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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

INFORMÁCIA

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Obec Mojmírovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej
republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z.z.
o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
oznamuje, že

Voľby do Európskeho parlamentu
sa uskutočnia 24. mája 2014
v čase od 7:00 do 22:00
Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu je podľa trvalého
pobytu v obci nasledujúci volebný okrsok a volebná miestnosť:
Volebný okrsok č.1:
Volebná miestnosť č.1 - 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 č. 2 - 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.
Volebný okrsok č.3:
Volebná miestnosťč. 3 - 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.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V MOJMÍROVCIACH
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

ZÁVEREČNÝ KONCERT
ŽIAKOV ZUŠ
usporiadaný dňa

20. mája (utorok) 2014 o 17. 00 hod.
v priestoroch
Kaštieľa v Mojmírovciach /veľká sála/.
V programe sa predstavia žiaci
základnej umeleckej školy.
/prezentácia hudobného, literárno-dramatického,
výtvarného a tanečného odboru s cimbalovkou/
Tešíme sa na Vašu účasť.

POZVÁNKY A OZNAMY
Uzávierka júnového čísla bude
10. mája 2014.
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*Obec Mojmírovce pozýva všetky mamky, mamy, maminky, ale i babičky a prababičky na kultúrny program venovaný Dňu matiek, ktorý
sa uskutoční v nedeľu 11. mája o 15,00 hod. v kultúrnom dome.
* Obec Mojmírovce pozýva v sobotu 7. júna od 14,00 hod. na kultúrne a súťažné popoludnie pre všetky deti pri príležitosti osláv
Medzinárodného dňa detí, ktoré sa začne v areáli Futbalového klubu
Mojmírovce.

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OZ OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 29. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ), konaného dňa 25. marca 2014,
vyberáme nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo žiadosť skupiny občanov o vyňatie plánovanej ulice
medzi ulicami Na Foláši a Cintorínskou ulicou z územného plánu.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie a odporučili starostovi obce riešiť
zmenu až po ďalšom „otvorení“ územného plánu obce.
OZ prerokovalo žiadosť niektorých obyvateľov Slamkovej ulice o zhotovenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v časti predmetnej ulici.
Poslanec Emil Hlinka ozrejmil možnosť prác výkopovou technikou
pre samospádovú kanalizáciu s predpokladanými nákladmi 21 550,00
€ – 25 100,00 € na jej vyhotovenie. OZ odporučilo starostovi obce
dať vypracovať cenový návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie nedokončených inžinierskych sietí na území
obce (hlavne na uliciach Slamkova, Na vŕšku, Kúrie a Cintorínska)
ako i preveriť podmienky k podaniu žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky na Ministerstve životného prostredia a predložiť návrh do
budúceho zasadnutia OZ.
2. Regionálne múzeum Mojmírovce
OZ prerokovalo návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP za účelom
realizácie projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce (rekonštrukcia budovy Kúrie - Malý kaštieľ). Starosta obce ozrejmil
postup na príprave podania žiadosti ako i následnú rekonštrukciu
uvedenej nehnuteľnosti. Predpokladaná suma, ktorú by obec mohla
získať, je 2 400 000,00 € s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu
je možnosť získania 20% prostriedkov na vybavenie interiéru múzea.
Poslanci OZ v počte 7 zo 7 prítomných návrh na predloženie žiadosti
schválili.
3. Plat starostu obce
OZ prerokovalo návrh na určenie platu starostu obce na rok 2014.
Podľa predloženého návrhu sa starostovi zvyšuje plat v závislosti na
zvýšení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok podľa oznámenia Štatistického úradu SR. V prípade starostu
obce Mojmírovce ide o zvýšenie hrubej mesačnej mzdy o 50 €. Za
predložený návrh hlasovali štyria zo siedmich prítomných poslancov,
dvaja poslanci boli proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce
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Obec Mojmírovce

Obec Mojmírovce

zastúpená starostom obce Imrichom Kováčom

zastúpená starostom obce Imrichom Kováčom

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy Mojmírovce

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej umeleckej školy Mojmírovce

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa MŠ podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov

odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa ZUŠ podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov

minimálne 5 rokov odbornej pedagogickej praxe
zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 317/2009 Z.z.
občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zák. č. 317/2009 Z.z.
znalosť školskej legislatívy
ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet)

minimálne 5 rokov odbornej pedagogickej praxe
zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 317/2009 Z.z.
občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zák. č. 317/2009 Z.z.
znalosť školskej legislatívy ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet)

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:
prihláška do výberového konania
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca,
potrebná na výkon pedagogickej činnosti
návrh rozvoja koncepcie školy (max. 3 strany )
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov)
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – riaditeľ Materská škola Mojmírovce – neotvárať“ –
do 21. mája 2014 do 17,30 h na adresu
Obec Mojmírovce – Obecný úrad, Nám. sv. Lad.931/7, 951 15 Mojmírovce.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky a vyhradzuje si právo zrušiť výberové konanie.
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ANKETA

MIESTO PRE

Mám rád
akúkoľvek
prácu
V májovom vydaní nášho časopisu dávame
priestor nedávnemu jubilantovi. Človeku, ktorého verejnosť vníma ako aktívneho občana,
plného elánu, sily a nápadov, ktorými môže
konkurovať mladším napriek
tomu, že v apríli si už pripísal
ôsmy krížik... Jubilant, Ľudovít
Kvaňovský je ten, ktorý bol
vždy medzi prvými na brigáde,
ktorý neúnavne organizuje aktivity pre členov COOP Jednota
SD, ktorý aktívne spolupracuje
s ďalšími organizáciami v obci
a k ničomu nie je ľahostajný.
Prečo to tak je sme sa spýtali
priamo jeho.
• Ste predsedom Dozorného
výboru COOP Jednota SD už
42 rokov. Máte 80 rokov. Iní vo vašom veku už
odpočívajú a nezaujíma ich verejný život. Vy
ste stále aktívny, čo vám dáva silu a elán?
Od malička som bol vedený a naučený pracovať, pretože pochádzam z viacčlennej rodiny
a rodičia nás k tomu viedli, chodili sme s nimi
pracovať na polia Cukrovaru Šurany na Malú
Dolinu a k miestnym gazdom, ktorí mali viac
pôdy a nemali deti.
V roku 1950 som nastúpil za učňa, automechanika v závode ČSAD Nitra, ktorý vtedy vznikol
a náš závod bol patronátnym pre naše JRD.
Zamestnanci ČSAD sem chodili na brigády na
polia. Ja som tu bol po 3 roky vypomáhať na
kombajne s bratom Antonom. Tu si spomínam
na príhodu, ktorá ma poučila do života k zodpovednej práci. Od kombajnu nám odvážal zbožie
nemenovaný traktorista, ktorý po dvoch obrátkach sa na pole nevrátil a ja som musel s plným
kombajnom to zbožie odviesť na sýpku JRD
a jeho sme potom našli v strede obce pri krčme.
Aj toto bolo pre mňa jedno z ponaučení, ako
mám zodpovedne pristupovať k zverenej práci.
Ľudia, ktorí pracovali na tomto JRD ma na výročnej schôdzi JSD v roku 1972 zvolili za pred-
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sedu MDV, ktorým som až doteraz. V týchto
rokoch prebiehala aj výstavba nových obchodov
v našej obci a bolo potrebné vykonávať čistiace
práce a úprava okolia pri týchto predajniach,
kde boli veľmi nápomocní členovia, ktorí aj
počas celého roka skrášľovali toto okolie aj
celé námestie. Boli to pani Albína Kukanová a
Katarína Čačaná. Takí ľudia mi dávali podnety
a silu. Dodnes ich mám na fotografiách, sú zapísaní v našej kronike, ktorú začal písať pán učiteľ
Vojtech Kincel, zakladajúci člen Potravného
družstva. Veľkým vzorom
mi bol i nebohý pán učiteľ
Augustín
Radošovský,
ktorý dlhé roky pracoval
ako tajomník a pokladník
dozorného výboru MDV
Jednoty.
• Ako odpočívate a ako
trávite voľný čas?
Svoj voľný čas venujem
svojej rodine - manželke,
vnúčatám a pravnučke,
ktoré mám veľmi rád, len na
tieto stretnutia mi zostáva
málo času, o to je to však radostnejšie, keď sa
stretneme.
• Máte recept na plnohodnotný aktívny život
aj v jeseni života?
Hlavne mám rád akúkoľvek prácu, ktorá je prospešná pre moju rodinu, ale mám rád aj prácu
v záhrade a v prospech členov COOP JSD a
občanov. Teším sa zo spolupráce so všetkými
spoločenskými organizáciami v našej obci, ale
hlavne s SZZ, JDS a s OcÚ.
• Čo by ste poradili mladšej generácii
v dnešnom uponáhľanom pretechnizovanom
svete?
Aby sa viac zaujímali o veci verejné a podieľali
sa na práci v spoločenských organizáciách na
prospech seba, ale najmä na prospech celej obce.
Viem, že mladí majú rôzne záujmy, či už v chove
exotických vtákov, lenže v obci sa s tým neprezentujú a práve toto by bolo potrebné, aby o tom
naši občania vedeli.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa zdravia, síl
a elánu.

Daniela Kozáková

20. výročie časopisu Mojmírovčan
Prvé, historické, vydanie
časopisu Mojmírovčan vyšlo
v máji 1995. Spýtali sme sa
občanov, ako oni vnímajú toto
naše lokálne médium. Niektoré
reakcie uverejňujeme.

vých ustanovizní v našej obci.
O niektorých udalostiach by sa
široká verejnosť nedozvedela,
keby informácie neboli zverejnené v časopise.
PaedDr. M. Eliášová

• Čo si myslíte o našom časopise?
Je
dobrým
informačným
prostriedkom pre našich občanov, lebo sa dozvedia čo sa
v našej obci deje, či sú to spoločenské alebo kultúrne podujatie,
alebo z oblasti zdravotníctva
a športu.
Ľ. Kvasňovský

Časopis má vysokú obsahovú
i estetickú úroveň, poteší každé
nové vydanie, dáva priestor na
vyjadrenie každému, tvorcom
patrí uznanie a vďaka zaň.
PaedDr. K. Kúdelová

Je super. Vždy prináša nové a
nové informácie. Dozviem sa
vždy z neho o aktuálnom dianí
v obci.
Časopis je potrebný, výstižný, Martin
obsahovo naplnený.
Ing. S. Andris
• Aké témy by ste radi čítali?
O činnosti drobnochovateľov,
Časopis je na dobrej úrovni. ktorých je v našej obci veľa
Monitoruje život obce, spolo- a chovajú rôzne exotické druhy.
čenských organizácií, jednotli- Ľ. Kvasňovský

O rodákoch, ktorí preslávili
Mojmírovce, o podzemných
úkrytoch pri tureckej invázii aj
o tom, čo bude napríklad s „malým kaštieľom.“
Ing. S. Andris
Časopis mapuje dosť oblastí života a každý si tam môže nájsť
tú, ktorá ho zaujíma.
PaedDr. M. Eliášová
Rada by som tam videla aktuality z obce a regiónu, viac
príspevkov o histórii obce, pohľad starých obyvateľov, ktorí
pamätajú to, čo nie je inak zaznamenané.
PaedDr. K. Kúdelová
Uvítal by som Záhradkárske
okienko.
Martin

10. výročie vstupu SR do Európskej únie
V máji 2014 je 10 rokov od
vstupu Slovenska do Európskej
únie. Našim čitateľom sme položili dve jednoduché otázky:

Možnosť samostatne sa rozhodovať o rôznych oblastiach
života našej spoločnosti, hlavne
v ekonomickej oblasti. Slovenskosť a originalitu.
PaedDr. M. Eliášová

rozvoj obce, nákup tovarov zo
silnejších krajín...
Ing. S. Andris

Možnosť spoločne prekonávať
problémy, hlavne v čase hospodárskej krízy. Dôležitá je aj
Samorozhodovanie,
keďže možnosť pracovať na otvorezákony EÚ sú nadradené tým ných trhoch práce niektorých
našim.
členských štátov, ktoré majú
Martin
silnú ekonomiku. Slobodu myšlienkam a pohybu.
• Čo nám vstup do EÚ dal?
PaedDr. M. Eliášová
EÚ umožnila mladej generácii
viac cestovať do zahraničia, kde Menu, ktorú používajú okrem
nadobúdali nové skúsenosti, či nás ešte v 17 členských štátoch
už štúdiom, alebo väčším roz- EÚ. Peniaze, ktoré sú pre nás vyhľadom a zdokonaľovaním sa členené v rámci daného prograVzal nám slobodu rozhodovania v jazykoch.
movacieho obdobia. Voľný poo vlastných záujmoch, o tom, čo Ľ. Kvasňovský
hyb osôb, keďže do krajín EÚ už
máme pestovať, či chovať v donepotrebujeme cestovný pas.
mácnostiach.
Okrem cestovania aj partnerstvá Martin
Ing. S. Andris
obcí v zahraničí, dotácie na
• Čo nám vstup do EÚ vzal?
Vstup do EÚ nám vzal pokračovanie rozvoja už vybudovaného
priemyslu, kde bol dostatok pracovných príležitostí. To sa týka
aj poľnohospodárstva, ktoré
bolo na vysokej úrovni a výsledky nám závideli aj v zahraničí
a hlavne ochrana zamestnancov,
dodržiavanie 8 hodinovej pracovnej doby.
Ľ. Kvasňovský
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Z verejnej degustácie

Degustácia vín

Z odbornej degustácie

v Mojmírovciach

V tomto roku sa konal už XVIII. ročník
degustácie a výstavy vín v Mojmírovciach.
Odborná degustácia sa uskutočnila 4. apríla
v reprezentačných priestoroch vinárstva PD
Mojmírovce. Na úvod všetkých členov degustačných komisií a členov organizačného výboru privítal starosta obce Mojmírovce Imrich
Kováč, predseda PD Mojmírovce Ing. Peter
Schulcz a predseda komisie Ing. Juraj Majšík.
V troch komisiách bolo hodnotených stotridsať
vzoriek vín.
Celkovým šampiónom výstavy, víťazom
kategórie biele víno a titul Najlepší domáci vystavovateľ získal Ing. Peter Belan z Mojmíroviec
s vínom Sauvignon, ročník 2013.
Víťazom kategórie červené víno sa stal
Merlot, ročník 2012 od pestovateľa JUDr. Karola Pešla z Nových Zámkov.
Víťazom kategórie ružové víno sa stal Ca-

„Len nech
vojna
nebude!“
bernet Sauvignon rose, ročník 2013 od pestovateľa Róberta Guzmického z Mojmíroviec.
Verejná degustácia vín sa konala 12. apríla
v Kultúrnom dome Mojmírovce, kde predseda
organizačného výboru Imrich Kováč a predseda
degustačných komisií Ing. Miroslav Belan za
asistencie Ing. Viery Láznikovej odovzdali víťazom diplomy a ocenenia. Potom už nasledovalo
ochutnávanie víťazných, ale aj všetkých ostatných vín širokou verejnosťou.
Text a foto: A. Filová ,
kultúrna referentka

Z ájaz d do MÄrchepar ku
Občianske združenie Mojmírovské kroky pripravilo pre svojich členov aj ostatných občanov
(rodičov s deťmi, starých rodičov s vnúčatami) zájazd do Märcheparku (Rakúsko). Zábavný park
s mnohými atrakciami, bohatými stánkami s občerstvením sa nachádza v blízkosti mesta Eisenstadt
v krásnom prostredí neďaleko od stepného Neziderského jazera.
Zájazd sa uskutoční dňa 17.05.2014. Cena je 22,00 EUR na osobu (doprava a sprievodca).
Vstupy a poistenie hradí občianske združenie vo výške približne 20,00 EUR/osoba.
Záujemcovia sa môžu prihlasovať u pani Nory Letkovej na OcÚ Mojmírovce do
15.05.2014.
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Srbské posolstvo:

Netradičná, no hlboko humánna
výstava o bombardovaní Srbska (15. výročie) bola zrealizovaná v Kongresovom
centre Žrebčín v Mojmírovciach v spolupráci so Spolkom Srbov na Slovensku,
Úradom vlády Srbskej republiky a Kaštieľom
Mojmírovce.
Vernisáž, ktorú tradične otvoril riaditeľ
Kaštieľa Mojmírovce pán Štefan Bugár, sa konala 10.4.2014 pod záštitou Veľvyslanectva Srbskej

republiky na Slovensku. Autorom výstavy bol
pán Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku. Autorom fotografií je pán Martin Candir. V úvodných slovách sa predstavitelia Srbska
zhodli v názore, že podstatou výstavy nie je len
spomienka na vojnu v ich krajine, výstava je
v podstate antikampaňou proti akejkoľvek vojne
na svete. Na fotografiách
nie sú vidieť obete ľudí, len
bombardované miesta.
Súčasťou výstavy fotografií prebiehali ešte dve
ďalšie: výstava sôch akademického sochára Stojadina
Cvetkovića a výstava ľudových krojov zo Srbska.
Text: Táňa Tóthová
Foto: Stane Ribič
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Návšteva
z Aradáča

ZAZNAMENALI SME

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Deti v knižnici
V tomto roku navštívili žiaci prvých a druhých tried zo základnej školy, ale i deti z materskej školy so svojimi učiteľkami obecnú
knižnicu.
Druháci čítajú

Vysádzanie mladého viniča
vo vinici PD Mojmírovce
Pri príležitosti konania výstavy privítal starosta obce Imrich Kováč u nás hostí z partnerskej
obce Aradáč, kde žije približne 1500 Slovákov
žijúcich v Srbsku. Strávili u nás niekoľko príjemných dní. Pán Jánošík, bývalý richtár Aradáča, mi
povedal: „My sa tu cítime ako doma, chodíme sem
už cez 12 rokov a poznáme tu už veľa ľudí, vždy
sem radi chodíme, Mojmírovce sú pre nás ako
rodina.“ Ďakujeme za tieto slová.

Foto: Internetová stránka www.marietrevue.sk so súhlasom riaditeľa

Text: Táňa Tóthová
Foto: Archív obce

Cirkus
MARIET REVUE

V dňoch 11. - 13.4.2014 zavítal do našej obce
slovenský cirkus Mariet Revue. Účinkujúci predviedli divákom moderný cirkus pôsobivý pre každú vekovú kategóriu. Vystupovali zvieratká, speváci a herci z televíznych obrazoviek, tanečnice,
klauni i kúzelník - iluzionista, ktorému pomáhali
deti - diváci čarovať kúzelné mince.
T.T.
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Škôlkári si
prezerajú knihy

My sme smelí mravčekovia,
samá práca, samý zhon,
cez leto sme pracovali,
vystavali sme si dom ...

Prváci kreslia

Oboznámili sa s tým, ako vzniká kniha, aká
dlhá cesta ju čaká kým sa dostane k čitateľovi,
aké rôzne knihy poznáme, ako sa o ne staráme
a ako sa môžu stať aj oni – deti platnými čitateľmi
v našej knižnici. Deti veľmi radi odpovedali na
otázky a boli veľmi pozorné a vnímavé. S nadšením si vyfarbovali záložky, ktoré boli vo forme
psíka, mačičky prasiatka a kvetinky. Doma ich
budú používať na značenie textu v knihách. Potom si deti s radosťou poprezerali nové, ale i tie
staršie knihy a veľmi ochotne každé z nich prečítalo kúsok z vybraného textu. Na záver návštevy
dostali všetci malú sladkú odmenu.
Text a foto:A.

Škôlkari
u našich prvákov

Filová ,

knihovníčka

Takýchto usilovných mravčekov – predškolákov sme privítali 13. marca 2014 v našej základnej škole v prváckych triedach pani učiteliek Jany
Arpášovej a Magdalény Segečovej. Prišli s nimi
učiteľky Anna Velebná a Ľubica Kozmová a deti
sa rozišli do obidvoch prvých tried. Prváci sa na škôlkarov veľmi tešili a nevedeli
sa dočkať, kedy im ukážu, čo všetko sa už
ako školáci naučili.
Každý škôlkar si sadol do lavice k
prvákovi, ktorý mu na začiatku hodiny
ukázal, čo všetko bude potrebovať do
školy ako prvák, a to peračník, školské
dosky, písanky, farbičky, ceruzky a perá.
Prváci sa pochválili krásnym čítaním.
Aby trošku čítali aj predškoláci, pripravili sme si pre nich maľované čítanie.
V pripravených vetách čítali obrázky.
Neskôr si vyskúšali písanie na tabuli,
kde nám „napísali“ krásnu cestu do školy.

V matematike sa nám pochválili, že poznajú čísla,
vedia zrátať kvietky, lienky alebo slniečka, vedia
priradiť číslo k obrázkom, ale poznajú i geometrické tvary. Od pani učiteľky si vypočuli príbeh
o mačičke, ktorá si našla nový domov. Obrázky
k príbehu boli vytvorené z geometrických tvarov.
Škôlkari i školáci spoločne vytvárali z tvarov
krásne obrázky podľa vlastnej fantázie. Na záver
vyučovacej hodiny si všetci spoločne zacvičili
a zaspievali. Pri rozlúčke sa navzájom obdarovali
pripravenými darčekmi a na tvári malých škôlkarov bol vidno úsmev a spokojnosť.
Veríme, že sa im v škole páčilo a v septembri
prídu do školy plní elánu a chuti do ďalšej práce
ako tí malí mravčekovia.

Mgr. Jana Arpášová
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Žiacke súperenie
v Deň učiteľov
Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ Mojmírovce (spolu
60) sa nie náhodou 28. 3. 2014 (t. j. v Deň učiteľov) svojou dobrovoľnou účasťou rozhodli
podporiť myšlienku športového súperenia
v netradičnom nultom ročníku Trojboja žiačok
a žiakov ZŠ Mojmírovce, ktorý bol realizovaný
v priestoroch telocviční ZŠ.

Dievčatá i chlapci súťažili v troch disciplínach, kde si mohli nielen precvičiť individuálne
športové zručnosti a schopnosti, ale tiež porovnávať svoje výkony s rovesníkmi. Súťaže prebiehali v dvoch vekových kategóriách: 5.a 6. ročník
a 7.,8. a 9. ročník. Pre nežnejšie pohlavie boli pripravené disciplíny: preskoky cez švihadlo v limite 1 minúty, výdrž v zhybe a hod medicinbalom.
Na chlapcov čakalo nielen súperenie v šplhu, ale
tiež výdrž v zhybe a hod medicinbalom.

Našim víťazom ešte raz srdečná gratulácia
k skvelým výkonom a všetkým aktívnym priaznivcom športu veľa chuti k cieľavedomému kondičnému rozvoju a vytrvalosti! Veríme, že si po-

dobnú športovo – výchovnú akciu „vychutnáme“
aj budúci školský rok! Do športovania!

Mgr. P. Slíž a PaedDr. A. Holková

Deň zeme
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa
v Odbornom učilišti internátnom v Mojmírovciach rozhodli zrealizovať Deň Zeme. Zamerali
sme sa na čistenie znečistených plôch, hlavne
v oblasti Vŕšku a bývalého rybníka pri Žigobare. V danej lokalite sme počas dvoch etáp zlikvidovali čierne skládky v spolupráci s obcou

Mojmírovce, odkiaľ bol zabezpečený odvoz
a recykláciu zozbieraného odpadu, pracovné náradie a vrecia na odpad. Zozbierané
množstvo odpadu predstavovalo tri plne
naložené vlečky. Na akcii sa zúčastnilo 50
učňov a 15 pedagógov. Po vydarenej akcii
sme si posedeli pri dobrom guláši a hrial nás
pocit dobre vykonanej práce i napriek nepriaznivému počasiu. Verím, že spolupráca
s obcou Mojmírovce a naším učilišťom bude
i ďalej pokračovať pri ďalších projektoch v
rámci skrášlovania našej obce.

Mgr. Ľuboš Jančovič
Foto: Ing. Ingrid Dojčanová
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Exkurzia do
Univerzitného
vivária
1. apríl bol medzinárodným dňom vtákov,
ale my, žiaci VIII. A triedy zo Základnej školy
v Mojmírovciach, sme si tento deň spestrili netradičnou exkurziou do Univerzitného vivária.

Žiaci VIII.A

Kristián Žeby
Vivárium sa nachádza v Nitre v priestoroch
SPU, čo sme mnohí doteraz ani len netušili. Sprístupnená nám bola jedna miestnosť, v ktorej sa
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Vinco
nachádzali v špeciálne upravených priestoroch
rôzne plazy, obojživelníky a hmyz. Zaujali rôznorodosťou a samozrejme
exotikou, keďže mnohé
druhy len tak doma nemáme. Počas celého pobytu
vo viváriu nás sprevádzal
Ing. R. Kirchner, ktorý
nám porozprával zaujímavosti nielen o svojich prítomných zverencoch, ale
nám objasnil príjemným
a zrozumiteľným spôsobom život jednotlivých
druhov vo voľnej prírode
aj špecifiká ich chovu
v zajatí.
Každé zvieratko nám
bolo predstavené druhovým názvom, nás viac zaujali familiárne pomenovania ( napríklad suchozemská korytnačka
s menom Vinco, pytón Herkules, ...). Boli sme
milo prekvapení, pretože niektoré jedince, ktoré
sa tu nachádzali sú európskou raritou a my sme
ich mohli vidieť naživo. Naša disciplinovanosť
bola odmenená bližším kontaktom so zvieratkami. Tí najodvážnejší z nás mali možnosť pocítiť
objatie hada, šteklenie nožičiek tarantuly, alebo
aj bozk obrieho slimáka. Prežili sme zaujímavé
popoludnie a veríme, že podobne netradičných
stretnutí zažijeme viac.
Na záver už len jedna poznámka, vivárium
je sprístupnené širokej verejnosti aj počas víkendov.

Mgr. Lucia Franclová

Foto: Karin Kurucová z VIII.A

„Keď
spolupráca
nie je iba slovo...“
Význam slova „spolupráca“ je samozrejme
zrozumiteľný ako spoločné úsilie. Dobrá spolupráca v praxi už tak samozrejmá byť nemusí.
Preto je vzácne, ak spolupráca funguje. V nasledujúcich riadkoch chcem poukázať na niekoľko aktuálnych príkladov dobrej spolupráce
v Základnej škole Mojmírovce.
Vďaka dobrej spolupráci so zriaďovateľom boli zrekonštruované zostávajúce
žiacke sociálne zariadenia. Na veľkú radosť všetkých boli odovzdané do užívania
hneď po Novom roku.
Sústavnou spoluprácou
učiteľov
a žiakov dosahuje naša škola pozoruhodné výsledky v súťažiach, olympiádach
rôzneho zamerania. Naším najčerstvejším želiezkom v ohni je druháčka Nina
Pavlovičová v umeleckom prednese poézie
Hviezdoslavov Kubín, ktorá postúpila do
krajského kola. Obdivuhodný je výkon
deviatačky Kristíny Andiovej, ktorá obsa-

dila v prednese prózy
v anglickom jazyku
i v prednese prózy
v nemeckom jazyku
„STORY“ I. miesto.
Štvrtáčka
Paula
Barthová v prednese
prózy v nemeckom
jazyku „STORY“ získala tiež I. miesto vo
svojej kategórii..
Vydarená
bola spolupráca štvrtákov na otvorenej
hodine z mediálnej výchovy. Ako mediálni
špióni pátrali v krajine ľudových rozprávok po
rozprávkových vzoroch.
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Výsledok spolupráce môže byť i veselý.
Význam vody pre život človeka sme si pripomenuli okrem vážnych aktivít aj tak, že sme sa
obliekli do modra. A tak boli triedy plné živých
belasých kvapiek. Žiačky a žiaci z vyšších ročníkov si zmerali sily v netradičných športových
disciplínach. Okrem kropají potu vyvolávali aj
úsmev na tvárach.
Vzácna je i spolupráca s rodičmi. Vychovávateľky ŠKD zorganizovali úžasné popoludnie, venované jarným zvykom. Výsledkom je
krásne vyzdobený vchod školy.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu všetkým

zamestnancom odznelo aj z úst riaditeľky školy
na slávnostnom posedení pri príležitosti Dňa
učiteľov.
Ceníme si i spoluprácu s časopisom Mojmírovčan, ďakujeme za priestor, ktorý škola dostáva na jeho stránkach.
Ľudia, ktorí majú silu svojím elánom a nasadením strhávať k dobrej spolupráci, sú vzácni.
Nechajme sa nimi strhávať pri každej možnej
príležitosti.

PaedDr. Katarína Kúdelová
riaditeľka ZŠ

LISTOVANIE V KRONIKE
„Ak chceme pochopiť novú víziu
budúcnosti, je najprv potrebné
pochopiť novú víziu minulosti.“
ZELDIN

Spomienka
na celoobecné
slávnosti
v roku 1994
Z pohľadu súčasníka by sme mohli povedať, že rok 1994 priniesol nové inšpirácie do
našej obecnej kultúry u nás. Po prvýkrát sme po
veľkých politických aj spoločenských zmenách
organizovali niečo, čo nemalo obdobu široko
- ďaleko.
Z obecnej kroniky vyberáme:

Prípravná komisia, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo už začiatkom kalendárneho roku sa veľmi intenzívne podieľala na
prípravách celoobecných slávností. Celá
obec sa pripravovala a netrpezlivo očakávala tieto dni, pretože mnohé roky sa u nás
nič podobné neuskutočnilo. Bolo to veľmi
vzrušujúce, pretože rôzne veľké slávnosti
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sme poznali len z televízie a zrazu sa mali
uskutočniť aj u nás. Slávnosť sa pripravovala veľkolepá, bohatá na rôzne atrakcie
i na vzácnych hostí. V piatok 20. mája 1994
vystúpila v SD hudobná skupina našich
mladých chlapcov /Roman Kvasňovský, Tomáš Dúbravský,.../ za dobrej účasti mladých
ľudí. V sobotu 21. mája, naši hostia, poľnohospodári z Wartbergu nad Kremsom, absolvovali exkurziu v Poľnohospodárskom
družstve Mojmírovce. V ten istý deň bolo
slávnostné otvorenie celoobecných osláv
v sále veľkého kaštieľa. Bola vernisáž výstavy z prierezu tvorby grafika-rytca Františka Horniaka a výstava známok od existencie pošty na Slovensku. Svoju zbierku
známok s vianočnou tematikou vystavoval
aj náš spoluobčan Štefan Dubček. Vzácnym
hosťom bol pracovník Slovenskej filatelistickej spoločnosti pán Ňaršík. Naši domáci
umelci, manželia Žilíkoví mali v kaštieli expozíciu svojich drevených hračiek. Zaspievať prišiel Zbor slovenských učiteľov, jeho
členom bol tiež riaditeľ našej školy Ervín
Čanaky. Ďalej sa prezentovali žiaci z DFS
Zbojník pod vedením pán učiteľa Jozefa Janiša, žiaci zo školských družín pod vedením
vychovávateľky Zdenky Pšenkovej. Nechýbali ani Bojtári z Urmína pod vedením PaedDr. Roberta Žilíka. Večer bol majáles.
V nedeľu 22.mája bola v miestnom kostole slávnostná svätá omša, ktorú celebro-
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val arcibiskup Ján Sokol. Potom boli všetci
pozvaní na námestie. Slávnosť sa otvorila
štátnou hymnou, potom nasledovala báseň P. O. Hviezdoslava v podaní Daniely
Kozákovej. Po slávnostnom otvorení boli
príhovory starostu obce, zástupcu Kancelárie prezidenta SR pána Baláža a Štefana
Bajaníka z Matice slovenskej. Medzi hosťami boli aj poslanec NR SR Pavol Hrušovský,
prednosta Okresného úradu v Nitre Tibor
Tóth a všetci sponzori, ktorí prijali pozvanie. Nechýbali ani starostovia okolitých
obcí. Celý slávnostný program moderovali
Scarlet Čanakyová a Dalibor Líška. Boli
to mladí, ambiciózni ľudia - študenti, ale
takmer profesionáli.
Po slávnostnom programe išiel z námestia sprievod obcou. Tvorilo ho niekoľko
kočov ťahaných koňmi, historické motorové
vozidlá VCC, požiarnické autá, zapožičaná
striekačka a samozrejme občania. Sprievod
smeroval do Sedliackej ulice, kde sa nachádzal rodný dom Antona Grasalkoviča.
Zástupca prezidentskej kancelárie tu odhalil pamätnú tabuľu. Sprievod pokračoval
k požiarnej zbrojnici, kde tiež bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá pripomínala 120.
výročie založenia dobrovoľného požiarneho
zboru u nás. Sprievod pokračoval ku kaštie-

Som
človek,
nie tovar!

ľu. Práve 22. mája 1814 sa uskutočnili prvé
organizované dostihy a vošli do histórie ako
prvé konské dostihy v Uhorsku. Pri príležitosti 180. výročia prvých dostihov odhalil
JUDr. Hrušovský tiež pamätnú tabuľu na
budove kaštieľa. Nedeľné popoludnie patrilo rôznym atrakciám. Letectvo Armády SR
v Trenčíne poskytlo veľkú helikoptéru, ktorá pristála na ihrisku. Tiež tu stál veľký teplovzdušný balón z Balónklubu Michalovce
a vozil deti do určitej výšky. Občerstvenie
zabezpečovali bufety. Poľovníci varili guláš. Slávnosť končila asi o desiatej hodine
večer pravým ohňostrojom.
Zážitkov a dojmov bolo veľa, ako už po
mnohé roky nie. Boli vydané príležitostné
pamätné pečiatky, obálky a pohľadnice
našeji, samolepka, vlajka, pero a taška
so znakom obce. K celoobecným oslavám
bola vydaná aj drobná publikácia s názvom
Mojmírovce. Jej zostavovateľmi boli: Štefan
Dubček, Viola Haršániová a Imrich Kováč.
Všetky tieto aktivity, ktoré boli usporiadané mali prispieť k väčšej informovanosti
o Mojmírovciach a k dotváraniu obrazu
obce v súčasnosti.

D. Kozáková, T. Tóthová
Mojmírovce realizujeme svoje aktivity vďaka
projektu s názvom Národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach (NP TSP), na základe

Popri obchodovaní s drogami
a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal
tretí najvýnosnejší a zároveň aj
najrýchlejšie sa rozvíjajúci druh
organizovanej trestnej činnosti.
Ako terénny sociálny pracovník (TSP) a asistent terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci

17

ZAZNAMENALI SME

NÁŠ POSTREH

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Už starí Egypťania poznali med o čom svedčí nález nepriedušne uzavretej nádoby s medom, ktorý sa našiel v jednej z pyramíd. Gréci a Rimania
používali med na konzervovanie mäsa a ovocia. Atléti v starovekom Grécku
používali med pred športovaním na zvýšenie výkonu. Toto je iba niekoľko
prípadov z minulosti, ktoré hovoria o tom, že med bol a aj je nenahraditeľná
surovina vo výžive ľudí.
Med je nasýtený roztok cukrov, ktorý
včely pripravujú z nektáru rastlín alebo
medovice. Nektár je sladká šťava, ktorú
vylučujú rastliny v rastlinných orgánoch
nektáriách. Medovica je tiež sladká šťava,
ktorú vylučujú vošky a méry cucajúce rastlinné pletivá ako nestrávený produkt. Med
vzniká tak, že nektár alebo medovicu včely
zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými
špecifickými látkami, zahusťujú, ukladajú a
ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.
Medy rozdeľujeme podľa pôvodu na nektárové, medovicové a zmiešané. Nektárové
(kvetové) medy majú svetlejšie odtiene a vôňou pripomínajú kvet, z ktorého pochádzajú.
Patria sem repkový, agátový, slnečnicový,
lipový a iné medy. Medovicové medy sú tmavšie, obsahujú vyšší obsah minerálnych látok. Najznámejšie sú medovicový smrekový a jedľový med. Tieto
medy sa často nesprávne označujú ako medy lesné alebo horské. Zmiešaný
med je zmes kvetových a medovicových medov.
Chemické zloženie medu je: voda 18 %, glukóza a fruktóza 50 – 75 %,
sacharóza 5 - 10 %, polysacharidy 1 – 28 %, bielkoviny 3 % a ďalšie látky
(enzýmy, vitamíny C, B1, B2, B6, minerálne látky). Obsah sacharidov v mede
závisí od toho, či je med nektárový alebo medovicový.
Kryštalizácia medu je prirodzená vlastnosť medu. Závisí od pomeru
glukózy a fruktózy v mede. Ak je viac glukózy, med rýchlo kryštalizuje
(repkový med). Ak je viac fruktózy med pomaly alebo vôbec nekryštalizuje
(agátový med).Veľa ľudí si myslí, že skryštalizovaný med je nekvalitný. Nie je
to pravda!!! Skryštalizovaný med má tú istú biologickú a energetické hodnotu
ako med v tekutom stave. Skryštalizovaný med stekutíme jeho ohriatím pri
teplote do 50 °C. Dôležité je neprekročiť túto teplotu, lebo potom med stráca
na kvalite.
Med je vysokohodnotná, ľahko stráviteľná potravina, ktorá je rýchlym
zdrojom energie pri športových a iných namáhavých aktivitách. V potravinárskom priemysle sa z neho vyrábajú rôzne výrobky. Najznámejší nápoj z medu
je medovina, ktorú používali už starí Slovania. Ďalej sa med používa sa pri
kašli, zachrípnutí, pri zápaloch hrdla a pri niektorých žalúdočných chorobách.
Med má široké uplatnenie v kozmetike pri výrobe pleťových krémov a masiek. Dokonca v niektorých krajinách sa med používa pri hojení rán. Sú to
špeciálne druhy medov, ktoré musia byť upravené gamma žiarením.
Na Slovensku je ročná spotreba medu na obyvateľa nízka a zaostávame za
krajinami Euróspkej únie. Spotrebu medu treba zvýšiť, lebo okrem toho, že
je to chutné sladidlo obsahuje dôležité výživné látky pre ľudský organizmus.
Najvhodnejšie je kupovať med priamo od včelára, ktorého poznáte a viete, že
produkuje kvalitný med.

Med

Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Fondom
sociálneho rozvoja, finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk.
Počas dní od 17. do 19. marca 2014 sme absolvovali tréning „Identifikácia obetí obchodovania
s ľuďmi so zameraním na nútenú prácu“ realizovaný v rámci projektu „Posilnenie spoločných
opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov
rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu, organizovaný Ministerstvom vnútra
Slovenskej Republiky. Počas školenia sme sa
oboznámili s Programom podpory a ochrany
obetí obchodovania s ľuďmi, štatistickými informáciami, prípadovými štúdiami zameranými
na identifikáciu obchodovaných osôb, novými
formami obchodovania na Slovensku a identifikačným rozhovorom, ktorý slúži na rozpoznanie
znakov obchodovania s ľuďmi.
Po absolvovaní tréningu sú terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho
pracovníka schopní poskytnúť občanom obce
Mojmírovce poradenstvo, prevenciu a základne informácie potrebné pred vycestovaním do
zahraničia. V cudzine je vhodné mať peňažnú
hotovosť rozloženú na viacerých miestach (batožina, vrecká nohavíc), vedieť dôležité telefónne
čísla ako sú Národná linka pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, slovenské
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veľvyslanectvo alebo konzulát v danej krajine
a pod. Pred vycestovaním je vhodné preveriť
sprostredkovateľskú agentúru (povolenie ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny), zanechať
k dispozícií aktuálnu fotografiu a prefotené doklady. Bezpečné je podpísať pracovnú zmluvu
v jazyku, ktorému rozumiem, ozývať sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa dohodli pred
odchodom a oznámiť každú zmenu pohybu.
Ako hovorí Zuzana Vatráľová z Medzinárodnej organizácie pre migráciu:
„Choďte do zahraničia pracovať, ale
choďte pripravení a doneste si so sebou dobrú
skúsenosť.“
Autor:

Mgr. Simona Čankyová , TSP
Zdroj:
http://www.minv.sk/?obchodovaniesludmi
http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_
FOTKY/article/otroctvo_obchodovanie_s_ludmi_13_dreamstime.jpg

Ing. Marcel Polička, PhD.

V máji oslavujú:
90 – te narodeniny
Mária Dorňáková
75 – te narodeniny
Klára Tokovská,
Zlatica Knézlová,
Jozefína Filípeková
70 – te narodeniny
Ladislav Melai,
Anna Rumanovská
65 – te narodeniny
Jozef Guzmický
60 – te narodeniny
Mária Žáková,
Jozef Horňák,
Ladislav Kotlár
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Boris Košťál
Dieťatku želáme
veľa zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás
Mária Béderová,
Ján Marton,
Anna Palatická,
Anna Žáčiková,
Margita Ballová,
najstaršia občianka
obce - 95 rokov

Rodinám
vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Autoškola PANTER
Ste automechanik, motorkár,
vyznavač vodných športov
alebo cestovateľ? Ak chcete
využívať svoje zamestnanie
či koníček naplno musíte mať vodičské
oprávnenie sk. BE - iba vtedy môžete za
sebou ťahať prívesný vozík nad 750 kg!

Novinka!

Facebook Autoškola PANTER

Akcia na sk. B

Využite uvítaciu ZĹAVU na sk. BE
a prihláste sa v našej Autoškole PANTER

UVÍTACIA

ZĹAVA

INFOLINKA: 0905 554 888
pre Vašu
obec na sk. BE Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

