurz viedla PhDr. Janka
Jančovičová a za to jej naozaj veľmi
pekne ďakujeme. Sme radi, že s
deťmi dokázala za taký krátky čas
nacvičiť krásne choreografie. Samotné vystúpenie na dve známe pesničky
sa vydarilo, úsmevy a potlesk rodičov
potvrdili túto domnienku. Menšie
detičky tancovali na choreografiu
žabky, väčšie na známu pesničku od
Martina Madeja – Sprejeri frajeri.
Po skončení sme detičky obdarili
darčekovými balíčkami, o ktoré sa
postarali maminky Kristína a Ivana,
za čo im patrí veľká vďaka. Vďaka
patrí aj všetkým rodičom, ktorí nám pomohli
pri organizácii podujatia, a samozrejme aj za
koláčiky, ktoré všetkým náramne chutili. A
aby sa deti zabávali aj po vystúpení, prichystali
sme si pre nich aj hudobné vystúpenie Notového
Dannyho. Danny je náš veľký kamarát a vždy sa
na nás veľmi teší. Jeho pesničky urobili deťom
veľkú radosť a tanečné kreácie tak predviedli aj
detičky, ktoré nechodili na tanečnú. Na pódiu sa
spolu zabávali deti aj rodičia do večerných hodín.
Môžeme tak len súhlasiť s tým, že všetko sa vydarilo na výbornú a deti mali obrovskú radosť.
Ešte raz by som rada poďakovala všetkým
zúčastneným, rodičom, detičkám aj ľuďom, ktorí
navštívili podujatie a spríjemnili si tak popoludnie. Ďakujeme.
Mgr. Lívia Belanová
Foto: autor
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Hýb sa s radosťou
Takto sa volá názov projektu, ktorý nám bol
schválený na preliezku Loď z grantu nadácie
Volkswagen, podaný cez OZ INŠPIRÁCIA.
Podstatou tohto projektu je komplexná výchova
detí Materskej školy Mojmírovce v oblasti zdravia a pohybu. Dôraz aktivít je na posilnení psychomotorického vývoja detí, ktoré zahŕňajú koordináciu pohybov, správnu techniku lezenia na
lezeckej stene, radosť z hier na šmýkale, celkovú
koordináciu pohybov a obratnosť na celej zosta-

ve, ktorá obsahuje lezecké steny, šmykľavku,
domček v podpalubí, drevený rebrík. Plníme tak
ciele, ktoré vyplývajú zo ŠVP pre predprimárne
vzdelávanie: v oblasti zdravia a pohybu – dôležitosť pre zdravie človeka, rozvoj pohybových
schopností, kondičné, koordinačné, súťaženie,
víťazstvo, prehra, správne držanie tela v rôznych
polohách, telesná zdatnosť, technika lezenia,
preliezania. No najdôležitejším cieľom je radosť
z pohybu, ktorý nás dúfam bude sprevádzať počas celej realizácie tohto projektu.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Barokový deň v obrazoch

Mgr. Anna Velebná

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Rubrika spoločenská kronika ukončená
GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu
osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej
únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší
zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov patrí medzi základné ľudské
práva.
Najdôležitejší je rešpekt súkromného a
rodinného života, či uchovávanie citlivých informácií o ostatných. Súbor týchto ucelených
pravidiel na ochranu dát nadobudol účinnosť
25.5.2018. Z uvedeného dôvodu musela obec
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pristúpiť k určitým opatreniam. Obec pristúpila
k týmto nariadeniam zodpovedne a preto jedným z týchto opatrení bolo aj zrušenie rubriky
Spoločenská kronika v obecnom časopise Mojmírovčan a zrušenie vyhlasovania blahoželaní
jubilantom v obecnom rozhlase. V súvislosti s
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia EÚ je
možné blahoželať jubilantovi prostredníctvom
časopisu alebo obecného rozhlasu iba s písomným súhlasom dotknutej osoby - jubilanta.
V prípade záujmu a dopytu čitateľov je obec
pripravená vysporiadať sa s legislatívou a obnoviť rubriku v upravenej podobe.

Foto: Ing. Jaroslav Horváth
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ŠPORT

ŠPORT
Najlepší strelec:
Róbert Rottman, Veľké Zálužie
Najlepší brankár:
Patrícia Chrenáková, Veľký Cetín

Marko Guzmický, Erik Mikulášik, Miroslav
Jančovič, Nikolas Ferus, Šimon Oravec, Samuel Ivanič, Denis Koleno, Jakub Kapsa, Damián
Lenčéš, Ivan Lupták, Lukáš Kečkéš, Tomáš Štefek, Ľuboš Lacina, tréner Peter Slíž.
Skončil 3.ročník Memoriálu Miroslava Tulipána. Po Veľkom Záluží a Močenku sa tentokrát
tešili z prvenstva žiaci Veľkého Cetína. Dúfame,
že budúci rok už dvihnú víťaznú trofej nad hlavy
domáci futbalisti.
Po turnaji sa najviac tešili žiaci Veľkého
Cetína a podpredseda klubu Michal Švelan a
tréneri mládeže Šimon Špánik a Samuel Slaténi
odovzdávajú pohár za 3.miesto kapitánovi Mojmíroviec.

Za Mojmírovce nastúpili:
Adrián Andris, Martin Brezina, Branko Fuska,

Memoriál
Miroslava Tulipána
- 3. ročník

Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho
samosprávneho kraja a obce Mojmírovce
mohol Futbalový klub Mojmírovce po roku
opäť zorganizoval turnaj starších žiakov. Memoriál nesie svoje meno po výbornom hráčovi, kamarátovi a skvelom človeku Miroslavovi
Tulipánovi.
Chlapci a dievčatá z futbalových klubov FK
Mojmírovce, ŠK Veľké Zálužie, FK Veľký Cetín
a FC Veľký Kýr potešili divákov nasadením, radosťou z hry, ale mnohí aj neprehliadnuteľným
futbalovým umením. Turnaj spolu s organizátormi otvorila aj Mirkova manželka Danka, za čo
by sme jej touto cestou chceli poďakovať. Nad
čistotou hry dohliadala rozhodcovská dvojica
Šimon Špánik a Marek Mikulášik. Ich výkony
počas celého turnaja nikto z divákov nekomentoval, čo je najvyššou známkou kvality.Tradične sa
o občerstvenie výborne postaral Michal Švelan.
Tentoraz sa podávalo niekoľko druhov pizze. No
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a keďže večer a v noci pred turnajom výdatne
zapršalo a po niekoľkých tropických dňoch sa
ochladilo, zápasy sa odohrali v príjemnom počasí na kvalitnom trávniku.

Zmeny
v družstve
dospelých

Výsledky:
Veľký Kýr – Veľké Zálužie 0:4
góly: Denis Bulejčík, Róbert Rottman, Sebastián
Záhorák, Filip Bédi
Mojmírovce – Veľký Cetín 1:1
góly: Tomáš Štefek – Samuel Danóczi
Veľký Cetín – Veľký Kýr 5:0
góly: Marko Melíšek, Oliver Krajmer, Michal
Mikle, Dávid Lakatoš, Aurel Jócsik
Mojmírovce – Veľké Zálužie 1:3
góly: Nikolas Ferus – Róbert Rottman 2x, Sebastián Záhorák
Veľké Zálužie – Veľký Cetín 0:1
gól Marek Martiš
Mojmírovce – Veľký Kýr 4:0
góly: Denis Koleno 2x, Nikolas Ferus, Tomáš
Štefek
Poradie:
1. FK Veľký Cetín
2. ŠK Veľké Zálužie
3. FK Mojmírovce
4. FC Veľký Kýr

Trénerom sa namiesto Petra Obložinskho stal Róbert Augustín,
ktorý bude zároveň aj hrávať.
Z jarného kádra odišli:
Andrej Núdzný
– prestup OFK Branč
Martin Bibeň
– prestup OFK Čakajovce
Pred jesennou časťou súťaže do mužstva prišli:
Róbert Augustín – (TJ Čierna Voda )
Ivan Križan – návrat k aktívnej činnosti
Rastislav Gura – TJ Družstevník Ivanka pri
Nitre - transfer s obmedzením do 30.6.2019
Na čo sa môžeme v novej sezóne tešiť?
Výbor FK Mojmírovce prihlásil do nového
súťažného ročníka 5 kolektívov do súťaží riadených Oblastným futbalovým zväzom Nitra:
dospelí VII. liga skupina A:
tréner Róbert Augustín

Ing. Jozef Filo
Foto: archív
starší žiaci (U-15) IV. liga skupina A:
tréner Peter Slíž
mladší žiaci (U-13) benjamínkovia:
tréneri Šimon Špánik, Samuel Slaténi
prípravka (U-11) Miniliga M. Stocha:
tréneri Samuel Slaténi, Šimon Špánik
mladšia prípravka (U-9):
tréneri Šimon Špánik, Samuel Slaténi.
Kategórie U-11 a U-9 budú hrávať turnajovým spôsobom ako dvojičky.
Počet mužstiev klubu zostáva nezmenený, pribudla kategória U-9, naopak do súťaže nebol prihlásený dorast.
Všetkým dorastencom, ktorí prejavili
záujem hrávať aj naďalej, bolo umožnené ročné hosťovanie v susednej Ivanke pri
Nitre. O transfer požiadalo zatiaľ 8 hráčov Mojmíroviec, ktorí si tak zahrajú 4. ligu. Spolupráca
so susednou obcou sa v minulom roku osvedčila.
Nakoľko však v oboch obciach dochádza k početne slabším ročníkom, reálne hrozilo, že obe
obce budú mať po 7-8 hráčov dorastu. Preto sme
sa rozhodli spojiť do jedného kolektívu a hrať
vyššiu súťaž, čo je v poslednom období bežný
jav aj v iných kluboch. Zároveň sa kluby dohodli, že vedúcim mužstva dorastu Ivanky bude člen
výboru FK Mojmírovce Peter Fuska.
Ing. Jozef Filo
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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

