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Zrnko múdrosti:
Naše telo nie je kontajner,
nezaslúži si, aby sme ho prepĺňali
odpadom všetkého druhu.
Dagmar Weissabelová

Mojou obcou sú
Mojmírovce

PRÍHOVOR

Výstražné znamenia

Vážení čitatelia Mojmírovčana,
možno mi dáte za pravdu, že aj tento
rok sa nám rozbehol obrovským tempom.
Ani sme sa nenazdali a už začína štvrtý
mesiac roku 2018. Školáci majú za sebou
polročné vysvedčenie a už aj jarné prázdniny. Chýba len tá jar, krásne slnečné a
teplejšie dni. Ale aj to pozvoľna prichádza. Máme za sebou marec mesiac kníh a
úspešné aktivity obecnej knižnice, zamerané na pozitívne
zviditeľnenie knižnice a podporu čítania.
Vysokú angažovanosť pri celoslovenských oslavách
Týždňa slovenských knižníc prejavil aj šéfredaktor nášho
časopisu prof. Ivan Mojmír Zoborský. Na slávnostnom
otvorení, ktoré sa uskutočnilo na pôde Krajskej knižnice
Karola Kmeťka v Nitre, za účasti zástupcov mesta Nitra,
VUC Nitra, knihovníckych profesijných združení, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií predniesol
svoje „vyznanie“ knižniciam. Ocenil význam knižníc
ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí slúžia v
zmysle motta Knižnice pre všetkých širokému spektru
obyvateľstva, seniorov nevynímajúc. Sme radi, že aj naša
knižnica je takáto. Mame za sebou už aj veselé fašiangy
a na Veľkonočných tvorivých dielach sme si pripravili aj
veľkonočné dekorácie a šibáky.
V tomto čísle sa opäť pokúsime upútať vašu pozornosť
udalosťami predchádzajúcich a najmä nasledujúcich dní.
Priblížime vám to, čo ovplyvnilo život v našej obci. Opäť
sa tešíme na nové pestré a motivujúce aktivity našich
škôl, spoločenských organizácií a združení, ktoré sú plánované na mesiac apríl.
Hovorí sa, že apríl je tak trochu bláznivý mesiac. Svoj
prívlastok si vyslúžil nestálym, premenlivým počasím. Je
to však mesiac, kedy je už konečne v plnom prúde jar. Je
to aj mesiac lesov, jarného upratovania, čistenia záhrad
a verejných priestranstiev. Sme radí, že aj naši občania
každoročne priložia ruku k dielu a zaslúžia sa o skrášlenie našej obce. V apríli sa už všade objavujú a voňajú
jarné kvety, je to mesiac vhodný na spestrovanie balkónov, terás a celého okolia. Priznám sa, že i ja sa teším z
prvých vysadených kvetín a vychutnávam si ich krásu pri
slnečnom posedení na terase.
Pridajte sa aj vy. Pekné čítanie.
Mária Debrecéniová
členka redakčnej rady
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Každoročne počúvame správy, ako na cestách prichádzajú o život mnohí ľudia. Príčiny sú jasné: nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Preto sa mnohí nedostanú
do cieľa svojej cesty. Môžeme úprimne konštatovať, že sú
to často zbytočné straty životov. Je možné tomuto tragickému javu predchádzať? S verbálnou odpoveďou nemáme
problém. Áno, je to možné. Ale hneď dodáme, je to možné
iba vtedy, ak budú ľudia na cestách dodržiavať pravidlá.
Medzi nimi sú aj výstražné znamenia. Nechcú nás strašiť,
ale informovať. Pre dobro všetkých, ktorí sa pohybujú na
cestách, aby šťastne došli do cieľa. Okrem mnohých ciest
je aj jedna výnimočná, ktorou ideme všetci. Je to cesta
života. Jej cieľom - okrem mnohých iných - je dosiahnutie
blaženosti. Je to cesta, ktorá má meno Ježiš Kristus. On
sám nám to povedal: „Ja som CESTA...“ Čo to pre nás znamená? Máme ho nasledovať.
Ako? On nám odpovedá: „Dal som vám príklad...“ V
čom? V poslušnosti voči Otcovi. A to je vyčerpávajúca odpoveď pre každého, kto chce prísť do cieľa svojej životnej
cesty.
Začali sme pôstne obdobie popolcovou stredou. Kostoly
boli nabité ľuďmi. Pri značení popolom na čelo sme počuli
slová Ježišove: „Konaj pokánie a ver evanjeliu!“ To je to
výstražné znamenie pre toto pôstne obdobie, ba pre celý
život. Tak, ako dopravné výstražné značky neplatia iba
nejaký časový úsek, ale po celý čas.
Čo máme robiť pre dobro seba i iných na cestách? Rešpektovať - poslúchať výstražné znamenia. Čo máme robiť
na ceste života? Rešpektovať - poslúchať Božie slovo. Aby
sme s radosťou mohli raz prísť domov, k Otcovi...
Peter Mlynka,
správca farnosti

Pranostiky na apríl:
Ak apríl pekný, máj bude ružový.
Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pochmúrny.
Apríl seno seje.
Apríl v daždi, máj v kvete.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
Aprílová a májová voda vypije víno.
Aprílové sucho a májovo mokro,
hospodár sýpku zasype až po okno.
Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
MD
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Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
Začiatkom roka 2018 sa uvoľnil trojizbový
nájomný byt v budove zdravotného strediska.
Na základe vyžrebovania z podaných žiadostí
o pridelenie nájomného bytu na 43. zasadnutí
OZ schválilo pridelenie tohto uvoľneného bytu
žiadateľke Ingrid Tóthovej. Zároveň schválilo
poradie niekoľkých ďalších vyžrebovaných náhradníkov na pridelenie trojizbového nájomného
bytu, a to v nasledujúcom poradí:
1. Oľga Kozmová, 2. Mgr. Katarína Strihová
Calolósio, 3. MUDr. Ľubica Pazúriková, 4. Ivan
Oreščák. Zároveň na tomto zasadnutí odporučilo OZ starostovi obce aktualizovať zoznam
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v obci
Mojmírovce v termíne do 30. 4.2018.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer realizovať projekt s názvom Deti dokážu zmeniť
svet v obci Mojmírovce a tým schválilo predĺže-

nie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 409 936,39 € na
financovanie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na Podporu
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom
prostredí, vyhlásenej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Na 44. zasadnutí obecného zastupiteľstva
vystúpil s prezentáciou Ing. Peter Škerlík v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018, ktorá bola doručená obci
Mojmírovce. V rámci prezentácie boli poslanci
informovaní o získavaní finančných zdrojov na
rekonštrukciu mlyna a obnovu tejto kultúrnej
pamiatky.
Poslanci zobrali na vedomie informácie
o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach za
posledné roky a o predstave využívania mlyna
v budúcnosti.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Jaroslava Horvátha za člena Redakčnej rady časopisu
Mojmírovčan.

OZNAMY A POZVÁNKY
* Regionálne múzeum Mojmírovce v spolupráci s cestovnou kanceláriou Kwayela travel
vás pozýva na príjemný cestovateľský večer,
ktorý sa uskutoční v piatok 6. apríla o 17.30 v
priestoroch Regionálneho múzea v Mojmírovciach. Pozveme vás do Španielska a Portugalska.
Predstavíme vám Svätojakubskú pútnickú cestu
a precestujeme krížom-krážom slnečné Portugalsko. Pripravená bude aj ochutnávka miestnych
špecialít a vstupné bude dobrovoľné.
* Obec Mojmírovce, Poľovnícke združenie v
Mojmírovciach a PD Mojmírovce v spolupráci
so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi
v obci pozývajú občanov na akciu pod názvom
Čistíme si Mojmírovce. Akcia sa uskutoční
v sobotu 7. apríla 2018. Zraz účastníkov o 8.00
pri Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Po ukončení brigády v kultúrnom dome bude pripravené
pre všetkých účastníkov občerstvenie (guláš,
nápoje a pre deti hotdog).
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* Obec Mojmírovce pozýva občanov na Veľkonočný čaj o piatej v nedeľu 15. apríla 2018 od
17.00 do 21.00 do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca zahrá hudobná
skupina AMADEO. Vstupné je 6,00€. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek v klientskom centre na OcÚ počas úradných hodín.
* Collegium Wartberg a Slovak Double Bass
Club v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú občanov v rámci Grassalkovich Music Festivalu na tretiu časť programu festivalu pod názvom Wiener Tafel Musik, ktorá sa uskutoční v
nedeľu 22. apríla 2018 o 15.00 v Regionálnom
múzeu Mojmírovce. Vstupné dobrovoľné.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov v pondelok
30. apríla 2018 od 18.00 do 21.00 na Stavanie
mája s posedením pri vatre, ktoré sa uskutoční
v časti Pažiť. Nebude chýbať hudba, pečená klobása, cigánska pečienka, pivo a pod. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Mojmírovce
majú svoj festival
V tomto článku predstavíme novú aktivitu v
obci Mojmírovce, ktorá verím, že obohatí nášho
ducha a pozdvihne myseľ.
V prvú pôstnu nedeľu sme v kostole sv.
Ladislava zahájili hudobný festival pod názvom
Grassalkovich Music Festival. Prečo názov
po grófovi Grassalkovičovi? Pretože ako náš
rodák narodený 6. marca 1694 v Mojmírovciach
v zemianskej rodine baróna Jána Grasalkoviča
de Gyarak a jeho manželky Zuzany Egresdy de
Egresd sa vlastným úsilím a priebojnosťou stal
významný uhorský šľachtic a politik. Počas svojho aktívneho života zastával funkcie vysokého
uhorského hodnostára, kráľovského personalistu, strážcu uhorskej kráľovskej koruny, predsedu
uhorskej kráľovskej komory, čím sa stal bezpochyby jeden z našich významných rodákov a svojím pôsobením presiahol teritórium našej obce a
aj vtedajšieho Slovenska.
S myšlienkou festivalu prišiel Ján Krigovský,
ktorý zastupuje občianske združenia Collegium
Wartberg a Slovak Double Bass Club ako nosné
hudobné telesá festivalu a na strane druhej stojí
Obec Mojmírovce a Farský úrad Mojmírovce,
ktorí zabezpečujú priestory a zázemie.

Collegium Wartberg nám prinesie hudbu
skvelých skladateľov na originálnych nástrojoch
zo 16.-21. storočia a počas koncertov nás prevedie
obdobiami od raného baroka až do 21. storočia.
Nosnými hudobníkmi sú Dalibor Karvay, Fritz
Kircher /Rakúsko/, Stanislav Paluch - husle,
Daniel Buranovský /Slovensko/, Bogdan Koval
/Ukrajina/ - klavír, Boris Lenko – akordeón, Ján
Krigovský, Ján Prievozník, Ajnur Zainy /Rusko
/violony, kontrabasy, Wolfram Fortin /Rakúsko
/-viola, spevák Martin Babjak (www.collegiumwartberg.com).
Občianske združenie Slovak Double Bass
Club je združenie hudobníkov, ktorého snahou
je ukázať poslucháčom možnosti využitia kontrabasu nielen ako orchestrálneho nástroja, ale i
nástroja sólového v nevšedných aranžmánoch od
klasiky cez jazz, swing až populárnu hudbu. V
sprievode hudobníkov v širokej medzinárodnej
účasti - zo Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Česka,
Rakúska, Maďarska, Nemecka (www.slovakdoublebass.com).
Ideou tohto festivalu je obohatiť a rozvinúť
kvalitným hudobným umením kultúrny život v
našej obci a ponúknuť našim občanom a aj ostatným návštevníkom festivalu nevšedný hudobný
zážitok.
Okrem toho má festival aj silný sociálny rozmer podľa želania jeho iniciátorov, a to pomôcť
deťom a rodinám v hmotnej núdzi, prípadne
zdravotne postihnutým deťom zlepšiť a skvalitniť ich život. Adresátom pomoci budú naši
spoluobčania. Preto vás srdečne pozývam na
koncerty v rámci festivalu, aby vaše/naše dobrovoľné vstupné skutočne pomohlo tým, ktorí
to potrebujú.
Prvý vyššie spomenutý koncert Sedem
posledných slov Ježiša Krista na Kríži od
skladateľa Josepha Haydna odznel v Kostole sv.
Ladislava dňa 18.02.2018. Toto orchestrálne dielo bolo napísané v roku 1785 pre bohoslužbu Veľkého piatka v Katedrále Svätého Kríža v meste
Cádiz v Španielsku. Skladateľ dielo prispôsobil
roku 1787 pre sláčikové kvarteto a v roku 1796
ako oratórium. Verím, že tí, ktorí sa zúčastnili
na tomto koncerte, neoľutovali a odniesli si silný
duchovný zážitok.
Bližšie informácie o celom festivale, poslaní
a termínoch sa nachádza na stránke www.muzeummojmirovce.sk v záložke Pripravujeme.
Mgr. Tomáš Dubravský,
poslanec OZ
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Záhradkárska
kapustnica
Nie iba prácou je človek živý – povedali
si členovia ZO SZZ v Mojmírovciach. Zimné
obdobie je tou časťou života záhradkára, kedy
je dovolené na chvíľu odložiť náradie. Posedieť
so susedom, vymeniť si skúsenosti, zveriť sa so
svojimi plánmi. Priestor na túto činnosť vytvorilo posedenie pri novoročnej kapustnici záhradkárov a ich rodinných príslušníkov 23. januára
2018. V ten deň už od rána čarovali vareškami
nad obrovskými hrncami naši členovia Vincent
Belan, Jozef Filo st., Július Krivuš i Valentín
Čanaky.
Celým kultúrnym domom sa niesla dráždivá
vôňa klobásy, hríbov a kapusty. Túto dobrotu
vysoko ohodnotilo všetkých 61 účastníkov. Atmosféru príjemne doladila chytľavá muzika Lipovčanka. Rozchádzali sme sa v dobrej nálade a
s predsavzatím, že podobná akcia, obohacujúca
ducha i žalúdok, si zaslúži opakovanie.
Ing. Ján Košina

Výročná členská
schôdza ZO SZZ
Začiatkom marca sa konala Výročná členská
schôdza ZO SZZ , ktorá hodnotila priebeh roka
2017. Aj napriek zvýšenej chorobnosti sa roko-
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vania zúčastnilo 70 %
členov.
Správa o činnosti i
diskusia členov potvrdili, že organizácia výrazne zvýšila svoje renomé.
V roku 2017 a v začiatku
roka 2018 zorganizovala
22 akcií. O ich atraktívnosti svedčí aj vstup 11
nových členov do ZO.
Rokovanie poukázalo tiež na problémy,
hlavne nízku angažovanosť členskej základne
v príprave a zabezpečovaní jednotlivých akcií a
z toho plynúcu enormnú
zaťaženosť výboru ZO.
Členská schôdza ohodnotila diplomom a
odbornou literatúrou podiel členov i nečlenov
na príprave 30. ročníka výstavy ovocia, zeleniny
a kvetov. Vecnou cenou ohodnotila najaktív-

nejšieho člena roka 2017 - Justínu Tulipánovú.
Všetkých členov odmenila slamenými klobúkmi
– spomienkou na jubilejný ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Túto pozornosť venovala
obec Mojmírovce.
Členská schôdza prerokovala a schválila
plán činnosti na rok 2018 a uznesenie s týmito
zásadnými úlohami:
- pokračovať vo vydarených, osvedčených a
žiadaných akciách,
- zvýšiť aktivitu členskej základne,
- aktívne sa zapájať do výsadby a ošetrovania
zelene v obci,
- začať spolupracovať s vedením ZŠ a MŠ a spoločne aktivizovať mládež k vzťahu k prírode,
- úzko spolupracovať s obcou, JDS, COOP Jednotou a miestnym spolkom ČK.
Ing. Ján Košina

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Výročná členská
schôdza JDS
Dňa 9.3.2018 sa mojmírovskí dôchodcovia stretli na výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili predchádzajúce volebné obdobie a
naplánovali svoju činnosť v budúcom období. Na
schôdzi sa zúčastnilo viac ako 88% registrovaných členov.
Predseda organizácie Vincent Belan úvodom zablahoželal všetkým prítomným ženám
k MDŽ a poprial im veľa zdravia a rodinnej
pohody vo svojich rodinách. Vďaka sponzorskému príspevku Emílie Brathovej si každá zo
zúčastnených žien odnášala pekný klinček. Po
blahoželaní predniesol predseda správu o činnosti ZO-JDS za uplynulé obdobie. Pripomenul,
že vo februári uplynulo 18 rokov od založenia
organizácie. Ďalej zhodnotil uplynulé volebné
obdobie organizácie a zvlášť rok 2017. V spomínanom období sa organizácia venovala rôznym
kultúrno-spoločenským úlohám v obci, okrese
a regióne, ale aj v zahraničí najmä s aktívnym
prispením speváckeho súboru Senior pod umeleckým vedením Bc. Rudolfa Arpáša - riaditeľa
ZUŠ a tanečnej skupiny Country, ale aj ostatných
členov. ZO JDS zorganizovala viacero zájazdov
na Slovensku aj v zahraničí s cieľom poznávania
kultúrno-historických pamiatok. Príkladom by
mohol byť zájazd do Štúrova a odtiaľ loďou na
Visegrád, preslávený históriou dávnou i nedávnou a s množstvom zaujímavých expozícií.
Predseda organizácie vyslovil poďakovanie
členom výboru a revíznej komisie za ich aktívne
pôsobenie v uplynulom volebnom období, najmä
odchádzajúcemu dlhoročnému predsedovi revíznej komisie Ľudovítovi Mičinovi.
Do ďalšieho volebného obdobia si členská
schôdza zvolila nový výbor v zložení: predseda
- Vincent Belan, hospodár - pokladník Anna
Tóthová, členovia výboru - Mária Čanakyová,
PhDr. Anežka Strihová, Jarmila Macáková a
Gabriela Krivušová, Ing. Daniel Mičiak. Do
revíznej komisie boli zvolení: predseda - Ing.
Jozef Filo, členovia – Július Minárik, Alžbeta
Hrbková.
Na záver sa predseda ZO-JDS poďakoval
všetkým členom za aktívnu činnosť. Ocenil
spoluprácu so spoločenskými organizáciami a
občianskymi združeniami. Mimoriadne poďakovanie vyslovil obci Mojmírovce, PD Mojmí-

rovce a ostatným sponzorom, ktorí organizáciu
podporujú.
Ing. Daniel Mičiak,
člen výboru JDS

Z výročnej schôdze
MS SČK
Členovia Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža na výročnom zhromaždení
16.03.2018 zhodnotili dosiahnuté výsledky v
uplynulom roku. V prednesených správach
podrobne informovali nielen svojich členov, ale
i prítomných hostí o aktivitách a o tom ako ČK
efektívne a transparentne využíva finančné zdroje v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú.

Hlavná činnosť členov MS je orientovaná na
získavanie dobrovoľných darcov krvi, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a sociálnu
pomoc najviac odkázaným spoluobčanom v ich
existenčných potrebách, ktorú realizujú predovšetkým vo forme distribúcie potravinovej a
materiálnej pomoci.
Schválili si plán činnosti a projekty na najbližší rok. Ocenili dobrovoľných darcov krvi i
aktívnych členov, zablahoželali svojim jubilujúcim členom. Záver schôdze obohatila krátka
prednáška na tému Depresie, ktorú prezentovala Mgr. Alžbeta Eliašová, pôsobiaca ako školský
psychológ. V závere rokovania poďakovali svojim stálym sponzorom, ktorými sú: obec Mojmírovce, PD Mojmírovce, TAURIS NITRIA, s.
r. o., Odborné učilište internátne v Mojmírovciach, Lekáreň Provance a Kvetinárstvo Emílie
Brathovej, za ich nezištnú podporu vo forme
darov, ktorými mohli oceniť predovšetkým ľudí,
ponúkajúcich svoju krv, aby zachraňovali životy
iných.
J.M.
Foto: Archív MS SČK
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právky si deti spolu s princeznami zaspievali,
zatancovali a dvaja z našich chlapcov sa premenili na odvážnych rytierov, ktorí zachraňujú
princezné súbojom s drakmi vystupujúci priamo
v rozprávke. Pre deti bolo divadielko poučením a
tiež i potešením.
Ľubica Kozmová

Karneval v škôlke
Pozor, pozor, práve dnes,
začína sa veľký ples.
Berte masky, je tu bál,
fašiangový karneval.

Vesmír očami detí
To je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa
mohli zapojiť všetky materské školy, základné
školy a základné umelecké školy z celého Slovenka. Nakoľko nás téma súťaže oslovila, zapojila sa do nej s nadšením aj naša materská škola.
Pani učiteľky s deťmi pracovali na zadanú tému
niekoľko dní a praktizovali pri tom množstvo
výtvarných techník, aby každá práca bola iná a
jedinečná. Každé dieťa dostalo priestor vyjadriť
svoje predstavy, tvorivosť a fantáziu o vesmíre,
na základe čoho nám vzniklo veľa krásnych a
originálnych prác. Spomedzi všetkých diel sme
vybrali v našom školskom kole do okresného
kola 10 úspešných prác detí. Autormi sú Tomáš
Zubaj, Tomáš Kečkéš, Sofia Zohdi, Samanta Kudryová, Mya Krivušová, Matej Turčan, Tomáš
Farkaš, Nina Dobrovodská a Róbert Kincel. Posudzovala ich porota v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Keď prebehlo v mesiaci február
okresné kolo, našu MŠ príjemne potešila správa,
že práve práca našej škôlkarky - Sofie Zohdi sa
stala ocenenou. Vznikla pod vedením Mgr. Kataríny Civáňovej. Srdečne gratulujeme. Práca
Sofinky Zohdi tak bude ďalej reprezentovať našu
MŠ v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať
10. 4. 2018. Naše poďakovanie však patrí taktiež
deťom, ktorých práce boli zaslané do súťaže, ako
aj Mgr. Simone Tóthovej, Gabriele Michalíkovej a Ľubici Kozmovej, ktoré sa trpezlivo a
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tvorivo podieľali na vedení detí pri práci. Práce
detí boli vystavené v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
Veríme, že pracovitosť a entuziazmus vydrží
našim deťom i pedagógom počas celého roka
a radi tak príjmu ďalšiu výzvu - ukázať svoju
šikovnosť.
Mgr. Katarína Civáňová

Aj v našej materskej škole sa deti rôznymi
aktivitami pripravovali na karneval. Vyrábali
masky, pripravovali spolu s pani učiteľkami
výzdobu, spievali recitovali, tancovali, piekli
tradičné fánky.
Deti sa premenili na princezné, čarodejnice,
víly, zvieratká, policajtov, spidermanov a iné
rozprávkové postavičky. No nezaostali ani naše
pani učiteľky, ktoré sa tiež preobliekli do masiek.
A zábava sa mohla začať. Po predstavení masiek
začala diskotéka a zábava. Všetky masky boli

krásne a zaslúžili si sladkú odmenu. Niektoré
deti sa tiež v popoludňajších hodinách zapojili do
karnevalového sprievodu, ktorý sa konal v našej
obci. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.
Jarmila Hrušovská

Zdravé čajíčkovanie
O liečivých účinkoch bylín sa presvedčil
už každý z nás. Božia lekáreň nám ponúka
možnosti, ako môžeme naše telo zbaviť rôznych
neduhov.
V duchu tohto hesla sa nieslo aj tématické
popoludnie, ktoré sme pripravili pre našich tretiakov a štvrtákov. Deti si vypočuli prednášku
i prezentáciu o liečivých bylinkách, o ich účinkoch, ale i o histórii bylinkárstva a olejkárstva
na našom území. Spoznali sme bylinky, ktoré
rastú v našom regióne, a naučili sme sa, ako
ich využiť pre naše zdravie, ale i krásu a relax.
Deti doplnili vlastné skúsenosti o bylinkách a
zároveň si preverili vedomosti z tejto oblasti v
zaujímavých pracovných listoch. Na záver sme
ovoňali a ochutnali bylinky v zdravých čajíkoch,
ktoré sme mali ochutené domácim medíkom -

Divadielko Svetielko
v našej MŠ

Vo februári nás navštívilo divadielko Svetielko. Toto bábkové divadlo malo pre deti pripravenú rozprávku O drakoch a princeznách,
ktorou vtiahli do deja všetky deti. Počas roz-
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sponzorským darom uja včelára. Zostavili sme
rebríček top čajíkov. Viete, ktorý čajík najviac
chutil deťom? Mätový s jemnou prímesou materinej dúšky. Možno i vďaka nášmu čajíčkovaniu
neochoreli niektoré deti na chrípku.
PaedDr. Mária Eliašová

Výchovný koncert
Poďme spolu lietať - pozri ja už letím
ak sú dvaja šťastní - nechýba im tretí...
... aj tieto slová sa niesli sálou na výchovnom
koncerte, ktorý pre žiakov I. stupňa ZŠ usporiadala ZUŠ v Mojmírovciach.
Predstavila sa im hudobná skupina SLIDE,
v ktorej hrali a spievali žiaci ZUŠ piesne slovenských i zahraničných interpretov. Koncertom
znelo hovorené slovo učiteľa Jána Pastora, ktorý
žiakom medzi jednotlivými piesňami predstavoval hudobné nástroje. Dozvedeli sa o niektorých
klasických (B-trúbka, bicie nástroje) a elektrofonických hudobných nástrojoch (klavír, elektrická
a basová gitara), ktoré boli v kapele. Celé vystúpenie sa nieslo v príjemnej atmosfére, kde si žiaci
spolu s vystupujúcimi zaspievali známe súčasné

populárne piesne. Do tried sa rozchádzali plní
dojmov, hudobných zážitkov a s nádejou, že
čoskoro sa stretnú na ďalšom koncerte svojich
spolužiakov.
Mgr. Jana Arpášová

MC URMÍNČEK

Minikurz líčenia

Splnili sme cieľ
Naše tohtoročné lyžiarske dobrodružstvo sa
začalo 12.februára. Spolu s 20 ôsmakmi ZŠ Mojmírovce sme si dali predsavzatie, že sa po piatich
dňoch z lyžiarskeho strediska na Donovaloch
vrátime ako zodpovední lyžiari, keďže cieľom
výcviku sú nielen základy lyžiarskych zručností,
ale tiež bezpečné správanie na zjazdovkách a
predchádzanie zraneniam či úrazom.
Rešpekt a vážnosť počas výcviku sa striedala so zábavou a súťažením vo večerných programoch. Naši žiaci v prevažnom zložení dievčat
(16:4) nesklamali, a preto opäť raz spokojne konštatujeme, že tohtoročným lyžiarskym výcvikom
sme splnili cieľ a posilnili rady bezpečne lyžujúcich mladých ľudí, s ktorými sa - ako veríme
- budeme pri tomto zimnom športe stretávať v
našich lyžiarskych strediskách.
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž

Do materského centra Urmínček k nám
už po tretíkrát zavítala kozmetická poradkyňa
Dáška so značkou kozmetiky Mary Kay. Mladé
ženy z Mojmíroviec sa tešili na druhý minikurz
líčenia. V priestoroch materského centra stretlo 6
mamičiek a naplno sa venovali sebe. Dáška nám
predviedla, čo všetko predchádza samotnému
líčeniu, vyskúšali sme si produkty značky Mary
Kay a ukázala nám, ako sa vhodne nalíčiť. Témou
tohto minikurzu bolo denné líčenie. Kurz trval 2
hodiny a výsledky boli úžasné. Každá mamička
odchádzala z materského centra krásne nalíčená.
Myslím, že kurz bol pre mamičky inšpiratívny a
že ho určite ešte zopakujeme.

a dieťaťom. Hodinu sme sa venovali práve týmto
stratégiám a postupne sme si prešli všetkých 15
bodov, ako komunikovať s dieťaťom efektívne.
Každý bod nám Lucia vysvetlila a uviedla príklad, aby sme vedeli, ktorý komunikačný prístup
je vhodné použiť v jednotlivých situáciách. Prebrali sme jednotlivé aspekty, ako napríklad čo sa
deje, kým príde prvé slovo, ako vyzerá vývin reči
pred tretím rokom života, o rizikových faktoroch
vo vývine reči a kedy navštíviť logopéda. Prednášky sa zúčastnilo 10 mamičiek a po skončení
sme sa dohodli na ďalšom stretnutí.
Úspech tejto prednášky nás posúva vpred a
dúfame, že druhého stretnutia s Luciou sa zúčastní rovnaký počet záujemcov.
Mgr. Lívia Belanová
Foto: Marcela Kiššová

Notový Danny
Dňa 21.2.2018 sme v našom MC Urmínček
privítali Notového Dannyho.

Mgr. Lívia Belanová
Foto: Jana Árvayová

Prednáška s
logopedičkou
Materské centrum Urmínček si pripravilo
pre verejnosť prednášku s logopedičkou Mgr.
Luciou Novotnou.

Notový Danny je hudobno-náučný projekt
venovaný deťom rôzneho veku. Cieľom je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti
a návyky detí, ktoré sú dôležité pre ich ďalšie
vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Na
ukážkovú hodinu prišlo 8 detičiek v sprievode
mamičiek. Všetci sme si to veľmi užili. Deti sa
popri hudbe učia spoznávať aj rôznorodé hudobné nástroje hravou formou. Plánujú sa ďalšie 3
stretnutia s Notovým Dannym. Všetky deti sú
srdečne vítané.
Ing. Simona Žáčiková
Foto: Adriána Kleinová

Stretli sme sa v priestoroch centra a vypočuli
sme si prednášku na tému komunikačné stratégie
zamerané hlavne na komunikáciu medzi rodičom
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Sledujte aj ďalšie aktivity konajúce sa v materskom centre Urmínček na FB stránke: Mamičky
z Mojmíroviec a okolia.
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Šašo Ľuboš
a popletené kúzla
V druhý marcový týždeň k nám zavítal šašo
Ľuboš. Prijal pozvanie od materského centra
Urmínček a s radosťou nám predviedol svoje
predstavenie s názvom popletené kúzla.

Dňa 9.3.2018 sme ho privítali v priestoroch
Regionálneho múzea Mojmírovce. Tento priestor
nám riaditeľka múzea PaedDr. Edita Filipová
sprístupnila počas vystúpenia, za čo sme jej

veľmi vďační. Vystúpenie začínalo o 17:00 hod.,
avšak prví návštevníci prichádzali už po pol piatej, a s očakávaním sedeli na svojich miestach.
Keď sa dostavili všetci detskí aj dospelí diváci,
vystúpenie sa mohlo začať. Ohlasovanie šaša
Ľuboša ho priviedlo medzi nás. Deti ho s radosťou v očiach prijali medzi seba a čakali, čo sa
bude diať. Šašo predviedol rôzne kúzla, aj keď
popletené a vtipné. Bolo vidieť, že deti z neho
mali radosť. Detskí pomocníci vybraní z divákov
boli súčasťou predstavenia. Odmenou pre nich
bolo balónové zvieratko na želanie, z ktorého sa
tešili. Celé vystúpenie trvalo približne hodinu a
na záver šašo urobil balónové zvieratká všetkým
detičkám. Ich požiadavky splnil do bodky a dokázal vytvoriť aj rôzne zaujímavé zvieratá ako
napríklad dinosaura.
Osobne si myslím, že väčšinu detských divákov vystúpenie bavilo a dúfam, že keď na jeseň
privítame šaša opäť, tak sa prídu pozrieť na jeho
predstavenie.
Mgr. Lívia Belanová
Foto: PaedDr. Edita Filipová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vo marci oslávili:
80. narodeniny
Silvia Rumanovská
Oľga Árvayová
75. narodeniny
Eva Michalíková
Mária Brestovská
70. narodeniny
Anna Barboriaková
Jozef Juriga
Josef Laduna
65. narodeniny
Viera Bodorová
Anna Guzmická
Jozefa Lazarovová

Júlia Rácová
Viera Palatická
Helena Eliášová
Štefan Polák
Nataša Tančenková
Helena Lámiová

Pavol Kudri.

60. narodeniny
Imrich Kováč

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:

Prišli na svet:
Tatiana Calolósio,
Monika Pňačeková,
Samuela Pavle,

Jozef Lámi,
Marián Pipíška.
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.

INZERCIA
Celoživotná ochrana krovu, ničenie červotočov, plesní, húb. Ochrana starožitností. Vysušovanie
muriva bez stavebného zásahu. Telefón: 0904 865 262.
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Záver halovej
sezóny
Turnaj mladších žiakov
LAMA CUP 2018
Mladší žiaci Mojmíroviec
(U-13) v dlhodobej súťaži na
trávnatých ihriskách počas jeden
a pol roka účinkovania nenašli premožiteľa a okrem dvoch remíz ostatné
zápasy vyhrali. Aj v športovej hale na Klokočine
prešli skupinovou fázou turnaja bez problémov.
Ako napísal spolupracovník ObFZ Nitra Martin
Kilian ml., „učebnicový futbal Mojmírovčanov“ slávil úspech. Po 3 víťazstvách a remíze s
Lužiankami skupinu vyhrali. Vo vyraďovacej
časti v riadnom hracom čase remizovali aj s Nevidzanmi, ale na strely z pokutových kopov boli
šťastnejší súperovi hráči a Mojmírovce medzi
najlepšiu štvorku prekvapujúco nepostúpili. Slzy
v očiach Mojmírovčanov boli jasným znakom
bolesti vo futbalových srdciach mladých bojovníkov. Potlesk najsilnejšej diváckej skupiny, ale
aj celej haly im bol iba slabou náplasťou.
Mojmírovce – Kolíňany 2:1
góly: Kečkéš, Mikulášik
Mojmírovce – Lužianky 2:2
góly:Kečkéš, Ivanič
Mojmírovce – Čeladice 4:0
góly: Brezina 2x, Kečkéš, Ivanič
Mojmírovce – Močenok 3:1
góly:Kečkéš, Ivanič, Brezina
Nevidzany – Mojmírovce 1:1 na PK 4:3
gól: Brezina

Mojmírovce – Velké Zálužie 2:3
góly: Rolinec 2x
Mojmírovce - Hájske 1:2
gól: Rolinec
Mojmírovce - Veľký Cetín
gól: Rolinec

Zmeny v družstve
dospelých
Z jesenného kádra odišli:
Peter Evetke - ukončenie aktívnej činnosti
Matúš Martiška - Lužianky - transfer s obmedzením do 30.6.2018
Mužstvu budú v jarnej časti citeľne chýbať:
Pavol Guba – zranený, po operácii
Martin Bibeň – čaká ho operácia
Prajeme im skorý návrat na trávniky.
Pred jarnou časťou súťaže do mužstva prišli:
Matúš Labuda - (OFK Branč) návrat k aktívnej
činnosti
Jaroslav Žitný - návrat k aktívnej činnosti
Peter Takách - ŠK Nitra Dolné Krškany - transfer s obmedzením do 30.6.2018
Ľuboš Varga - ŠK Nitra Dolné Krškany - transfer s obmedzením do 30.6.2018
Ing. Jozef Filo

Sústredenie mladých futbalistov
S blížiacim sa začiatkom futbalovej jari sa
zintenzívňuje príprava futbalistov FK Mojmírovce na všetkých vekových úrovniach.

Turnaj prípraviek U-11
Aj najmladší mojmírovskí futbalisti majú
už turnaj za sebou. Niektorým sa asi aj hlava
zakrútila, lebo v takej veľkej hale ešte nehrali.
Pre väčšinu to bola prvá skúsenosť s futbalom v
hale. Odolávali skúsenejším súperom statočne,
každý koľko vládal a koľko dokázal. Ich futbalová púť je iba na začiatku a o rok určite prídu aj
prvé víťazstvá.
Mojmírovce – Kolíňany 1:4
gól: Rolinec

Aj preto sa starší žiaci Mojmíroviec zúčastnili začiatkom marca na päťdňovom sústredení
v Radave, kde sa mohli naplno venovať futbalu.
Tréner Peter Slíž mladým futbalistom „naordinoval“ na každý deň dvojfázový tréning, kde
si chlapci mohli nacvičiť všetky herné činnos-
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torom celej tejto vydarenej akcie, za čo mu patrí
vďaka všetkých chalanov. V neposlednom rade
by som sa chcel poďakovať starostovi obce Mgr.
Martinovi Palkovi, o.z. INŠPIRÁCIA, Biskupskému hostincu v Nitre, Ing. Andrei Bakošovej
a Jaroslavovi Rodnému za finančnú pomoc, bez
ktorej by sa sústredenie organizovalo veľmi ťažko. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám dôverovali
a zverili nám na pár dní svoje ratolesti. Už len
ostáva dúfať, že naše futbalové nádeje zúročia
nadobudnuté skúsenosti v zápasoch, ktoré ich
na jar čakajú.
Peter Fuska,
vedúci mužstva

Autor krížovky: Ján Čižmár

ti. Treba povedať, že tréner aj jeho zverenci si
užívali každú minútu kvalitne pripravených
tréningových jednotiek. Trénovali v hale aj na
umelej tráve a nikto z nich nemôže povedať, že
by sa na sústredení nudil. Penzión, v ktorom sme
boli ubytovaní, poskytoval množstvo aktivít ako
stolný tenis, biliard, bowling, čo zaručilo, že
chlapci nepremárnili ani chvíľu voľného času.
Posledný večer sústredenia sa konal zápas medzi
„mladými“ a „dospelákmi“. Starci mladým nič
nedarovali a zápas vyhrali v pomere 5:4. Víťazstvo chutilo najmä preto, že už bolo asi posledné,
keďže naši žiaci rapídne futbalovo rastú. O bezproblémový priebeh celého sústredenia sa staral
asistent trénera Rudolf Ivanič, ktorý bol iniciá-

KRÍŽOVKA
Tajnička krížovky 03/2018: O čo väčšia láska, o to väčší strach.
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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

