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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
• Obecný úrad vyzýva všetkých, ktorí si z rôznych dôvodov zatiaľ nesplnili
daňovú a poplatkovú povinnosť za rok 2013 resp. za roky predchádzajúce,
aby tak urobili do 31. októbra 2013. Zároveň informuje, že v súlade s §
156 zákona č. 563/2004 Z. z. o správe daní má obec povinnosť vymáhať
úroky z omeškania za každý deň omeškania.
• Informujeme občanov, že každé jedno vrece na separovaný zber stojí nás
všetkých 0,12 € (3,60 Sk). Žiadame preto občanov, aby do vriec na separovaný zber vkladali plastové fľaše skrčené a tým zmenšovali objem fliaš.
Taktiež žiadame, aby neodovzdávali do zberu poloprázdne vrecia s plastovými fľašami. Ušetríme tým peniaze nás všetkých.

OZNÁMENIE OBCE MOJMÍROVCE

o čase a mieste konania vyhlásených volieb do orgánov
samosprávnych krajov a určení volebných miestností na území
obce Mojmírovce
Obec Mojmírovce podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení Zákona č. 335/2007 Z. z. vám
oznamujeme, že voľby do orgánov nitrianskeho samosprávneho kraja na území obce Mojmírovce sa budú konať v sobotu

9. novembra 2013 od 07.00 do 22.00 hodiny.
Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania
druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja.
Miestom konania volieb je podľa vášho trvalého pobytu v obci
Mojmírovce nasledujúci volebný okrsok
a volebná miestnosť:
Volebný okrsok č.1:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne, Šalgovská ulica, Štvrtý
rad, Tretí rad, Ulica za parkom, Za tabuľami.
Volebný okrsok č.2:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Búdy, Gábrišova ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica,
Ivanská ulica, Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na vŕšku,
Námestie sv. Ladislava, Pod vinohradmi, Sedliacka ulica,
Slamkova ulica.

Titulka:
Vinobranie
Foto:
Juraj Arpáš

Volebný okrsok č.3:
Volebná miestnosť - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši, Poľná ulica,
Poľnokesovská ulica, Prenosilova ulica, Školská ulica,
Štefánikova ulica, Štúrova ulica, Taráňska ulica,
Ulica Andreja Hlinku, Ulica pri kolese.
Imrich Kováč v. r.
starosta obce
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Obec Mojmírovce pozýva:
* Obec Mojmírovce a Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Mojmírovciach pripravili kultúrny program venovaný
seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 20. októbra o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Mojmírovciach. Srdečne ste
vítaní.

Bezpečná škola a verejné priestranstvá
obce Mojmírovce
V roku 2011 získala obec Mojmírovce dotáciu zo štátneho
rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške
8 200,- EUR. Z finančných prostriedkov bol vybudovaný kamerový
systém, ktorým je monitorované Námestie sv. Ladislava a Zdravotné stredisko. Fungujúci kamerový systém už mnohokrát prispel
k odhaleniu páchateľov protispoločenskej činnosti. Pokračovaním
preventívnych opatrení pri predchádzaní páchaní trestnej činnosti
a ochrany verejného poriadku je v tomto roku schválený projekt
s názvom „Bezpečná škola a verejné priestranstvá obce Mojmírovce“. Realizáciou projektu t.j. vybudovaním siete kamier na školskom
dvore a vstupe do ZŠ prispeje obec k odhaľovaniu jedincov s poruchami správania sa v školskom prostredí. Zabudovaním kamier v
lokalite križovatky pri COOP Jednota, susediacej s prevádzkou
práčovne a zberového dvora, zabezpečí obec zníženie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti v tejto časti obce. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality v celkovej výške 5 500,- EUR s 20% spoluúčasťou obce
vo výške 2 490,40 EUR.

Ing. Viera Lázniková

XXVI. výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
0905 259 609,
0905 554 888,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Z obecných slávností

Spevácky súbor Senior
Senior. Ako prejav vďaky boli všetky súbory
ocenené ďakovnými listami.
Hostia z partnerských obcí: z prava - Petr Lhota a Marie Stávková zo Šardic (ČR), starosta obce
Wartberg an der Krems Franz Karlhuber, starosta Imrich Kováč, bývalý starosta obce Wartberg an
der Krems Franz Dopf, predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz, Siegfrid Politsch
a Peter Gregor z obce Wartberg an der Krems

hospodárskeho družstva Mojmírovce Ing. Peter
Schultz vo svojom príhovore okrem iného poďakovali všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom
zapojili do zorganizovaSpevácky súbor Úsmev
nia tohto podujatia.
Obaja prevzali z rúk
pracovníkov špecializovanej výroby z PD
Mojmírovce veniec, ako
prejav ukončenia žatvy
a začiatku vinobrania.

Už sa stalo dobrým zvykom, že sa každoročne
začiatkom septembra konajú obecné slávnosti Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň.
Keďže meteorológovia predpovedali nepriaznivé počasie, presunuli sme celé slávnosti do kultúrneho domu. Pre všetkých, ktorí chceli vidieť
kultúrny program, ochutnať kulinárske špeciality
a výborný burčiak z PD Mojmírovce bol okrem
sály pristavený aj veľkokapacitný stan. A to už
mohlo potom i pršať.
Na začiatku programu vystúpila dychová
hudba Mojmírovská kapela. Ing. Viera Lázniková
potom predstavila jednotlivé spevácke súbory
z Mikroregiónu Cedron. Svojimi piesňami sa

Spevácky súbor Dolinčanka
predstavili spevácke súbory Prameň z Poľného
Kesova, Dolinčanka z Veľkej Doliny, Úsmev
z Cabaja, Nádej z Čápora a náš domáci súbor

Dychová hudba Mojmírovská kapela

Spevácky súbor Nádej

Spevácky súbor Prameň
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Po úvodných vystúpeniach nasledovalo privítanie hostí z partnerských obcí Wartberg nad
Kremsom z Rakúska, Šardice z Českej republiky, Csömör z Maďarska, ale i starostov okolitých
obcí a predstaviteľov jubilujúcich organizácií.
Starosta obce Imrich Kováč a predseda Poľno-

Odovzdanie venca
a slávnostný prípitok
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Hudobná skupina Senzus

Taliansky spevák
Davide Mattioli
Odovzdávanie ocenenia Ing. M. Belanovi a Ing. J. Majšíkovi

Odovzdávanie diplomov zástupcom
jubilujúcich organizácií
Nasledoval slávnostný prípitok a odovzdávanie ocenení Ing. Miroslavovi Belanovi, Ing.
Jurajovi
Majšíkovi, pracovníčkam zo
špecializovanej výroby
PD Mojmírovce a Ing.
Petrovi Schultzovi za
odvedenú
kvalitnú
prácu a získanie veľkej zlatej medaily na
svetovej výstave vín
v Bratislave ako i reprezentáciu našej obce
vo svete.
V rámci programu
si z rúk starostu obce
a predsedu PD Mojmírovce prevzali diplomy
a upomienkové dar-
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čeky zástupcovia organizácií, ktorých výročia
založenia si v tomto roku naša obec pripomína:
20. výročie založenia Veteran Car Club
v Mojmírovciach
70. výročie založenia Materskej školy
v Mojmírovciach
115. výročie založenia Spotrebného družstva
v Mojmírovciach (terajšie SD COOP Jednota)
130. výročie založenia Dychovej hudby
Mojmírovská kapela
140. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Mojmírovciach
160. výročie založenia Pošty v Mojmírovciach
Taktiež odovzdali diplom a upomienkový
darček i Petrovi Hadžovi pri príležitosti 30. výročia založenia country skupiny Pengagi.

Hudobné duo Penco&Eifel
Po tomto slávnostnom akte už nasledoval
ďalší kultúrny program, v ktorom vystúpila známa skupina Senzus, Penco a Eifel, už spomínaná
country skupina Pengagi, ktorá pri príležitosti

Countra skupina Pengagi

Hudobná skupina Tempo Band

svojho výročia pokrstila i nové CD.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie talianskeho speváka Davide
Mattioli, ktorý rozospieval celé publikum. Aby toho nebolo málo, na záver
programu vystúpila skupina Tempo
Band a roztancovala v sále všetkých
prítomných.
Súčasťou obecných slávností bola
26. výstava ovocia, zeleniny a kvetov,
ktorú si mohli občania prezrieť v zasadačke obecného úradu.
Na záver obecných slávností bola
v nedeľu svätá omša v Kostole sv.
Ladislava ako poďakovanie za úrodu.
Pri tejto príležitosti sa spevácky zbor
Heppy Day predstavil svojimi piesňami.
Na záver sa chcem poďakovať sponzorom
podujatia DV COOP Jednota SD Mojmírovce, Hane Pappovej, ale i členom kultúrnej
komisie, zamestnancom OcÚ Mojmírovce,
zamestnancom špecializovanej výroby
PD Mojmírovce, (ktorí mimochodom pripravili i prekrásny veniec a umiestnili ho
na začiatku uličky ku kultúrnemu domu),
ale i verejno-prospešným pracovníkom,
členom Dobrovoľného hasičského zboru v
Mojmírovciach a všetkým ostatným, ktorí
nehľadiac na svoj voľný čas pripravili pre
vás toto podujatie s veľkou chuťou a láskou.

Alena Filová
Foto: Juraj Arpáš
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JUBILEJNÝ ROK 2013

Tri dni po
Slovensku

Rok 2013 je v našej obci bohatý na výročia
vzniku viacerých inštitúcií, organizácií a spolkov. Do konca kalendárneho roka budeme
všetkých „jubilantov“ predstavovať na stránkach nášho časopisu.

V tomto roku oslavuje Pošta v Mojmírovciach 160. výročie založenia. V dávnych dobách
si ľudia spontánne prenášali správy rôznym
spôsobom. Skutočne organizované poštovníctvo
vzniklo ešte v Rímskej ríši vybudovaním siete
pravidelne rozložených poštových staníc. Na našom území pochádzajú prvé zmienky z obdobia
Veľkej Moravy. V roku 1874 sa Uhorsko stalo
zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V
19. storočí sa začali požívať poštové schránky,
telegrafy, telefónny prístroj, na listoch sa objavili
poštové známky. Poštové zásielky sa začali prepravovať železnicou.

História Pošty v Mojmírovciach, vtedajšom
Urmíne, sa píše od roku 1853, keď na panstve
grófa Huňadyho bola zriadená pošta v budove
zemianskej kúrie. Už od roku 1866 používali na
pošte telegraf a prvý telefón bol v Urmíne zavedený v roku 1895. Postupne bol zavedený na všetky
grófske majere. Po roku 1918 poštu na našom
území riadila Československá poštová správa, v
období Slovenskej republiky 1939 - 1945 Slovenská poštová správa. Pošta v Mojmírovciach patrí
medzi 120 najstarších pôšt na území Slovenska.
V súčasnosti patria jednotlivé poštové strediská pod správu Slovenskej pošty a.s. Pošta v našej
obci pracuje pod vedením Janky Lehoťákovej.

140. výročie DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Mojmírovciach oslavuje v tomto roku tiež významné
jubileum.
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Začiatky organizovanej ochrany proti ohňu
v Mojmírovciach siahajú až do 17. storočia.
Existovalo nariadenie, podľa ktorého pri každom
dome musela stáť kaďa s vodou, vedrom, rebríkom a hákom na strhávanie striech, nakoľko boli
budovy vo vtedajšom Urmíne postavené z nepálených tehál a ľahko zápalných materiálov.
Z archívnych záznamov Nitrianskej župy sa
dozvedáme, že v roku 1873 bol v Mojmírovciach
založený Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý
mal 25 členov a jeho prvým predsedom bol Štefan Potocký, veliteľom tesársky majster Štefan
Krajčík. V roku 1888 na nariadenie ministra sa
hasičské spolky premenovali na hasičské zbory.
Hasiči si výstroj, pozostávajúcu z uniformy,
helmy, opasku, sekery, striekačky odkladali v
zbrojnici - nazývanej aj „strikárňa“, postavenej na
vyvýšenom mieste, aby bol dobrý výhľad na celú
obec. Neskôr si vybudovali murovanú budovu,
ktorá slúži svojmu účelu až dodnes. Pred budovou
je umiestnená socha sv. Floriána – patróna hasičov. Dlhoročným veliteľom hasičského zboru bol
Ján Ćanaky. Do roku 1960 používali hasiči ručné
striekačky, neskôr automobilovú striekačku s ďalšou motorovou hasiacou technikou. Členovia trénovali po nedeliach, vykonávali čestnú stráž a poriadkovú službu pri náboženských slávnostiach,
procesiách na Vzkriesenie, či pri tzv. „búdičkách“
na Božie Telo, pri birmovkách. Tiež pomáhali pri
oficiálnych slávnostiach, národných či štátnych
podujatiach. Tak je to aj v súčasnosti.
Súčasní členovia mojmírovského DHZ sa
môžu pýšiť novým hasičským autom, ktoré si
prevzali od bývalého ministra vnútra Daniela
Lipšica. Pod vedením Dušana Pekaríka sa členovia DHZ zúčastňujú rôznych súťaží a všetkých
spoločenských podujatí, organizovaných obcou.
Zástupcovia obidvoch organizácií prevzali
na obecných slávnostiach diplomy od starostu
obce Imricha Kováča a predsedu PD Ing. Petra
Schultza.

Ing. Viera Lázniková, Mgr. Daniela Kozáková

160. výročie založenia
Pošty Mojmírociach

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Mojmírovciach
v spolupráci s Turisticko-informačnou
kanceláriou CESYS v Mojmírovciach
zorganizovali 3-dňový poznávací zájazd po Slovensku v dňoch 15. - 17. júla
2013. Celú organizáciu zájazdu realizovala kancelária CESYS Mojmírovce.
V skorých ranných hodinách sme
sa vydali autobusom smer Červený
Kláštor, kde sme si prehliadli kláštor,
ktorý založili kurtizánski mnísi v roku 1319. Mnísi sa venovali pestovaniu
liečivých rastlín. V bylinkárstve vynikal fráter
Cyprián, zachoval sa jeho cenný herbár. V popoludňajších hodinách sme splavili na pltiach rieku
Dunajec, ktorá tečie v malebnej krajine Pieninského národného parku. Táto krajina zanechala
v nás veľmi krásne spomienky a zážitky. Ďalej
sme pokračovali smer Stará Ľubovňa prehliadkou
hradu. Bol založený v 13. storočí. V 14. storočí
patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Teraz
prebieha rekonštrukcia a konzervovanie určitých
priestranstiev. K večeru sme pricestovali do Bardejova, kde sme sa ubytovali v novom menšom.
Tu sme prespali dve noci.
Druhý deň sme venovali prehliadke mesta
Bardejova, dreveným kostolíkom a Bardejovským
kúpeľom. Sprievodcu nám robil doktor medicíny,
82 ročný bývalý riaditeľ Bardejovských kúpeľov. Prezreli sme si opevnenia barbakán, bývalú
vodnú priekopu, obranné múry, baštu, historické
námestie zo 14. storočia a domy na námestí, ktoré
majú goticko-renesančný vzhľad. Ďalej Kostol
sv. Egidia – gotický z roku 1415. Po obedňajšej
prestávke sme absolvovali prehliadku dreveného
kostolíka v obci Hervartov, ktorý je najstarší
kostolík na východnom Slovensku z roku 1593
– gotický, vzácna národná kultúrna pamiatka. Potom sme pokračovali prehliadkou Bardejovských
kúpeľov, ktoré sú známe z 13. storočia na liečenie
tráviaceho ústrojenstva. V kúpeľnej kolonáde
je zavedených – sprístupnených pre pacientov 8
liečebných prameňov minerálnej a uhličitej vody
na pitné kúry. Niektorí členovia zájazdu vyskúšali vonkajší bazén s teplou vodou – boli veľmi
spokojní. V areáli kúpeľov je umiestnený skan-

zen s ľudovou architektúrou východokarpatského
typu, obytné a hospodárske budovy a drevený
kostolík z 18. storočia. Po náročnom a vyčerpávajúcom dni a dobrej večeri v reštaurácii hotela sme
posedeli, zaspievali ľudové piesne a piesne z repertoáru speváckeho súboru Senior. Vynikajúco
nás na harmonike sprevádzal Rudolf Arpáš až do
neskorých večerných hodín.
Tretí deň po raňajkách sme sa vydali do Levoče. Cestou sme si prehliadli Spišskú Kapitulu
z 13. storočia. Obývali ju výlučne kňazi – prevažne kanonici a služobníctvo. Prezreli sme si
Katedrálu sv. Martina z roku 1245. Hradobný múr
okolo vybudovali v roku 1662-1665. V Kapitule je
len jedna ulica po oboch stranách 8 gotických
domov. Cesta nás ďalej viedla do Levoče, ktorá
je známa od roku 1245. Prezreli sme si historické
námestie a vzácne budovy. Najvýznamnejší je
Kostol sv. Jakuba – postavený a ukončený v roku 1400. Jeho hlavný oltár je dielo majstra Pavla
z Levoče z roku 1507-1518. Je najvyšším oltárom
na svete a jeho výška je 18,6 m a šírka 6 metrov.
Po prehliadke Levoče sme sa vybrali smer domov,
cez Slovenský raj (veľmi pekná hornatá krajina),
Rožňavu a obec Ochtín. Prezreli sme si veľmi
peknú Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá leží
vo výške 660 m Spišsko-gemerského Rudohoria.
Objavili ju náhodou baníci koncom roku 1954.
Sprístupnených je asi 300 m. Otvorená je po celý
rok. Domov sme sa zdraví a bohatší o poznanie
nášho krásneho Slovenska vrátili v neskorých
večerných hodinách.

Vincent Belan
predseda ZO-JDS
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Žilina
a jej okolie
Spoznávaj svoju vlasť a krásy svojho okolia. Toto heslo bolo inšpirujúcou myšlienkou
pre členov Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Mojmírovciach a Turisticko-informačnej kancelárie CESYS, ktorí
v spolupráci zorganizovali dňa 20.8.2013 jednodňový zájazd.
Trasa nás viedla horným Ponitrím cez banícke mesto Prievidza, pohorie Fačkov do peknej
historickej dedinky s drevenými domami Čičmany. Obec bola založená v roku 1272. Kedysi
v obci žilo okolo 1200 obyvateľov. Teraz sa obec
pomaly vyľudňuje a žije tu len cca 150 občanov
aj to prevažne starších ľudí. V obci sa vyvinul
jedinečný folklór, svojrázny ľudový kroj a originálna čičmianska drevená architektúra. Pre
pomoc partizánom ju fašisti 6. apríla 1945 vypálili. Za pomoci štátu obec znova vybudovali. Nezhorené drevenice zveľadili a udržiavajú ich ako
pamiatku. Ďalšou našou zástavkou bola dedinka
Rajecká Lesná s pôvodným názvom Fryvald. Jej
založenie sa spomína od roku 1474. Pýchou obce
je drevený Betlehem s pohyblivými drevenými
figúrkami. Po prehliadke betlehema sme zakot-
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vili v meste Žilina. Jej založenie sa spomína od
roku 1208. Prehliadku mesta sme absolvovali
spolu s pani sprievodkyňou, ktorá nás previedla
po upravenom štvorcovom námestí, historickými
budovami so samostatne vybudovanou zvonicou z roku 1540. Prezreli sme si katakomby pri
Františkánskom kostole a kláštore z 18. storočia. Po obedňajšej prestávke sme sa vybrali na
prehliadku obce Stará Bystrica ležiacej v nadmorskej výške cca 500 m a s 2500 obyvateľmi.
V obci je vybudovaný prekrásny a jediný orloj
na Slovensku. Každú hodinu orloj odbíja čas
a figúrky sú v pohybe. Na budove sú zhotovené
slnečné hodiny a busty slovenských dejateľov.
Veľmi pekné umelecké dielo, ktoré sa oplatilo
vidieť. V Novej Bystrici s počtom obyvateľov
asi 3800 je vybudovaný kysucký skanzen a sprevádzkovaná lesná železnička v dĺžke 11 km ako
turistická atrakcia. Železnička kedysi slúžila na
zvoz vyťaženého dreva a bola vybudovaná v roku 1923 v dĺžke cca 50 km ako vychylovka. Dnes
nie je už v prevádzke. Zaujímavé bolo zvezenie
sa vláčikom v otvorenom vagóne v lese, ktoré
trvalo asi 45 minút.
Po vyčerpaní plánovaného programu zájazdu
sme sa šťastlivo vo večerných hodinách vrátili
domov.

Vincent Belan
predseda ZO-JDS

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Zo ZŠ Mojmírovce

Cyklotúr a po
stopách histórie
nášho regiónu
Naša obec a jej okolie sú bohaté na príbehy z
dávnejšej i novšej histórie, o čom sa presvedčila
skupina žiakov ZŠ na cyklistickom výlete. Ich
trasa smerovala z Mojmíroviec cez Štefanovičovú po Branč, cieľom bolo súsošie svätcov Cyrila a Metoda. Cestou spoznali nielen miesto,
kde podľa tradície oboch vierozvestcov privítali veľkomoravskí hodnostári, ale dozvedeli sa
aj zaujímavosti z novších dejín. Hľadali pozostatky starej úzkokoľajnej železničky, vypočuli
si tragické príbehy z čias druhej svetovej vojny,
ktoré sa odohrali v lokalite Horného Taraňa.
Deti pochopili, že aj náš región ponúka
mnoho príťažlivého. Okrem pútavých starobylých príbehov sú to aj nenáročné cyklistické
trasy, vhodné pre začiatočníkov - cyklistov.
Možno sa pre mnohé z nich stal tento kratší
poldenný výlet impulzom pre novú záľubu a

začnú spolu s rodičmi objavovať nenápadný pôvab nášho regiónu.
Veľkú zásluhu na priebehu cyklotúry bez
úrazov a dopravných kolízií mali policajti
z Obvodného oddelenia Policajného zboru SR
v Mojmírovciach, ktorí dohliadali na bezpečnosť
mladých cyklistov, za čo im patrí úprimná a srdečná vďaka.

Mgr. G. Štrámová,
PaedDr. J. Golianová
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ŠKOLSKÉ OKIENKO

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Z OUI Mojmírovce

Zo života OUI Mojmírovce
Dňa 2. septembra privítalo vedenie školy so svojím pedagogickým
zborom žiakov pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského
roku. Bol to veľký deň najmä pre nových žiakov 1. ročníka. Príhovor predniesla riaditeľka školy PaedDr. Janka Stoláriková.
Vo svojom prejave venovala pozornosť správaniu žiakov. Vyjadrila
želanie, aby svoje konanie kultivovali správnym smerom nielen pre spokojnosť učiteľov, radosť rodičov, ale najmä pre súčasnú i budúcu sebarealizáciu ich samých.
Odborné učilište internátne Mojmírovce pripravilo školský vzdelávací
program pre všetky učebné odbory. Sú to:

Školský klub praská
vo švíkoch
P

oznáme to všetci, čo máme deti, chceme
pre ne len to najlepšie. A dnešná doba
prináša nástrahy, ktoré sme my, ani naši rodičia
v čase nášho detstva nepoznali. Výchova je preto
veľmi dôležitá, aby deti neskĺzli na „zlé chodníčky“. Naše zamestnanie si berie z nášho času veľa,
pre tento čas hľadáme deťom najvhodnejšie vyplnenie. Nenechať dieťa „napospas“ počítačom,
túlaniu sa po uliciach a ničnerobeniu. Najmä rodičia mladších školákov berú všetkými
desiatimi možnosť zapísať svoje dieťa
do školského klubu, alebo do záujmového krúžku, kde sa deti môžu rozvíjať po
mnohých stránkach.
Tak je tomu i v mojmírovskej základnej škole. V školskom roku 2013/
2014 boli zriadené 4 oddelenia ŠKD,
ktoré doslova „praskajú vo švíkoch“.
Rodičia môžu mať istotu, že o ich ratolesti je dobre postarané. ŠKD ponúka
rôzne pohybové, športové, vzdelávacie
a záujmové činnosti. Všetok čas je zameraný na výchovný a vzdelávací rozvoj
dieťaťa. Deti sa učia nažívaniu v kolektíve, nadobúdajú sociálne aj praktické
zručnosti, učia sa zdravému životnému
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štýlu a formujú sa u nich kladné osobnostné vlastnosti. To všetko pod vedením odborne podkutých
vychovávateliek, ktoré do svojej práce vkladajú
i kus srdca.

Zdenka Pšenková
Martina Ďuricová
Mgr. Monika Poledníková

Kožiarska výroba - oprava obuvi
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
Polygrafická výroba - knihár a kartonáž
Obchodná prevádzka - príprava jedál
Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
Cukrárska výroba
Žiaci sa v nich môžu vzdelávať, pripravovať pre budúce povolanie aj
vďaka ochote Obecného úradu Mojmírovce, Kaštieľa Mojmírovce a predajni Diskont, pretože umožňujú našim žiakom vykonávať odbornú prax
vo svojich priestoroch.
I týmto spôsobom – mediálnou formou - im pracovníci školy ďakujú
za úzku spoluprácu.
Ani voľnočasové aktivity nie sú pedagógom školy ľahostajné. V
školskom roku 2013 /2014 budú žiaci v škole pracovať v obľúbených, ale
aj nových vzdelávacích krúžkoch. Prispejú k rozvoju ich všeobecných a
odborných kompetencií.

V októbri
oslavujú:
85 - te narodeniny
Alžbeta Petrovičová
80 - te narodeniny
František Kincel
70 - te narodeniny
Štefan Palatický,
Ida Peceková,
Justína Oravcová,
Otília Beláková,
Natália Čerešníková
65 - te narodeniny
Kamil Barus,
Ľubomír Lámi
60 - te narodeniny
Daniel Tóth
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:
Ľudovít Belák,
Štefan Bodor

PaedDr. Iveta Štefanovičová
DOBRÉ RADY

Cesnaková ohrada

Ak nechcete, aby sa myši dostali
k zelenine alebo ku kvetinám, vysaďte okolo nich riadky cesnaku.
Myši neznášajú jeho výrazný pach
a neodvážia sa k chutným rastlinkám dostať.

Aloe kaktus

Aloe kaktus sa používa pri žalúdočných ťažkostiach. Asi 2 cm
nakrájajte, posekajte, zalejte vodou
a žalúdočné problémy za pár minút zmiznú. Takisto sa môže aloe

kaktus používať pri popáleninách
alebo porezaní - priložte aloe
kaktus mokrou stranou na choré
miesto a v priebehu dvoch dní je po
problémoch.
Vybraté z knihy Poraďme si navzájom od Milana Buna
Vybrala Alena Filová

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

INZERCIA

Viktor Štourač,
Štúrova ul 7, predáva
jablká odrody: Rubín,
Melódia, Idared,
Starking a Golden
Delícius.
Telefón číslo:
0905 966 557
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NAŠA ZÁHRADA

Jeseň v záhrade

Rakytník rašetliakový

Donedávna pravidelný rytmus ročných období sa postupne narušuje. Aj v tomto roku jar
prudko prešla do horúcich letných dní a leto sa
zrazu prehuplo do jesene. Záhrada v jeseni je
tiež krásna. Ukazuje nám spolu s úrodou pestro
sfarbenú tvár. Leto bolo slnečné, ale mimoriadne skúpe na zrážky a to sa prejavilo aj v našich
záhradách. Ovocie rýchlo dozrievalo, koncom Na vitamíny je rakytník najbohatší práve na
augusta sme v dôsledku sucha zaznamenali konci leta. Plody rakytníka odstraňujú tráviace
pomerne veľký opad jadrového ovocia. So zbe- problémy a predstavujú silnú zbraň proti srdcorom zimných odrôd, ktoré chceme uskladniť, sa vo-cievnym ochoreniam. Listy obsahujú látku,
však netreba ponáhľať. Zberáme ich za suchého ktorá podnecuje tvorbu hormónu šťastia, ide
a chladnejšieho počasia v optimálnej zrelosti. teda o prírodný liek proti depresii. Čaj z listov sa
Prebierka plodov pred uskladnením by mala byť odporúča v rámci prevencie nádorových ochorení. V našej domácnosti čerstvé plody rakytníka
samozrejmosťou.
V posledných rokoch v našej záhrade sme najradšej konzumujeme spolu s medom, pretože
rozšírili pestovanie zimných odrôd hrušiek. majú kyslú chuť a v zime mrazené miešame
Môžem ich odporučiť každému záhradkárovi. do ovocných šalátov. Rakytník nemá na pôdu
Je to chuťovo vynikajúce ovocie. V porovnaní s osobitné nároky, je mrazuvzdorný, odolný voči
jabloňami sú hrušky odolnejšie proti chorobám chorobám a škodcom. Je to dvojdomá rastlina,
a škodcom, požiadavky na ochranu sú preto musíme vysadiť samčieho aj samičieho jedinca.
Môže byť ozdobou aj okrasnej záhrady.
nižšie. Ich úrodnosť
Pred príchodom mrazov v našej
je spravidla vysoká,
záhrade zberáme aj úrodu aktinídie
majú štíhlejšie koru(kivi). Kivi maloplodé, ktoré nazýny a hlbšiu koreňovú
vame aj čínsky egreš (my mu hovosústavu. Plody majú
ríme aj chlpaté hrozno ☺) má veľké
antibakteriálne účinky
srdcovité listy a nápadne žlté alebo
a pomáhajú aj pri chudbiele kvety. Celá rastlina je citlivá
nutí. Sú lahodné nielen
na májový mráz. Výhonky aktinídie
čerstvé, ale aj sušené
dorastajú do dĺžky až 10 m a môžu
a v podobe kompótu i
na opornej konštrukcii pokryť steny
destilátu vari nemajú
domov alebo pergolu. Rodí na jedani konkurenciu.
noročnom dreve, strihá sa podobne
Aj keď v tomto
Kivi maloplodé
ako vinič. Je to tiež dvojdomá plodiroku začali prvé zrelé
na, samčie a samičie kvety rastú na
orechy padať už konrôznych
rastlinách, ale poznáme už
com augusta, s ich zberom sa vôbec neponáhľame. Kvalita jadier totiž do značnej miery súvisí s aj samoopelivé odrody. Kivi vyžaduje skôr kysich dobrým vyzretím. Čím dlhšie sú na strome, lejšiu pôdu. Plody sú tvrdé, dozrievaním mäknú.
tým sú akostnejšie a bohatšie na cenné látky. Šupka sa dá jesť. Nezrelé kivi má menej šťavy a
Preto nepovažujem za správny názor, že orecho- je kyslé. Zrelé plody najlepšie chutia čerstvé, ale
vé stromy dajú v budúcom roku dobrú úrodu len môžeme z nich robiť i kompóty, lekváre aj kolávtedy, keď ich pri oberaní poriadne „dotlčieme“ če. Obsahujú 10 krát viac vitamínu C ako pomaranče. Sú výbornou prevenciou pred chrípkou a
palicou.
V našej úžitkovej záhrade sme v septembri nachladnutím. Posilňujú organizmus pri fyzickej
zbierali mimoriadne štedrú úrodu rakytníka ra- aj psychickej únave, sú nositeľom optimizmu.
šetliakovitého. Táto rastlina, nazývaná aj citrón
severu, je zdraviu prospešná od koreňa cez plo- Ivan Mojmír Zoborský
dy, semená až po listy. Jediná bobuľka spravidla Foto: Antónia Zoborská
obsahuje odporúčanú dennú dávku vitamínu C.
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Cibuľa
kuchynská

Vážení čitatelia v septembrovom vydaní sme písali o liečivých a priaznivých účinkoch
cesnaku kuchynského. V tomto
vydaní dopĺňame informácie
ešte o priaznivé účinky cibule.
Cibuľa kuchynská, je príbuzným druhom cesnaku, avšak
rozsahom liečivých účinkov
za ním zaostáva. Podobne ako
cesnak i cibuľa obsahuje tie isté
vitamíny, obsahuje látky ničiace
mikróby (fytoncidy), éterické
oleje a látky, ktoré podporujú
činnosť žalúdka, čriev, pečene
a žlčníka.

„LEKÁREŇ“ V NAŠEJ ZÁHRADE
Okrem toho:
• znižuje hladinu cukru v krvi,
• uvoľňuje vetry,
• prečisťuje dýchacie, tráviace i močové ústrojenstvo.
Čerstvá cibuľová šťava s medom priaznivo
ovplyvňuje zápal priedušníc.
Čerstvo narezaná cibuľa sa používa
proti následkom po pichnutí včelami,
osami, lebo neutralizuje kyselinu mravčiu.
Cibuľa šalotka, tzv. cesnak askalionský má cibule zrastené do hlávky. Má
jemnejšie zloženie ako cibuľa kuchynská
a jej liečivé účinky sú slabšie.
Treba pripomenúť, že liečivé rastliny
z tejto skupiny sú predmetom ďalšieho
bádania, študujú ich bulharskí vedci
v Inštitúte pre odborné doškolovanie
lekárov v Sofii.
Z materiálov Doc. PhDr. Štefana Kukana, CSc. vybrala Daniela Kozáková.

HOMEO DANIELA DUBAJOVÁ, s.r.o.
ponúka poradenstvo v oblasti

HOMEOPATIE

aj priamo v Mojmírovciach (nielen pre Mojmírovčanov)
Výhody homeopatických liekov:
> Sú výhradne prírodného pôvodu
> Sú bez vedľajších nežiaducich účinkov
> Posilňujú obranné sily organizmu
> Môžu ich užívať tehotné ženy, kojenci, alergici, diabetici, športovci, ..
> Môžu sa kombinovať s inými liekmi
> Pôsobia cielene
> Predstavujú príjemnú aplikáciu liekovej formy s ekonomickým profilom
> Sú osvedčenou výbavou domácej lekárničky

Kontakt:
e-mail: daniela.dubajova@seznam.cz, mobil: 0902 323 916
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Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

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

fan.manager@orangemail.sk

Najlepšie
ceny
v okolí !

Vynovená!
ýerpacia stanica

LPG

Otváracie hodiny:

PO - PIA:
7.00 - 19.00 hod
Sobota:
8.00 - 12.00 hod
Nájdete nás:

UhoĐné sklady
Chotárna 35
949 01 Nitra

