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Vážení spoluobčania,
životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, ktorá
je chvíľou na zamyslenie sa a na bilancovanie, ale
aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce nie
je výnimkou. Je sviatkom a dôvodom uvedomiť si
spolupatričnosť k obci, v ktorej žijeme, k miestu,
ktoré nám postupne budovali naši predkovia a ktoré
zanecháme budúcim generáciám. Je mi veľkou cťou,
že sa vám môžem prihovoriť pri takejto významnej
príležitosti, keď si spoločne pripomíname 860. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Rozmanitosť
života našich otcov je popretkávaná svedectvom o nekonečnom úsilí
ľudí urobiť svoju obec lepším miestom pre život nasledujúcich generácií.
Napriek rôznym ťažkým situáciám, vojnám a prírodným katastrofám sa
našim predkom darilo zanechať bohatú históriu, tesne spätú so stáročnými dejinami tohto územia, tohto kraja a tohto miesta.
Minulosť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti
je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť sami. Je nepochybné, že
každá obec sa musí prispôsobiť vývoju. Progresívne myšlienky mojich
predchodcov a občanov - Mojmírovčanov zaistili pre našu dobu vysokú
kvalitu života a obyvatelia, ktorí dnes žijú v Mojmírovciach, môžu byť
spokojní. Je dôležité pozrieť sa späť do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť a poučiť sa z nej. A rovnako tak je dôležité pozerať sa dopredu a
mať jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Generácie, ktoré tu
žili, usilovne budovali svoju existenciu a zveľaďovali aj obec. Dnes sa
usilujeme konať podobne a jediná cesta, ktorá vedie k úspechu, je cesta
spolupráce, spolupatričnosti, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci
a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my, občania
Mojmíroviec, sme odkázaní na spoluprácu, spoliehať sa na vlastné sily
a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Je veľmi dôležité zaisťovať efektívne
vzdelávanie našich detí a mládeže, poskytnúť im čo najlepšie základné
predpoklady pre ich zodpovednú prípravu do života. V súčasnej dobe sa
potrebujeme zamerať aj na podporu mladých rodín a skvalitnenie starostlivosti o našich seniorov. Som presvedčený, že naša obec sa postaví
k týmto úlohám rovnako statočne ako v minulosti. Jubileum oslavujeme
v čase, keď si stále viac uvedomujeme, že osud našej obce a celej spoločnosti nás stavia pred náročné spoločné úlohy.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú skrášliť a
zveľadiť naše Mojmírovce. Je jednoduché len žiadať a rozčuľovať sa nad
tým, čo všetko chceme a obec to z rôznych, často aj objektívnych dôvodov nezabezpečí, ale je potrebné ponúknuť svoje schopnosti a aktívne
pomôcť v spoločnom záujme.
Na záver príhovoru mi dovoľte zaželať spokojný život všetkým obyvateľom Mojmíroviec a zároveň pozvať na oslavy 860. výročia, ktoré sa
uskutočnia v termíne 10.9.2016 na námestí sv. Ladislava.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce
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* Obec Mojmírovce a PD Mojmírovce vás pri príležitosti 860.
výročia prvej písomnej zmienky o obci a 65. výročia výroby vína
v PD Mojmírovce pozývajú na hlavnú kultúrnu akciu roka - slávnosti Dni obce, Mojmírovské vinobranie, Družstevný deň 2016,
ktoré sa uskutočnia 10. septembra.
* ZO SZZ v Mojmírovciach srdečne pozýva na 29. výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a pestrých doplnkov, ktorá sa bude konať v
zrekonštruovanej budove bývalej pošty na Námestí sv. Ladislava v
dňoch 10.-12. septembra 2016.
* MS SČK v Mojmírovciach oznamuje, že 22. 9. 2016 sa v zasadačke obecného úradu uskutoční hromadný odber krvi v čase od
8:00 do 11:00 hod. Nezabudnite, že KAŽDÝ DARCA JE HRDINA. Ďakujeme, že prídete.
* ZO SZZ Mojmírovce oznamuje svojim členom, že OV SZZ Nitra
plánuje v tomto roku uskutočniť školenie degustátorov-amatérov vína. Účastníci získajú základné informácie o kvalitatívnych
znakoch vín, spôsobe hodnotenia vín, rozlišovaní vín, ako aj vadách a chorobách vín. Absolventi školenia sa budú môcť zapájať
ako členovia degustačných komisií pri organizovaní výstav vín vo
svojej obci, ale aj v rámci nitrianskeho okresu.
Podmienky:
1. vyplnenie prihlášky (dostupné v Klientskom centre na OcÚ v
Mojmírovciach), 2. vek od 18 do 65 rokov, 3. základné znalosti v
oblasti vinohradníctva. Uzávierka prihlášok je 25.9.2016. V prípade dostatočného záujmu bude pre účastníka školenie bezplatné,
náklady uhradí OV SZZ Nitra.

Búrky neobišli našu obec
Na prelome júla a augusta počas dvoch víkendov za sebou búrky a blesky spôsobili škody na majetku obce a škodám sa nevyhli
ani naši občania bývajúci na Taránskej ulici. V systéme verejného
osvetlenia boli zaznamenané početné poruchy výpadku funkčnosti svietidiel. Nakoľko ide o poistnú udalosť väčšieho rozsahu,
preto upozorňujeme občanov, že oprava tejto poruchy bude trvať
trochu dlhšie. Za vzniknutú situáciu sa občanom dotknutých ulíc
ospravedlňujeme.
Prostredníctvom obecného časopisu starosta obce ďakuje za
pomoc pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia DHZ
Mojmírovce, PD Mojmírovce a M. Foltínovi.

e-mail:
studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

Titulka:
Oslava výročia obce Foto:

Viktor Štourač
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Oznamy
obecného rozhlasu
elektronicky
Obec v rámci skvalitňovania informovanosti
občanov začala zverejňovať oznamy miestneho
rozhlasu aj na webovej stránke obce www.mojmirovce.sk v záložke obecný rozhlas. Každý
občan, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke
www.mojmirovce.sk v záložke registrácia, bude
do svojej e-mailovej schránky dostávať v textovej forme oznamy hlásené v obecnom rozhlase.
Oznamy obecného rozhlasu budú môcť vďaka tejto službe sledovať i obyvatelia obce, ktorí
v čase hlásenia rozhlasu nie sú doma, bývajú v
lokalite, kde ho slabo počujú, alebo ho jednoducho nepočúvajú. Využívanie služby je úplne bezplatné. V prípade, že službu už nebudete chcieť
využívať, stačí si jednoducho svoje užívateľské
konto zrušiť. Služba www.mestskyrozhlas.sk
od 1.10.2016 nebude aktívna a všetky informácie budú sprostredkované výhradne cez stránku
obce a registrovaným užívateľom formou e-mailu. Pokiaľ ste boli registrovaní na stránke mestskyrozhlas.sk a máte naďalej záujem dostávať
hlásenia obecného rozhlasu, preregistrujte sa na
stránku www.mojmirovce.sk. V najbližšej dobe
obec pripravuje aj spustenie mobilnej aplikácie.

Postup registrácie
na obecnom portáli:
Do registračného formuláru sa dostanete
priamo z webových stránok obce po kliknutí na
odkaz Registrovať v pravom hornom rohu alebo
priamo po zadaní adresy www.mojmirovce.sk/
registracia-na-portal.html do riadku s adresou
vášho webového prehliadača. Do registračného
formulára uvediete svoje prihlasovacie údaje a
v zaškrtávacom políčku si vyberiete tie oblasti,
o ktorých chcete byť informovaní. Po odoslaní
vyplneného registračného formulára vám na
zadanú e-mailovú adresu príde e-mail s prihlasovacími údajmi.
Po prihlásení do obecného portálu si môžete
svoje nastavenia dodatočne zmeniť.
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Oznam o prebiehajúcej
evidencii hrobových miest
Obec Mojmírovce v súčasnosti realizuje
inventarizáciu hrobových miest s ich následnou digitalizáciou. Preto oznamujeme cestou
všetkým občanom, ktorí užívajú hrobové miesta
na cintoríne, že obec bude v blízkej budúcnosti
posielať listy s upozornením, aby sa dostavili
na obecný úrad ohľadne uzatvorenia zmluvy na
prenájom hrobových miest, prípadne zaplatenia
nájomného za hrobové miesto.
Je v záujme obce, ale aj každého občana,
ktorý je nájomcom hrobového miesta, aby si
preveril, či má uzatvorenú nájomnú zmluvu na
hrobové miesto a zaplatený nájom za hrobové
miesto. Hroby, na ktoré nebude evidovaná platná
zmluva a uhradený poplatok, budú označené a
dôjde k ich zrušeniu z dôvodu neplatenia v súlade
s platnou legislatívou.

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov,
daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome.
Daňovníkom je predovšetkým vlastník pozemku. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov
zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak
je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Rovnaké podmienky platia aj pri dani zo
stavieb a z bytov. Povinnosť platiť daň vzniká
1. januára v nasledujúcom roku po nadobudnutí
nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra v tom roku,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Preto aj v tejto súvislosti prosíme občanov,
aby sa zoznámili s obsahom Prevádzkového
poriadku pohrebísk, aby nedochádzalo k pochybeniam (zanedbané hroby, starostlivosť o okolie
hrobov, povolenia na vstup a na práce, nahlasovanie zmien adries,...).
Jana Iglárová,
odborný referent na prevádzkovanie pohrebísk

Čo by ste mali vedieť
o miestnych daniach
a poplatkoch
Základnou úlohou každej obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov. Jedným zo
zdrojov, ktorými obec financuje tieto potreby, sú
práve miestne dane a poplatky za komunálny
odpad. Miestnymi daňami, ktoré sú predmetom
správy daní v obci, sú daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a
daň za nevýherné hracie prístroje. Pre bežného
obyvateľa je dôležité, aby bol oboznámený predovšetkým s daňou z nehnuteľností a daňou
za psa.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru. V prípade získania nehnuteľnosti dražbou alebo dedením v priebehu roka
daňová povinnosť nadobúdateľa vzniká prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po tom, ako sa stal
právoplatným majiteľom. Ak by sa nehnuteľnosť
stala predmetom dražby, daňová povinnosť z
tejto nehnuteľnosti by zanikla posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k danej nehnuteľnosti.

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba

ávnická osoba, ktorá
íkom psa alebo držisa, ak sa nedá preukáo psa vlastní. Daňová
nosť vzniká prvým
m kalendárneho mea nasledujúceho po
siaci, v ktorom sa pes
l predmetom dane
zaniká posledným
ňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.

Priznania k daniam
Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani
za psa je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane (obci) do 31. januára. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak
vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti
od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.
Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa,
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny nehnuteľnom
majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení
vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o
dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby,
odstránenie stavby a pod. Riadne vyplnené tlačivo sa odovzdá na obecnom úrade osobne alebo
ustanoveným zástupcom.

Poplatky za komunálny odpad
Poplatok sa platí za činnosti nakladania s
komunálnym odpadom. Poplatok platí poplatník,
ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt alebo je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
Tou môže byť byt, nebytový priestor, pozemná
stavba alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhrada, vinica, ovocný sad, trva-
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ZAZNAMENALI SME V OBCI
pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
ustanovených vo VZN. Obec poplatok zníži
alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže splnenie podmienok na zníženie
poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady, ktoré obec určila VZN, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.

Platenie dane
lý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Poplatníkom je aj právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti. Ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku, predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a
zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť
obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na
celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak vznikne poplatková
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia,
obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej
domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto
zástupcovi. Obec môže určiť platenie poplatku v
splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok,
ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach,
zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky. Obec vráti poplatok alebo jeho
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Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Správca dane môže
určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach,
no aj v tomto prípade treba dodržiavať splátkový
kalendár. V prípade, že sa daňovník rozhodne
zaplatiť naraz, je potrebné celú čiastku uhradiť
najneskôr v termíne prvej splátky.
Na záver ešte treba dodať, že obec ako
správca dane je oprávnená zverejňovať zoznam
neplatičov a to podľa stavu ku koncu roka. Ak
ku koncu roka u daňovníka hodnota nedoplatkov
presiahne sumu 160 eur (v prípade právnickej
osoby 1600 eur), je obec oprávnená zverejniť
jeho meno vo verejnom zozname dlžníkov.

Doplňujúce informácie
VZN obce Mojmírovce č. 1/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a poplatku za drobné stavebné odpady.
Aktuálne VZN obce nájdete na stránkach obce
www.mojmirovce.sk, v sekcii Obecný úrad =>
VZN => 2016.
ToP

Tvorivé leto
Tohtoročné prázdninové tvorivé dielne, ktoré
pre naše deti zabezpečila obec Mojmírovce a
OZ INŠPIRÁCIA, sa realizovali v zrekonštruovaných priestoroch Regionálneho múzea, čo
sme spoločne všetci zúčastnení pozitívne prijali.
Aj tento rok boli dielne rozdelené na dva turnusy. Cesta do rozprávky sa začala v tretí júnový
týždeň. Ochrannú ruku nad 20 detičkami počas
celotýždňových aktivít držali Mgr. L. Franclová a PhDr. M. Kiššová, PhD. Koncepcia celého
tvorivého týždňa bola daná piatimi rozprávkami,
na každý deň jedna. Prvý deň sme vandrovali
s vajíčkom, kreslili sme mapu putovania jeho
dobrodružstiev, zahrali sme si divadielko. Rozprávka O dvanástich mesiačikoch nám v utorok
pripomenula štyri ročné obdobia, vytvorili sme
si z hliny rôzne rozprávkové postavičky a predmety. V stredu sme sa zoznámili s menej známou
rozprávkou o vtáčom kráľovi, po chutnom obede
sme vyrábali zázračnú fľašu s tajným odkazom
alebo želaním. Štvrtý deň sa niesol v znamení
fantázie. Ocitli sme sa spoločne s Alicou v krajine zázrakov. Posledný deň spoločne strávených
chvíľ nám spestrila rozprávka o kocúrovi v
čižmách. Popoludní sme spoločne zhodnotili
celotýždňové aktivity. Z vytvorených drobností
sme pripravili výstavku pre našich najbližších,
ktorí sa s nami tešili z našej šikovnosti. Každodenná aktivita bola výstižne prepojená drobnými
súťažnými úlohami aj v anglickom jazyku, hrami
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na zbystrenie pozornosti, ale aj na zdokonaľovanie tímovej práce.
Prvý augustový týždeň tvorivé dielne dýchali atmosférou histórie, ktorá ďalších 18 deti
ovplyvňovala v ich tvorení aj v hrách. Deti strávili zmysluplne čas v príjemnom prostredí našich
dielní, pri tvorivej činnosti pod dohľadom skúsených lektoriek. Hravým a zábavným spôsobom
sa oboznámili s výtvarnými technikami, učili sa
pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi.
Hneď na začiatku si každý namaľoval tričko.
Hlavnou témou bol mojmírovský erb. S J. Tulipánovou si deti potrápili pršteky pri šúľaní ruličiek z novinového papiera, z ktorých potom pod
jej vedením vznikali pletené venčeky, srdiečka,
hviezdy aj nádherné košíky, ktoré si podľa svojej fantázie deti dozdobili. M. Kukanová deťom
ukázala, ako sa dá aj so zdanlivo nepotrebných
vecí určených na smetisko vyrobiť niečo krásne
aj praktické. Z plechoviek si rôznymi technikami
urobili nádobu, „piksľu“, na všeličo.
Z kartónu, špajdlí, kúska špagátika,
pár korálikov a s troškou fantázie
pod detskými rukami vznikali hrkálky. Kameň nájdený popri ceste
sa o malú chvíľu premenil na červenú, bodkovanú „kameňolienku“.
Popoludnia okrem tvorenia patrili
aktívnemu oddychu pod košatými
stromami a detským hrám. M. Farkašová s deťmi nacvičila niekoľko
country tancov. Radosť z krásnych
dielok a pohybu sa počas týchto
dvoch prázdninových týždňov niesla celým areálom malého kaštieľa.
Pre naše detičky to bol určite zmysluplne strávený čas.
Mgr. Lucia Franclová,
Mária Kukanová
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V objatí

prírody
Často si neuvedomujeme, akí obyčajní- neobyčajní ľudia žijú v našej obci a pritom nás
dokázali presláviť ďaleko za hranicami nášho
chotára. A to aj v takom odvetví, akým je chov a
starostlivosť o zvieratá.

Na to, aby sme sa mohli dobre starať o zvieratá, potrebujeme hlavne srdce a práve srdce, láska
k zvieratám nechýbajú Ľudovítovi Homolovi,
ktorý je vášnivým poľovníkom, sokoliarom, chovateľom telom i dušou. Čo začínalo ako hobby,
je v súčasnosti na profesionálnej úrovni. Veď
po jeho cenné rady si chodia mladí začiatočníci ,
skúsení chovatelia, ale i poľovníci, sokoliari, ktorí sa chovu a výcviku venujú profesionálne. Rukami mu prešlo nespočetne veľa druhov zvierat, od
najmenších hlodavcov, rôznych vtáčikov, vtákov,
poľovnej zveri, psov, až po kone a koníky.
Pri vstupe na jeho dvor vás privítajú emu austrálske , ktoré sú na našom kontinente v domácom
chove skôr raritou. Keďže pochádzajú od našich
protinožcov, aj ich chov u nás má svoje zvláštnosti.
Znášku vajec začínajú v zimných mesiacoch. Aby
im vajíčka počas dokončenia znášky nezamrzli,
je potrebné často i v noci ich pozbierať a odložiť
do doby, kedy sa samček rozhodne na ne sadnúť.
Práve samček je tým starostlivým rodičom, ktorý
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počas 56 dní sedí poctivo na vajíčkach, neprijíma
potravu až do času, kedy sa mu podarí vysedieť
potomstvo. Povahovo sú to pokojné, ale zvedavé
vtáky, ktorých chov vraj nie je náročný.
Ako člen Slovenského klubu sokoliarov má
vo svojom vlastníctve niekoľko vzácnych exemplárov, napríklad výra skalného. Výr skalný je
naša najznámejšia a najväčšia sova. Vďaka impozantnému vzhľadu, mohutnosti a dravosti je
označovaný za „kráľa noci“ , čo si ako najväčšia
európska sova plne zaslúži. Vzhľadom na to, že
loví iba za súmraku a v noci, treba ho v tomto
čase aj nakŕmiť. Samec a samička
sú zatiaľ iba mláďatá, ale už svojou
veľkosťou a zjavom vzbudzujú rešpekt a obdiv.
Už to tak býva, že ľudia si najviac cenia to, čo ich stálo najväčšiu
námahu. U Norisa, predstaviteľa
druhu orla skalného, to platí dvojnásobne. Nášmu chovateľovi sa ho
podarilo vyliahnuť z vajíčka. V
súčasnosti má 2 roky a robí radosť
svojmu majiteľovi. Výcvik takéhoto monumentálneho dravca však
nie je jednoduchý, nevyhnutná je
denná systematická práca s týmto
zvieraťom. Rozpätie krídel takéhoto dravca sa pohybuje medzi 190 210 cm, váži do 4,6 kg. Orol skalný
je zákonom chránený. Na Slovensku je monitorovaných do 250 jedincov tohto vzácneho druhu a
jeden z nich je u nás, v Mojmírovciach.
Vedeli ste napríklad, že v Mojmírovciach je
oficiálne stredisko Slovenského klubu sokoliarov? Jeho správcom je Ľudovít Homola.
Zvieratá, ktoré som tu spomenula, neslúžia na
úžitok, sú netradičnými miláčikmi majiteľa. Vyžadujú dennú starostlivosť, s ktorou mu pomáha
manželka. Významnú časť života nášho chovateľa tvorí chov a výcvik psov, najlepších priateľov
človeka. V tejto oblasti zaznamenal úspechy na
medzinárodnej úrovni. O nich a ďalších zaujímavostiach vás rada poinformujem v niektorom z
nasledujúcich čísel nášho obecného časopisu.

Mgr. Lucia Franclová
Foto: autor
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V Terchovej
s Mojmírovskými
krokmi
V dňoch 5. – 7. augusta zorganizovalo
OZ Mojmírovské kroky zájazd na 54. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
Jánošíkove dni 2016 v Terchovej.
Cestou sme sa zastavili v Čičmanoch a v Rajeckej Lesnej. Mali sme možnosť vidieť komplex
ľudovej architektúry v Čičmanoch, ktorý bol v
roku 1977 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu.
Na jednom mieste je sústredený prierez životom
našich predkov.
Rajecká Lesná nám poskytla možnosť vidieť
unikátnu tvorbu súčasných rezbárov v podobe
Slovenského betlehemu. Šikovné ruky majstrov
zachytili nielen kresťanský príbeh Betlehemu,
ale aj panorámu celého Slovenska. Dômyselná
mechanika vnáša do celého diela život.
Terchová nás privítala typickým festivalovým ruchom a atmosférou. V piatok podvečer
sme absolvovali program seniorských folklórnych súborov, ktoré založil rodák a čestný občan
Terchovej Miroslav Vallo.
Sobota nás prekvapila nepriaznivým počasím. Ale napriek tomu každý si v programe našiel
to svoje, alebo absolvoval individuálny program.
Ponuka bola veľmi bohatá. Okrem festivalového

programu niektorí absolvovali výlet vláčikom do
Vrátnej doliny aj výstup na vyhliadkovú vežu
nad Terchovou. Iní navštívili tradičný jarmok.
Taktiež sme mali možnosť využiť ponuku ľudových veselíc, návštevu múzea, výstav, divadelného predstavenia. Z bohatého programu bola
zaujímavá škola hry na heligónku a hlavne zápis
slovenského rekordu v najväčšom počte spoločne hrajúcich heligonkárov na jednom pódiu. V
Terchovej to bolo 227 heligonkárov. Dopĺňal ich
majster sveta v hre na heligónku Robert Goter
zo Slovinska. Vyvrcholením sobotného večera
bol slávnostný galaprogram Hej, lebo tancuj,
lebo pískaj. V tomto programe sme mali možnosť vidieť folklór z Česka, Ruska, Slovinska
a samozrejme Slovenska. Záver patril Terchovskému symfonickému orchestru s dirigentom
Rudom Patrnčiakom. Zaujímavosťou je, že toto
hudobné teleso účinkuje v Terchovej len raz v
roku, a to vždy počas sobotňajšieho večerného
galaprogramu Jánošíkových dní. Hudobné teleso zložené z niekoľkých
generácií Terchovcov a ich
špičkové výkony boli nezabudnuteľným zážitkom pre
preplnený amfiteáter Nad
bôrami.
Nedeľnému dopoludniu dominoval konský
vozový sprievod z centra
obce Terchová do Vrátnej
doliny. Touto atrakciou,
nákupom darčekov a poslednými prechádzkami
Terchovou končil náš pobyt v krásnom rázovitom
kraji Slovenska.
Daniela Kozáková
Foto: Archív OZ MK
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Naši záhradkári
na Agrokomplexe

Ing. František Visolajský (tretí zľava),
si prebral ocenenie 19. augusta
na Agrokomplexe v Nitre.
Po dlhšej odmlke sa naši záhradkári opäť
zapojili do celoslovenskej prehliadky ovocia a
zeleniny, ktorá sa konala na výstavisku Agrokomplex Nitra 18.-21. augusta 2016. Naša ZO sa
prezentovala v rámci ostatných ZO z Nitrianskeho kraja. Súčasťou prehliadky zároveň prebiehala aj celoslovenská súťaž Ovocie a zelenina roka
2016. Sme veľmi radi, že aj naši členovia ZO
SZZ Mojmírovce poskytli a prezentovali svoje
výpestky, ktoré boli naozaj krásne, pred tisíckami návštevníkov. Patrí im za to vďaka. Touto
cestou tiež ďakujeme našej obci za poskytnutú
technickú pomoc.
Za veľmi pekné 3. miesto v súťaži Zelenina
roka 2016 si prevzal ocenenie Ing. František
Visolajský za svoje výpestky rajčiakov, srdečne
gratulujeme.
tt

Olivy a olivový olej pre zdravie i krásu
Letné dovolenkové obdobie má
väčšina z nás už za sebou. Ak ste
navštívili krajiny, ktoré sú známe
pestovaním olivovníkov ako
Grécko, Taliansko, Španielsko, Turecko či iné, všade sa
tieto stromy či kríky považujú
za „zlaté stromy“. Rastú takmer
všade. Obyvatelia si ich pestujú doma,
vidieť ich na uliciach, popri cestách, veľmi
príjemne na oko pôsobia menšie či väčšie olivové

sady. Olivové plody zelené či tmavé v období
zrelosti sú veľmi vzácne. Využitie je pestré a
hlavne zdraviu osožné pre človeka. Ak ste si tieto prírodné produkty priniesli, urobili ste dobre.
Chutné olivové plody plné živín a vlákniny si
môžeme kúpiť v rôznych nálevoch a baleniach,
ktoré vyhovujú našim chuťovým bunkám. Dostupných receptov je veľa, azda k najobľúbenejším patria šaláty.
Najkvalitnejším spomedzi všetkých olejov je
extra panenský olivový olej lisovaný za studena,
ktorého kyslosť sa pohybuje v rozmedzí 0,3 – 0,8
%. Podľa lekárskych výskumov ochraňuje srdce,
napomáha správnej funkcii vnútorných orgánov,
priaznivo pôsobí pri vysokom krvnom tlaku, je
ideálny pri diétach a vhodný pre ľudí trpiacich
cukrovkou. Tento prírodný produkt sa na najlepších farmách vyrába tradičným spôsobom, ktorý
používali ešte starí Gréci a Rimania. Vyrába sa
výhradne len z olív, bez chemických prídavkov,
neobsahuje soli ani cholesterol.
Olivový olej obsahuje veľké množstvo vitamínu E (významný antioxidant) a vitamíny A,
D, K. Vitamíny A+E majú ochranné účinky na
pokožku a napomáhajú brániť rakovine kože.
Dozvedela som sa, že mnohí ľudia používajú
bežne tento olivový olej pri opaľovaní na pláži.
Obsah nenasýtených mastných kyselín v oleji
má priaznivé účinky na ľudský organizmus, pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu, upravujú
aj krvný tlak, a tým bránia rozvoju srdcových
ochorení. Extra panenský olivový olej (známy
ako Extra Virgin) obsahuje taktiež polyfenoly
– antioxidanty, ktoré chránia organizmus pred
vznikom rakoviny, posilňujú imunitný systém,
podporujú trávenie a spomaľujú starnutie.
Obchody nám v dnešnej dobe ponúkajú
množstvo druhov extra panenského oleja, mám
na mysli rôzne varianty chutí, o ktoré sú obohatené. Zvyčajne sa pridávajú rôzne korenia, bylinky,
cesnak alebo chilli papričky, jedlu tak dodávajú
výnimočnú chuť a v správnom pomere
sú i zdravé. Jeden malý raňajkový
tip: opečte hrianky v hriankovači,
mierne pokvapkajte olivovým
olejom a potrite strúčikom cesnaku. Olivy a olivový olej majú
svoje nezastupiteľné miesto aj v
kozmetike, od mydla až po bežný
balzam na pery. Pokožka sa výborne
hydratuje, vyživuje a chráni.
Z elektronických zdrojov pripravila tt
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Od Cigánov
k Rómom
Dlho pretrvával názor, že Rómovia pochádzajú z Egypta (v angličtine Gypsy). Podľa viacerých
zdrojov však pravlasťou Rómov je severná India.
Indickí prapredkovia Rómov boli DOMovia. K
zisteniu pôvodu Rómov prispel kalvínsky kňaz z
okolia Komárna.

V prvej polovici 14. storočia sa kočovaním
dostali do Európy. Do 18. storočia žili prevažne
ako kočovníci, neskôr prevládal už usadlý spôsob
života. Postupne sa usádzali na pokrajoch miest
a dedín a začali vznikať rómske osady. Živili sa
kováčstvom a ďalšími príbuznými remeslami, obchodom s koňmi, hudbou, spevom a tancom, komediantstvom, spracovaním dreva (napr. výrobou
korýt), vyrábali košíky, nepálené tehly (valky),
príležitostne vypomáhali v poľnohospodárstve,
najmä v čase sezónnych prác. Ženy si privyrábali
veštením z ruky a kariet, zberali a predávali lesné
plody a liečivé bylinky.
Rómovia, ktorí žijú na Slovensku usadlým
spôsobom života, sa delia na slovenských a maďarských Rómov. Olašskí Rómovia prišli na naše

územie z rumunského Valašska. Majú svetlejšiu
pleť, obľubujú pestré farby a zlaté šperky. Patria
medzi najbohatšie vrstvy Rómov. V niektorých
rómskych komunitách majú vajdu ako ich vodcu.
Jazyk, ktorým hovoria Rómovia v Európe,
patrí do skupiny indických jazykov s odlišnosťami v jednotlivých štátoch. V jazyku Rómov žijúcich na Slovensku je viacero slov prevzatých zo
slovenčiny a maďarčiny. Početná skupina Rómov
už v tomto období hovorí len jazykom väčšinového obyvateľstva.
Od príchodu Rómov na Slovensko sa pre nich zaužíval názov Cigán
(predtým Cigáň). Podobné pomenovanie používali stáročia aj iné európske
národy (cikán česky, cigan poľsky,
zingaro taliansky, cigan slovinsky,
tsigone francúzsky, czigány maďarsky...). Po 2. svetovej vojne sa u nás
používalo aj pomenovanie občania
cigánskeho pôvodu. Pomenovanie
Cigán však postupne nadobúdalo
hanlivý nádych, pretože v slovenčine
cigáň znamená aj klamár. Preto sa na
kongrese účastníci Medzinárodnej
rómskej únie rozhodli pre názov Róm
(odvodené od DOM). U nás sa nové
pomenovanie začalo udomácňovať po
roku 1989. Spisovná slovenčina až do
jesene 1990 nepoznala etnické označenie Róm. Viacerí príslušníci tohto
etnika sa aj v súčasnosti nazývajú Cigánmi. Rómovia nemajú štát, ale majú
rómske symboly: vlajku a hymnu. Od
roku 1991 boli u nás zrovnoprávnení
s ostatnými národnosťami. V tomto
období sú na Slovensku druhou najpočetnejšou menšinou, ale početné skupiny Rómov
sa k svojej národnosti nehlásia. Pri poslednom
sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa v našej obci k
rómskej národnosti prihlásilo len 6 mužov a 2
ženy, celkom 8 občanov.
V krátkom príspevku nemožno uviesť všetky momenty súvisiace s rómskou národnostnou
menšinou. Treba snáď ešte dodať, že Slovákov
alebo príslušníkov národnostných menšín označujú Rómovia slovom gadžo. Mnohí to vnímajú
ako urážku, ale výraz gadžo označuje muža,
ktorý nie je Róm.
Premenovaním Cigánov na Rómov sa však
problémy tejto národnostnej menšiny nevyriešili.
Z printových
a elektronických zdrojov pripravil IMZ
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Súbor Senior na Agrokomplexe

Súbor Senior reprezentoval našu obec v rámci Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016 v Nitre.
V pavilóne M1 mala expozíciu Národná sieť rozvoja vidieka SR, v rámci ktorej sa prezentovali
všetky kraje a regióny. Počas všetkých dní sa konali kultúrne vystúpenia rôznych speváckych súborov
a hudobných zoskupení, ktoré spríjemňovali atmosféru verejnosti ale hlavne prezentovali tradičnú hudobnú kultúru svojho kraja. Sme radi, že bolo počuť aj spev a hudbu z Mojmíroviec.
tt

Oceňovanie občanov
a organizácií
Obecné zastupiteľstvo na základe návrhov
občanov, organizácií a komisie pre štrukturálne
fondy, regionálny rozvoj a ochranu historických
pamiatok navrhuje pri príležitosti 860. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Mojmírovce
oceniť nasledujúcich občanov a organizácie.
Zverejnenie nominácií na ocenenie je realizované v zmysle VZN č. 4/2015.

Cena obce Mojmírovce
MUDr. Ján Čanaky
MUDr. Eva Ďurčanská

Cena starostu obce
PhDr. Peter Kerestéš, PhD.
Mgr. Daniela Kozáková
PharmDr. Marian Keleši
manž. Július a Dagmar Minárikoví
Musicantica Slovaca
Bc. Rudolf Arpáš

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Blahoželáme
Vďační Bohu za dar
lásky 27. augusta
2016 prijali sviatosť
manželstva v
rímsko-katolíckom
kostole sv. Ladislava
v Mojmírovciach
Adriana Hlinková
a starosta našej
obce Martin Palka.
Srdečne blahoželáme.
Nech vám úprimná
láska, šťastie a
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vzájomné porozumenie
vydržia po celý život.

V septembri
oslavujú:

85. narodeniny
Jozef Drdoš,
Matilda Kutišová
80. narodeniny
Ľudmila Gamrotová
75. narodeniny
Jozef Filo,
Jozef Matušňák,
Ladislav Rodný
65. narodeniny
Alena Adámeková,
Eva Andrušková,

Miroslav Kutiš,
Stanislav Vávra,
Hilda Felgrová
60. narodeniny
Ladislav Michalík,
Ján Šantavý,
Marta Blašková,
Ján Kováč,
František Borovský,
Jozef Rác
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Simon Árvay,

Karin Blahušová,
Matúš Gombík,
Leo Palka,
Viktória Vráblová
Dieťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:

Zita Dobrovodská,
Margita Kuníková,
Jozefína Palatická
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

ŠPORT

Vyhodnotenie jarnej
časti súťažného
ročníka 2015/2016

a tých sme s výnimkou mužstvám Kyneku a Veči
strelili málo. Potešili však víťazstvá v Čakajovciach a v Jarku. V konečnom zúčtovaní to stačilo
na celkové 6. miesto, ktoré je reálnym zhodnotením hry a kvality mužstva.

Žiaci

Jarné výsledky dospelých:
Mojmírovce - Cabaj - Čápor 0:1
Rumanová - Mojmírovce 2:1
Mojmírovce - Veča 4:2
Hájske - Mojmírovce 1:0
Mojmírovce - Lukáčovce 2:2
Čakajovce - Mojmírovce 0:1
Mojmírovce - Rišňovce 1:1
Žihárec - Mojmírovce 4:0
Mojmírovce - Svätoplukovo 1:1
Nové Sady - Mojmírovce 9:1
Mojmírovce - Kynek 12:1
Mojmírovce - Horné Lefantovce 0:0
Jarok - Mojmírovce 2:4

Mojmírovskí žiaci zažili fantastickú jar. Vyhrali všetky svoje zápasy, strelili najviac gólov
v súťaži, Sebastián Henyig a Adrián Oláh patrili
medzi najlepších strelcov, bodovo sa dotiahli na
prvú Ivanku a iba horšie vzájomné zápasy ich
stáli celkové prvenstvo. Výsledky a body však
nie sú v tejto vekovej kategórii to najdôležitejšie. Hra mužstva bola na veľmi dobrej úrovni.
Výborné individuálne výkony a množstvo gólov
po pekných kombinačných akciách pritiahli na
zápasy divákov, ktorí odmeňovali hráčov zaslúženým potleskom. Päťročná koncepčná práca
učiteľa telesnej výchovy našej ZŠ Petra Slíža
prináša svoje ovocie a všetci pevne veríme, že
sa hráči presadia aj vo vyššej vekovej kategórii.
Potešiteľné je aj postupné zaraďovanie hráčov
prípravky do žiackeho mužstva. V tomto smere
patrí poďakovanie trénerovi Jánovi Núdznemu,
ktorý dokáže pripraviť prípravkárov tak, že sa
nestratia ani v kategórii žiaci.

Letná príprava
a zmeny v A mužstve
V kolektíve mužov došlo v letnej prestávke
k viacerým zmenám. Na trénerskom poste nahradil doterajšieho kormidelníka Jozefa Csandu
Peter Obložinský (36).

Jarné výsledky žiakov:
Mojmírovce - Neded 4:1
Mojmírovce - Ivanka pri Nitre 3:1
Vlčany - Mojmírovce 1:5
Mojmírovce - Tešedíkovo 10:3
Mojmírovce - Horná Kráľová 6:0
Mojmírovce - Branč 12:0
Trnovec n/Váh - Mojmírovce 0:10
Mojmírovce - Selice 10:1
Kráľová n/Váh. - Mojmírovce 0:3
Mojmírovce - Hájske 15:0
Cabaj - Čápor - Mojmírovce 0:4

Dospelí
Jarná časť súťaže nebola pre dospelých tak
úspešná ako jesenná. Množstvo zranení, absencií kvôli kartám a nevyužívanie šancí znamenali niektoré prekvapujúce výsledky. Určite sa
nepočítalo s množstvom stratených bodov na
domácom ihrisku. Najmä prehra s Cabajom a
viaceré domáce remízy nezodpovedali priebehu
hry. Lenže futbal sa nehrá na šance, ale na góly,

Zo zápasu
so Svätoplukovom
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Napriek tomu, že káder opustili iba Rastislav Hrnek, ktorý sa rozhodol naplno venovať
rozhodcovskej kariére, a Matúš Šturdík, ktorý
odchádza pravdepodobne do Nových Sadov,
mužstvo posilnilo až 6 nováčikov. Konkurenciu
na brankárskom poste bude Richardovi Holkovi
robiť Tomáš Dúbravský (19), ktorý sa po ročnom hosťovaní v štvrtoligovom doraste Ivanky
pri Nitre vracia do materského klubu. Obranu
vystužili hneď dvaja hráči. Filip Maga (24),
odchovanec Sokola Komjatná (pri Ružomberku), ktorý u nás pôsobil od roku 2013, sa
po roku vracia z Komjatíc do Mojmíroviec.
Druhým obrancom do partie je odchovanec
FC Nitra Pavol Guba (28), ktorý prestupuje
zo Starého Tekova. Futbal hrával za ČFK Nitra,
Patu, Chrenovú, Čechynce, naposledy bol na
ročnom hosťovaní na Kyneku. Ofenzívnu silu
mužstva by mali posilniť Martin Bibeň (26),

Leto s
volejbalom
Letné prázdniny sú obdobím, kedy si mladá
generácia často kladie otázku, ako tráviť voľný
čas. Zdanlivo jednoduchá otázka sa však po čase
môže stať nepríjemnou, pretože ju sprevádza
obava zo stereotypu či nudy.
V snahe predísť tejto obave a v záujme podpory športového rozvoja mládeže sa zrodila myšlienka pravidelných stretnutí v športovom areáli
v Mojmírovciach, ktoré využili najmä staršie
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Peter Záujec (19) a Juraj Michalec (26). Prvý
menovaný je odchovanec Janíkoviec, k nám však
prichádza z Chrenovej, kde pôsobil v minulej sezóne. Naši diváci si ho môžu pamätať zo sezóny
2014/2015 v drese Svätoplukova. Peter Záujec,
odchovanec ČFK Nitra, ako dorastenec pôsobil
najmä na Chrenovej a posledný rok v doraste
Lehoty. Poltucet nových hráčov dopĺňa Juraj Michalec z Jablonky. S mužmi trénuje aj
dorastenec Simon Čačik (18).
Mužstvo odohralo počas letnej
prestávky 9 prípravných zápasov a
2 turnaje so súpermi rôznej kvality
o čom fanúšikov mojmírovského
futbalu pravidelne informujeme na
stránke www.mojmirovce.eu.
Jozef Filo

žiačky na zdokonaľovanie svojich hráčskych
zručností vo volejbale. Nadšenci sa stretávali
dvakrát do týždňa, prevažne na plážovom ihrisku (v nepriaznivom počasí i v telocvični ZŠ).
Keďže ide o kolektívnu hru, o zábavu a pestrý
priebeh nebola núdza.
Všetkým pravidelným i nepravidelným
účastníkom patrí obdiv a uznanie, že uprednostnili pohyb a aktívne trávenie voľného času
pred pohodlnosťou. Ďakujem Hane Pappovej za
to, že nám počas prázdnin sponzorsky umožnila
využívať ihrisko.
PaedDr. A. Holková

ŠPORT

Cedronský beh v novom šate
Posledný septembrový víkend bude už tradične v našom mikroregióne patriť Cedronskému
behu. Po predchádzajúcich ročníkoch, ktoré sa
uskutočnili každý v inej obci (Svätoplukovo,
Cabaj – Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov a
Rastislavice), sa Cedronský beh opäť vracia do
Mojmíroviec. Organizátori sa tešia na všetkých
nadšencov tohto krásneho športu či už hobby
bežcov, amatérov alebo profesionálnych bežcov.
Šiesty ročník prináša so sebou množstvo
noviniek, z ktorých asi najdôležitejšou je zmena
termínu – zo soboty na nedeľu, konkrétne 25.
september 2016. Štart a cieľ budú pri Kaštieli
v Mojmírovciach pričom deti začínajú o 10:00
a dorast a dospelí o 11:00. Detičky budú bežať
v parku Kaštieľa podľa veku 400 m, 800 m alebo
1200 m. Zmeny sa dotkli aj bežeckej trate pre dorast a dospelých. Tradičný beh na 10 km sa mení
na 15 km. Bude viesť až štyrmi obcami mikroregiónu - so štartom v Mojmírovciach smerom na
Veľkú Dolinu, potom do Poľného Kesova a cez
Štefanovičovú späť do Mojmíroviec. Trať je certifikovaná Slovenským atletickým zväzom. Komu
sa bude zdať 15 km príliš veľa, bude mať možnosť
zabehnúť 7 km trať, ktorá bude viesť z Mojmíroviec na Veľkú Dolinu a späť.
Vítaní sú hlavne bežci z nášho krásneho
mikroregiónu – príďte si zabehať, zaplávať
(vstup do bazéna v kaštieli je zahrnutý v
štartovnom), ale najmä zabaviť sa. Tešíme
sa aj na všetkých divákov, ktorí prídu bežcov povzbudiť. Chceli by ste sa zúčastniť,
ale nemáte sa ako na podujatie dopraviť?
Stalo sa už tradíciou, že bežci ako aj diváci
budú mať opäť možnosť využiť Cedronský
autobus, ktorý vyrazí z Nitry smer Cabaj
– Čápor – Svätoplukovo – Mojmírovce a
potom ešte Veľká Dolina – Poľný Kesov – Rastislavice – Štefanovičová – Mojmírovce. Presný
časový harmonogram bude zverejnený na stránke
www.cedronskybeh.sk od 1. augusta 2016.
Registrovať sa možno vopred na www.behsity.sk alebo www.cedronskybeh.sk, pričom
vopred registrovaní bežci majú zvýhodnené
štartovné (5 eur). Tiež sa možno v určenom čase
registrovať v deň pretekov na mieste prezentácie
(štartovné 8 eur). Od platenia štartovného sú
oslobodení obyvatelia obce Mojmírovce, deti a
dorast narodený v roku 1999 a mladší, bežci na-

rodení v roku 1953 a starší, členovia OZ Cedron
klub, držitelia preukazu ZŤP.
Odmeny v podobe medailí, diplomov a vecných cien čakajú na víťazov vo všetkých kategóriách. Novinkou sú tri rýchlostné prémie vo forme
finančnej odmeny na 15 km trati. Získa ich bežec,
ktorý ako prvý prebehne určeným stanovišťom
v obci Veľká Dolina, Poľný Kesov a Štefanovičová a zároveň dobehne do cieľa. Všetci bežci
budú mať zabezpečený kvalitný servis v podobe
rozcvičky s kondičným trénerom pred štartom
hlavnej kategórie, občerstvenia na trati a v cieli (1
jedlo + nápoj), meranie času čipovou časomierou,
samozrejmosťou sú wc, sprchy, šatne, úschovňa a
parkovisko.
Kvalita podujatia závisí hlavne od ľudí, ktorí
ho zabezpečujú. Nás teší, že každý rok sa nájde
dostatočný počet nadšencov, ktorí sú ochotní
priložiť ruku k dielu a pomôcť pri organizovaní
najmä v deň pretekov, kedy je potrebných približne 40 dobrovoľníkov. Radi však privítame nové
tváre. Kontaktujte OZ Cedron klub na adrese
cedron.klub@gmail.com alebo tel. čísle 0907
658 920.

Tešíme sa všetkých, čo na Cedronský beh zavítajú, či už ako diváci alebo bežci. Veríme, že aj
tento rok sa nám podarí vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru a všetci, čo prídu, si nielen dobre
zabehajú, spoznajú náš krásny mikroregión, ale
sa aj zabavia a prežijú pohodové nedeľné dopoludnie. Podrobné informácie o podujatí vrátane
propozícií, výsledkov a fotogalérie z minulých
ročníkov nájdete na www.cedronskybeh.sk.
Ing. Zuzana Hradická,
OZ Cedron klub
Foto: Michal Bohunčák
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Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Posledná
možnosř

za STARÚ
CENU!

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

