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Vážení spoluobčania,
na dvere nám zaklopal november, srdečne ho
všetci vítame s očakávaním, že nám prinesie opäť
niečo nové a zaujímavé.
V kalendári významných dní november určite
nezaostáva, už v prvých dňoch tu máme Sviatok
všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, spomíname a ctíme si tieto dni na celom Slovensku.
Potom tu máme rôzne Medzinárodné a Svetové
dni, zastavím sa však pri dátume 17.11. - je to Deň boja za slobodu
a demokraciu, pripomíname si tak 25. výročie (od roku 1989),
odkedy sa začala písať na Slovensku a v Čechách nová história.
Bolo to búrlivé obdobie, i keď je táto revolúcia nazývaná aj nežnou. Možno v tom vidieť i toleranciu, ktorej medzinárodný deň si
pripomíname 16.11. Myslím si, že taký „deň tolerancie“, by mal
byť našou každodennou súčasťou.
Želám vám všetko dobré.

Imrich Kováč,

starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce pozývajú na
Katarínsky podvečer v piatok 21. novembra 2014 od 18,00 do 22,00
hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca
zahrá hudobná skupina KAŠUBA BAND známa z TV Šláger. Vstupné 5,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek: Turistická
informačná kancelária CESYS (Kaštieľ Mojmírovce) pondelok – piatok 13,00 – 16,30.
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA, obec Mojmírovce a Kaštieľ
Mojmírovce vás srdečne pozývajú 30. novembra 2014 o 15,00 hod.
do kongresovej sály Kaštieľa Mojmírovce, na 4. ročník vernisáže
mojmírovských umelcov a 2. ročník výstavy fotografií s názvom
Objavuj a chráň.
* Obec Mojmírovce pozýva deti a rodičov na príchod Mikuláša spojený
s bábkovou hrou Ako Mikuláš svetom putoval. Podujatie sa uskutoční
v piatok 5.12.2014 o 17,00 hod. v kultúrnom dome. Balíčky v hodnote
3 € si môžu rodičia objednať a vstupenku vyzdvihnúť od 10.11. do
4.12.2013 na Obecnom úrade v Mojmírovciach.
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Srdce z Mojmíroviec
Foto: tt
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Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce pripravujú:
* Výlet do čokoládovne v Kittse, prehliadka kostola v Břeclavi, návšteva výstavy Betlehemov a vianočných trhov v Brne - 6.12.2014.
* Adventná kvapka – stretnutie s literatúrou - 7.12.2014 o 18,00 hod.
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Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnuteľností a psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu, aby tak
urobili čo najskôr, nakoľko tieto sú splatné 31. októbra.
Na základe laboratórnych výsledkov vykonaných Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, oznamujeme občanom, že voda
z artézskej studne Kamenická v obci Mojmírovce nie je vhodná na
pitné účely, nakoľko prekračuje limit v chemickom ukazovateli: dusičnany.

SPÝTALI SME SA STAROSTU OBCE
Pán starosta pred nedávnom sme dostali do domácností ďalšie
nádoby na odpady. Čo to bude znamenať v bežnom živote?
V zmysle zákona o dopadoch sme všetci povinní triediť odpady,
ktoré vznikajú v každej domácnosti.
Naša obec je súčasťou Ponitrianskeho združenia pre separovaný
zber a v rámci tohto združenia sme aj súčasťou projektu zavedenia
triedenia odpadov. V dôsledku toho meníme systém odoberania vytriedených zložiek odpadov. V obci už nebudeme používať vrecia na
triedenie, ale farebne odlíšené nádoby.
Modré nádoby sú určené na papier /noviny, časopisy, kartóny, kancelársky a iný papier ako katalógy, listy, zošity, výkresy, telefónny
zoznam, plagáty, lepenka, viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka,
smotany, ovocných štiav,...ale nie mastný papier.
Žlté nádoby sú určené na plasty /čisté PET fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, čistiacich prostriedkov, tégliky
od jogurtov, hračky z plastov – objem je potrebné minimalizovať
stlačením/.
Hnedé nádoby sú určené na bioodpad /tráva, odrezky zo stromov,
kríkov, zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla,
použitá papierová vreckovka a servítok, škrupiny z orechov a vajec,
usadeniny z kávy, čajové vrecká,../ Väčšie kusy zeleného odpadu stále
môžu občania voziť k čistiarni odpadových vôd.
Zelené a čierne nádoby sú určené stále na zostatkový zmesový odpad, ktorý nieje možné triediť.
Farebné nádoby budú vyvážené špeciálnymi vozidlami z obce
v zmysle harmonogramu:
7.11. vývoz modrej nádoby - papier
14.11. vývoz žltej nádoby - plasty
19.12 vývoz žltej nádoby - plasty
Každý piatok - zostatkový zmesový odpad
Vyseparované sklo, veľkoobjemový odpad, elektroodpad, stavebný odpad a nebezpečný odpad môžu občania stále odovzdávať na
zberovom dvore zatiaľ každú sobotu.
Týmto novým spôsobom prechádzame na efektívnejší a čistejší
systém nakladania s odpadmi.
Vážení občania, obec pripravuje nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi, podľa ktorého bude od roku 2015 platiť
iný harmonogram vývozu a zberový dvor bude k dispozícii len každú
druhú sobotu. O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.
Pýtala sa Mgr. D. Kozáková
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Tauris Nitria, spol. s r.o. Mojmírovce
- 20. výročie od otvorenia prevádzky

„...mali jasný cieľ a chuť pracovať...“
aj tieto slová sú zaznamenané v úvodných
stránkach kroniky spoločnosti Tauris Nitria,
spol. s r.o. Mojmírovce, do ktorej mi dovolil
nahliadnuť
výkonný
riaditeľ
Ing. Štefan Kalafa (na snímke).
Samotný fakt vedenia kroniky
„mladej spoločnosti“ slúži ku cti,
zároveň je aj príjemným prekvapením, pretože v súčasnej dobe je
to zriedkavosť. Pán Kalafa pracuje
v Mojmírovciach už od roku 1995.
Prišiel sem zo spoločnosti Tauris,
a.s. z Rimavskej Soboty, začínal
ako výrobný riaditeľ, ale ako sám
povedal: „ zo začiatku sme robili
všetci všetko, pretože výroba
bola menšia“. Postupom času sa
spoločnosť mení a vyvíja v duchu
myšlienky: Budúcnosť tradície.

História a súčasnost˘
Firmu Nitria, spol. s r.o. so sídlom v Nitre založili v roku 1992 štyria spoločníci: Ing. Marián
Bednár, Ing. Jaroslav Ďurečko, Ing. Jozef Kordoš
a MVDr. Milan Vanko. Ich cieľom bolo vyrábať
trvanlivé mäsové výrobky bez tepelného opracovania. Za miesto výstavby si z viacerých možností vybrali Mojmírovce. Spustila sa výstavba
výrobne v súlade s podmienkami EÚ, ktorá prebiehala v dvoch etapách. V roku 1993 dochádza
k prvej zmene – spoločnosť Tauris sídliaca v Rimavskej Sobote sa po dohode stáva novým partnerom, kde okrem finančnej podpory poskytla
spoločnosti Nitria aj svoje logo a skúsenosti, tak
vzniká Tauris Nitria, spol. s r.o. V roku 1994 sa
oficiálne zahájila výroba trvanlivých mäsových
výrobkov. Spoločnosť si už od začiatku budovala
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svoj imidž doma i v zahraničí, jeho zakladatelia
dbali o to, aby už samotná technológia spĺňala
vysoké európske kritériá a normy. Ako prví na
Slovensku používali modernú technológiu zabezpečenú počítačovým riadením. Pri spúšťaní
skúšobnej prevádzky mala
spoločnosť Tauris Nitria
len 10 zamestnancov. Metódou fermentácie, údenia
a sušenia - teda metódou
tepelne
neopracovaných
mäsových výrobkov vyrábala 6 druhov salám v objeme cca 80 ton mesačne.
Tieto boli z Mojmíroviec
rozvážané po celom západnom Slovensku. Do
zamestnania brali väčšinou
mladých ľudí, vychádzajúc
z vlastnej predstavy, cieľov
a návykov do budúcna
s novou štruktúrou. Od roku 1995 pracujú v systéme HCCP, čo pre spotrebiteľa znamená záruku
kvality výrobku. V roku 1996 získavajú ako
prvá mäso spracujúca spoločnosť na Slovensku
Certifikát riadenia kvality podľa EN ISO 9002
a v máji 1997 získali povolenie na vývoz do
krajín EÚ pod č. SK 15. Po získaní potrebných
certifikátov začala spoločnosť realizovať vývoz
do zahraničia. Prvý export bol orientovaný do
Chorvátska, Bieloruska, Ukrajiny a Ruska. Spoločnosť napreduje s pozitívnymi výsledkami,
narastá objem výroby, prijímajú sa noví zamestnanci. V jarných mesiacoch roku 2000 sa začalo
pracovať na výstavbe nových priestorov (výroba
bežala ďalej) a už v decembri sa skolaudovala
1. časť a v auguste 2001 aj 2. časť prístavby.
V roku 2000 bol vykonaný audit spoločnosti
predstaviteľmi USDA/FSIS, ktorý umožnil ako
prvej mäso spracujúcej spoločnosti na Sloven-
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sku vývoz do USA. Postupne sa modernizujú
a pristavujú skladové priestory, sušiarne, sklad
obalov a umývačku prepraviek, rekonštruuje
sa, spoločnosť neustále a intenzívne pracuje na
zlepšovaní kvality výroby. Získané ocenenia to
len potvrdzujú, čím sa v branži považujú za „vysokú školu mäsiarskeho priemyslu. Spoločnosť
získala tieto ocenenia: Zlatý kosák (1997), Cena
Slovenskej republiky za kvalitu (1998), Národná
cena Slovenskej republiky za kvalitu (2002),
zlatá medaila Slovak Gold (1998, 2003) a Grand
Prix Slovak Gold (1999, 2003). V septembri 2013
získala spoločnosť prestížne ocenenie medzinárodnej organizácie Superbrands, ktoré ich zaradilo medzi najlepšie značky na Slovensku.
V súčasnosti pracuje v spoločnosti 80 zamestnancov, ktorí pracujú pri automatizovanej
linke podľa novej technológie (tá im umožňuje
jednoduchšiu prácu s mäsom a strojmi), samozrejme všetko podlieha prísnej kontrole kvality
výrobkov. Vyrába sa 27 druhov trvanlivých
mäsových výrobkov v objeme okolo 300 ton

mesačne. Výrobky sa vyvážajú aj do Maďarska, Čiech, Anglicka a Ruska. Okrem kvality
výrobkov spoločnosť orientuje svoju pozornosť
predovšetkým na zákazníka a jeho potreby, zachováva tradíciu, no sleduje i trendy, pracuje na
inovácii – vyrába výrobky bez alergénov vhodné
aj pre celiatikov. V oblasti servisu pre zákazníka
sa dodávajú na pulty predajní balenia v rôznych
gramážach a obalovej úprave. To všetko sa
ukrýva v myšlienke „Chuť kvality a tradície“.
Treba spomenúť, že spoločnosť už od svojho
vzniku veľmi intenzívne podporovala všetky
aktivity v obci aj mimo nej, pomáhala a pomáha
OcÚ Mojmírovce, školám, charite, športovcom,
Kaštieľu v Mojmírovciach, ale aj festivalu Divadelná Nitra, Cyklistickému klubu Nitra a pod.
Spoločnosti Tauris Nitria, spol. s r.o. Mojmírovce týmto v mene redakčnej rady želáme veľa
pracovných úspechov a spokojných zákazníkov.
Text, foto a poskytnuté zdroje informácií:
tt, kronika spoločnosti a internetová stránka
spoločnosti

Obnova drobných sakrálnych pamiatok v obci
Občianske združenie Mojmírovské kroky z 2% z daní rieši označenie všetkých sakrálnych pamiatok v obci. Vzhľadom
na to, že niektoré sú v zlom stave začneme postupne riešiť ich
úpravu a následne označenie (ktoré už máme pripravené).
V najhoršom stave je Pieta na cintoríne smerom do Svätoplukova. Jej úpravu začne v krátkom čase riešiť PaedDr.
Róbert Žilík. Z jeho posúdenia a návrhu úprav vyberáme:
Pieta na cintoríne pri ceste do Svätoplukova nesie znaky
barokovej sakrálnej plastiky, tzv. ľudového baroka. Vytvorená bola z pieskovca zatiaľ z nezistenej lokality.
Socha sa pravdepodobne spomína v kanonickej vizitácii z
roku 1779 (Mgr. Peter Kerestéš).
Snáď po odstránení premalieb nájdeme presnejší dátum. Kyslé dažde a počasie v minulosti spôsobili narušenie
povrchu modelácie najhodnotnejších detailov sochy a to
portréty Márie a Krista. Mnohopočetné premaľby zabránili
vlhkostnej difúzii - vetraniu kameňa a tým umožnili vzlínaniu
vlahy zo zeme.
Preto v prvej fáze obnovy piety je treba odstrániť všetky
nátery až po kameň. Potom môžeme pristúpiť k petrifikácii
- spevneniu kamennej hmoty. V našich klimatických podmienkach sa zaužívalo konečnú povrchovú úpravu riešiť
vápenným pačokom- mliečkom.

Mgr. Daniela Kozáková , predseda združenia

Pieta na cintoríne
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Regionálne
múzeum
Mojmírovce
Investícia do vašej budúcnosti
Obec Mojmírovce bola úspešná pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
na opravu národnej kultúrnej pamiatky (NKP)
s názvom Kúria s areálom (kúria, park, oplotenie), evidovanej v registri zápisov Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu pod č. 11774/1-3.
Objekt disponuje významnými architektonickými, urbanistickými a historickými hodnotami.
Predstavuje typickú ukážku slovenskej klasicistickej vidieckej architektúry. Kúria nazývaná
ako „Malý kaštieľ“ alebo „Aldobrandíniovská“
je úzko spätá s históriou obce, históriou rodu
Hunyadyovcov a ich vzťahu k talianskemu
šľachtickému rodu Aldobrandíniovcov. Rekonštrukcia NKP bude podporená z projektu
s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce,
Operačný program: Regionálny operačný
program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov, Opatrenie 3.1. Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kód výzvy
ROP-3.1-2013/01. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program - www.ropka.sk,
schválilo projekt s celkovými oprávnenými
výdavkami v čiastke 2 444 219,48 EUR, z toho
nenávratné finančné prostriedky sú vo výške
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Kúria s areálom
2 322 008,51 EUR. Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vo výške 85%, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR s 5 % -tnou spoluúčasťou prijímateľa
– obce Mojmírovce. Ukončenie realizácie aktivít
projektu je plánované k 31.12. 2015.
Cieľom projektu je vytvorenie konkurencieschopnej pamäťovej a fondovej inštitúcie
prostredníctvom obnovy predmetnej NKP a rozšírenie činnosti Regionálneho múzea Mojmírovce. Špecifickým cieľom projektu je zachovanie
kultúrneho dedičstva obnovou významného
pamiatkového objektu, zvýšenie dostupnosti
a kvality služieb pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej úrovni, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu vytvorením priestorov
pre kultúrno-spoločenské aktivity, posilnenie
kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Autor:

Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce
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Predstavujeme
družobnú
obec

ŠARDICE
Ako predseda Komisie pre
kultúru, ochranu historických
pamiatok, cestovný ruch, integráciu a cezhraničnú spoluprácu (KK) som bol poverený
obecným
zastupiteľstvom
nájsť v tomto volebnom období
družobnú obec z Moravy. Stanovil som si kritériá (spoločné
prvky s našou obcou) a na ich
základe som začal družobnú
obec hľadať. Čitateľom obecného časopisu krátko obec
Šardice predstavím:
ŠARDICE sa nachádzajú
v Juhomoravskom kraji, v okrese Hodonín, neďaleko Kyjova, v malebnom kraji
Slovácka, v kraji spevu, vína, folklóru a dobrých
ľudí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku
1286, keď olomoucký biskup vydal listinu o
zriadení miestnej farnosti.. K 1.1.2012 tu žilo
2226 obyvateľov a kataster obce má 1730 ha.
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v obci je
tzv. Rezidencia – bývalé letné sídlo augustiánskeho kláštora. V Rezidencii okrem iných prebýval

aj zakladateľ genetiky Johann Gregor Mendel.
Najstaršou budovou v obci je kostol sv. Michala
Archanjela.
Šardice majú vlastný kroj. Ľudová kultúra
v obci je stále živá, o čom svedčí aj bohatý kultúrnospoločenský život. V obci pôsobí niekoľko
spolkov – Folklórne združenie ŠARDIČAN,
Mendelov vinársky spolok, Poľovnícke združenie HUBERT, ŠARDIČAN, mužský a ženský
spevácky zbor, Cimbalová muzika DENICA,
Ochotnícke divadlo OREL, mládežnícka dychová hudba Mladá
muzika, Dychová hudba ŠARDIČANKA, Dychová hudba
IŠTVÁNCI, včelári, chovatelia,
hasiči a mnoho ďalších združení
a spolkov ....
Významnou súčasťou života
v Šardiciach je šport. V súčasnosti okrem A. mužstva vo futbale má TJ BANÍK v súťaži zapojené aj B. mužstvo, 4 družstvá
dorastencov, 4 žiacke družstvá
a nechýba ani prípravka. Zaujímavosťou je i družstvo žien,
ktoré hrá Moravskosliezsku
divíziu žien.
Verím, že vzájomná spolupráca sa v ďalšom období bude rozvíjať na prospech obidvoch obcí.
Zdroj a podrobnejšie informácie: web stránka
družobnej obce Šardice – www.sardice.cz

Mgr. Martin PALKA
poslanec OZ a predseda KK
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Zbor pre občianske záležitosti
Deti z materskej školy

Stretnutie
jubilantov

Október

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozval 15. októbra starosta obce Imrich Kováč na
obecný úrad najstarších občanov Mojmíroviec
a tohtoročných 90 a 80 ročných jubilantov.
Slávnostného aktu sa ujali členovia Zboru
pre občianske záležitosti v Mojmírovciach Mgr.
Daniela Kozáková, Margita Tatranská a Gabriela
Hlinková za hudobného doprovodu Bc. Rudolfa
Arpáša. Starosta obce Imrich Kováč predniesol
príhovor a ponúkol jubilantov pripraveným malým občerstvením. Na záver sa všetci zapísali do
pamätnej knihy obce a starosta obce spolu s prednostom OcÚ, Jozefom Filom odovzdali všetkým
darčekové koše. Príjemná atmosféra plná lásky a
spomienok na časy minulé nás všetkých očarila.
Najstaršími občanmi Mojmíroviec sú:
Aurélia Čanakyová a Jozef Visolajský, ktorí sa
dožili krásnych 95-tich narodenín.

Jozef Visolajský - najstarší občan
90 - roční sú:
Mária Dorňáková, Mária Polakovičová, Zlatica
Rodná
80 - roční sú:
Jozef Hadnagy, Ľudovít Kvasňovský, Terézia Golianová, Koloman Líška, Emília Drdošová, Jozef
Palaťka, Margita Mihóková, Mária Šokyová.
Aj keď sa niektorí pozvaní jubilanti zo zdravotných dôvodov nemohli na tomto stretnutí
zúčastniť aspoň takouto formou ešte raz srdečne
všetkým blahoželáme.
Text a foto:

A. Filová
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V novembri oslavujú:
85 - te narodeniny
Mária Porubská,
Irena Arvayová
75 - te narodeniny
Jozef Líška
70 - te narodeniny
Aurélia Porhajašová,
Vladimír Balla,
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Magdaléna Matulová
65 - te narodeniny
Imrich Ižák,
Michal Filo,
Marián Pipíška,
Vladimír Eliáš,
Milan Čerešník,
František Tulipán,
Pavel Ďuran,
Helena Kozárová

60 - te narodeniny
Oľga Lámiová
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Opustili nás

Stanislav Markovič
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

- mesiac úcty
k starším

„Rok ubehol ako voda. Prišla
jeseň, ktorá nám ukazuje svoju tvár
nádhernou škálou farieb. Príroda sa
pred našimi očami mení na umelecké
dielo. Človek v jeseni života je takýmto
krásnym umeleckým dielom. No tvaroval a formoval ho majster život svojimi
skúškami, radosťami, ale aj starosťami...“ – takýmito slovami sa prihovorila
Ing. Viera Lázniková našim seniorom
17. októbra 2014 v kultúrnom dome
na kultúrnom podujatí Október – mesiac úcty k starším. V nasledujúcom
programe zaspievala pieseň Hallelujah

žiačka ZUŠ Mojmírovce Lucia Velebná. Deti
z MŠ Mojmírovce, ktoré pripravila pani učiteľka
Lucia Nekorancová potešili babičky a deduškov
pásmom básní a piesní. Básne Babičke a Deduškovi od Máši Haľamovej zarecitovali žiačky
ZŠ Mojmírovce Lucia Velebná a Diana Kinclová.
Po krátkej ukážke z poviedky Dar starej mamy
z knihy Slepačia polievka pre dušu, ktorú predniesla Ing. Viera Lázniková
sa seniorom prihovoril starosta obce Imrich Kováč.
Nasledovalo
vystúpenie
folklórneho súboru Zámčan
z Nových Zámkov, ktorý sa
predviedol spevom a tancom za doprovodu cimbalovej muziky. Na záver na
počúvanie i do tanca zahral
Braňo Vaško.
Toto podujatie s láskou
pripravili
zamestnanci
obecného úradu a chutnú
Lucia Velebná
kapustnicu uvarili poslaa Diana Kinclová
nec OZ a predseda KK
Mgr. Martin Palka
s manželmi Oľgou
a Róbertom Slaténiovými. Poďakovanie
patrí i všetkým dobrovoľníčkam a žiakom ZŠ Mojmírovce,
ktorí nakreslili pre
starkých obrázky so
stromčekom šťastia.
Text a foto:
FS Zámčan

A. Filová
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Ocenení darcovia
krvi z Mojmíroviec
Hovorí sa, že darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť chorým ľuďom.
Jednou z hlavných činností Slovenského
Červeného kríža je oslovovať a vychovávať
budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi
a oceňovať dobrovoľných darcov za mnohonásobné darovanie.
Územný spolok SČK v Nitre už tradične
oceňuje dobrovoľných darcov krvi v Nitrianskej
Synagóge.
Na slávnostnom aktíve bezpríspevkových
darcov krvi 12. 9. 2014, si ocenenie prevzali aj
naši spoluobčania z Mojmíroviec priamo z rúk
doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. - prezidenta
SČK a Ing. Emílie Uhrinovej, MPH generálnej
sekretárky SČK.
Zlatú Jánskeho plaketu získali Rudolf Ivanič
a Gabriela Rybárová.
Striebornú plaketu získali PhDr. Anežka
Strihová, Radovan Tulipán, Milan Mrázek a
PaedDr. Marta Kvasňovská.

Z materskej školy

Digitálne
technológie v MŠ
Začiatok nového školského roka 2014-2015
materskú školu Mojmírovce sprevádzajú nové
aktivity.
Modernizácia výchovno - vzdelávacieho
procesu v materských školách priniesla mnohé
zmeny. Jednou z nich je zavádzanie digitálnych
technológií, ktoré sú pre deti predškolského
veku veľmi obľúbeným nástrojom hravého
učenia sa.
Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých
moderných prostriedkov, ktorý zatraktívni deťom edukačný proces o niečo nové, zaujímavé
a originálne.
Zapojením sa do dvoch národných projektov: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a do projektu pod názvom
Aktivizujúce metódy vo výchove, získala naša
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Pamiatka s generálnou sekretárkou SČK
Ing. E. Uhrinovou a predsedníčkou
Územného spolku v Nitre
Ing. E. Spišiakovou

Ocenené s prezidentom SČK

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zo ZŠ Mojmírovce

Z OUI Mojmírovce

MO v cezpoľnom behu

Návšteva Oponíc

Dňa 25. 9. 2014 sa traja žiaci našej školy zúčastnili majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu, ktoré
sa uskutočnili v Nitrianskych Hrnčiarovciach. ZŠ
Mojmírovce reprezentovali: Marko Čačik zo 6. A,
ktorý obsadil 50. miesto, Marko Trvalec z 9. B,
ktorému sa podarilo dosiahnuť 33. priečku a vynikajúci výsledok nám priniesol Matej Gróf z 9. B,
ktorý v konkurencii 70 bežcov dobehol ako šiesty.
Športovcom srdečne blahoželáme!
Mgr. Peter Slíž

Unikátna výstava
„Tutanchamon/jeho
hrobka a poklady“
v Bratislave

Knižnica Aponyiovského rodu je súčasťou
kaštieľového komplexu. Svojho času bola
jedna z najväčších knižníc v strednej Európe
známa ako Biblioteca Apponiana. Vo svojich
obnovených priestoroch skrýva takmer 17 300
vzácnych kníh. Jej návšteva priniesla žiakom
poznanie literárnej histórie.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

Bronzovú Jánskeho plaketu získal Jozef Šuba
a Norbert Cintula.
Výbor MS SČK Mojmírovce
materská škola dve interaktívne tabule, notebook a farebnú tlačiareň.
Veríme, že ich využitie prinesie deťom
nevšedný interaktívny zážitok, v ktorom sa ich
osobnosť bude efektívne rozvíjať a obohacovať.
Dňa 30. 9. 2014 sa 40 žiakov ZŠ Mojmírovce zúčastnilo jedinečnej výstavy v Bratislave.
Prostredníctvom pútavého príbehu sme sa premiestnili v priestore i čase do sveta starobylej
civilizácie a očami slávneho egyptológa Howarda
Cartera odhalili nevídané čaro egyptských príbehov i artefaktov.

Text a foto: Gabriela

Michalíková

V septembri sa realizovala prvá exkurzia
v rámci Projektu č. 2 Šanca budúcnosti.
Žiaci a učitelia Odborného učilišťa internátneho Mojmírovce (OUI) navštívili historickú knižnicu v Oponiciach.

PaedDr. A. Holková, PaedDr. J. Golianová

Pomáhame si
navzájom
Žiaci OUI brigádovali v obci Mojmírovce.
Táto činnosť bola súčasťou potrebných jesenných prác v mieste ich školy.

text a foto: Gabriela Dujíčková
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KRÁTKE REPORTÁŽE

Cimbalovka URMÍN

Založil ju ešte v máji riaditeľ ZUŠ Mojmírovce Bc. Rudolf Arpáš, ktorý hrá na cimbale a spolu
s ním v súbore vystupujú aj pedagógovia a žiaci
ZUŠ. Po prvýkrát sa predstavili verejnosti dňa
20.5.2014 v Kaštieli Mojmírovce na záverečnom
koncerte ZUŠ.
text: tt; foto: archív obce

Na Šalgovskej Maxi
podkove víťazne

ZAZNAMENALI SME

Z konferencie
Podporujeme náš vidiek

Konferencia NSK
Nitriansky samosprávny kraj usporiadal dňa
2. 10. 2014 v Kaštieli Mojmírovce konferenciu,
ktorá sa konala pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu, pre mikroregióny, miestne akčné skupiny, zapojených podnikateľov a živnostníkov.
Hlavnými témami konferencie boli:

Stretnutie po rokoch
Dňa 18.10.2014 sa uskutočnilo stretnutie
absolventov ZDŠ Mojmírovce z roku 1968. Stretnutia sa zúčastnilo 46 spolužiakov a pozvanie
prijali aj pani učiteľky Justína Taškárová, Justína
Oravcová a Ľudmila Konečná.

Atmosféra bola vynikajúca, akoby tých 46
rokov ani neubehlo. Spomínali sme hlavne na
to dobré a veselé, čo sme v školských laviciach
prežili. Treba poďakovať vedeniu Kaštieľa Mojmírovce za ich ústretový prístup a pomoc pri
organizácii, zvlášť prevádzkarke Márii Sabovej.
Alena Bohunčáková

Tradičné remeslá
Rudolf Tulipán
Na
Ranči
u Rapsu vo
Svätoplukove sa
4. 10. súťažilo
v amatérskych
pretekoch záprahov a jazdeckých
koní.
Okrem
miestnych
sa
zúčastnili aj súťažiaci okolitých
dedín a samoBarbora Beláková
zrejme nechýbali
ani naši koníčkari z Mojmíroviec. Súťažného ducha prejavili
a dostavili sa i úspechy, a to:
Preteky záprahov: 1. miesto – Rudolf Tulipán
s koňom Ťumen; 3. miesto – Štefan Eliáš s koňom Luciano. Preteky jazdeckých koní: 1. miesto
- Barborka Beláková s koňom Bramka; 3. miesto
- Karin Tóthová s koňom Lera.
text a foto: tt

12

Program rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020, ktorý predniesol Ing.
M. Barbarič z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja – metodika a metodológia,
ktorý predniesla Andrea Hagovská z Performace
Consultants. V oboch programoch rezonovala potreba väčšej spolupráce a zlučovanie sa, či už na
úrovni mikroregiónov, MAS alebo podnikateľov.
V súčasnosti sa pracuje na jednoduchej metodike
prípravy projektov, čo by v konečnom dôsledku
malo zjednodušiť prístup k LEADER-u. Niektorí
zástupcovia mali možnosť odprezentovať svoje
uskutočnené projekty. Úspešný projekt 200.
výročie prvých konských dostihov v strednej Európe odprezentovala za Mikroregión CEDRON
Daniela Kozáková (projekt bol označený za jeden
z najlepších za rok 2014). Sprievodným programom bolo malé trhové mestečko, kde ponúkali
rôzne remeselné produkty, nechýbala ochutnávka
vín a regionálnych produktov.
Bližšie informácie nájdete na: www.unsk.sk.
Text: tt, Foto: MAS Dvory a okolie/facebook

Dostihy 2014

U

ž po desiatykrát boli na Závodisku, š.p.
Bratislava zorganizované dostihy venované nášmu regiónu – kolíske dostihov v strednej
Európe.
Nedeľné popoludnie 26.10.2014, bolo pekné
a slnečné, čo znásobili príjemný zážitok pri dostihovom športe. Občianske združenie Mojmírovské kroky v spolupráci s obcou Mojmírovce
zorganizovali zájazd pre našich občanov, milovníkov ušľachtilých koní.
Každý rok sme na záver dostihovej sezóny
mali dva dostihy - Cena grófa Jozefa Huňadyho
a Cena Mojmíroviec - Urmína (Veľká októbrová

cena – vyvrcholenie posledného dostihové dňa).
V jubilejnom roku 2014 Závodisko, š.p. pripravilo okrem dvoch tradičných ešte 2 dostihy
venované nášmu regiónu – Cena PD Mojmírovce
a Cena ThermalKesov, s.r.o.
V Cene Mojmíroviec - Urmína - Veľkej
októbrovej cene si na záverečnom dostihovom
mítingu sezóny vybojoval suverénne víťazstvo
spôsobom štart - cieľ reprezentant HONOR Zaujímavosťou je, že majiteľom koňa je Ing. Pavel
Mozdík z Ivanky pri Nitre, takže môžeme povedať, že tohtoročná Veľká cena je v Nitrianskom
kraji.
DK
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Pamätná izba Björnstjerne Björnsona
v Kaštieli Mojmírovce

Mojmírovčan na
MMM

„Kaštieľ Mojmírovce nie je len hotel a reštaurácia, ale aj sídlo vzdelávacieho inštitútu“, povedal pán Štefan Bugár, riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce, pri
príležitosti otvorenia Pamätnej izby Björnstjerne Björnsona dňa 14. 7. 2014
v priestoroch kaštieľa.

Dňa 5.10.2014 sa v Košiciach uskutočnil jubilejný
90. ročník Medzinárodného
maratónu mieru. Na trať

Slávnostná akcia sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR pána Miroslava Lajčáka a pod záštitou J.E.
Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, ktorá sa osobne
zúčastnila tejto akcie. Björnstjerne Björnson (1832-1910, nórsky spisovateľ
a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru) vystúpil na obranu slovenského národa v čase, keď najväčšmi
vo svojich dejinách bojoval o svoju národnú identitu a existenciu. Pamätnou izbou sa tak vyjadruje
vďaka a to, že nezabúdame. Pán riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce Štefan Bugár touto cestou vyjadruje
svoju vďaku všetkým Mojmírovčanom, predovšetkým Andrei Bakošovej, Edite, Lucii a Tatiane
Žilíkovím, Sergejovi Janajevovi a ďalším, ktorí sa spolupodielali na príprave a realizácii otvorenia
Pamätnej izby Björnstjerne Björnsona a zároveň všetkým, ktorí svojou účasťou podporili humánnu
myšlienku akcie.
Príďte sa do kaštieľa pozrieť, ste srdečne vítaní!
text a použ. inf.: tt; sprievodca expozíciou, foto: internet

HISTORICKÉ OKIENKO

Pripomíname si
- významné osobnosti
ThDr. PhDr. Viliam Fraknói
(27. 2. 1842 Urmnín – 20. 11. 1924 Budapešť)

90 rokov od úmrtia
významného rodáka
Od roku 1879 pôsobil ako hlavný tajomník Krajinskej
Sečéniho knižnice v Budapešti. V roku 1873 sa stal riadnym,
1892 riadiacim a v roku 1907 čestným predsedom Uhorskej
akadémie vied. Bol aj titulárnym oradejským a neskôr i arbejským biskupom. Venoval sa širokému okruhu uhorských dejín
v období 15.-18.storočia, vydal vyše 60 prác. Vo svojom širokom
vedeckom zábere sa venoval napr. dejinám uhorského školstva, cirkevným dejinám, napísal životopisy viacerých významných osobností Uhorska, niektoré jeho edície sa používajú dodnes. Bol členom
viacerých učených spoločností a redigoval niekoľké vedecké periodiká.
Zdroj: PhDr. Peter Keresteš,
Významné urmínske osobnosti do roku 1918
upravila: tt
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dlhú 42,195 km sa postavilo tisíce bežcov v rôznych kategóriách. V hlavnej mužskej kategórii sa
pretekov prvýkrát zúčastnil aj Mojmírovčan - Michal Bohunčák. Síce neskončil medzi prvými, ale
treba oceniť, že ani medzi poslednými a celú trať
úspešne absolvoval.
Gratulujeme.
D. Kozáková

Aktivity a činnosti
DHZ Mojmírovce
Navštívila som mojmírovskú hasičskú zbrojnicu, vedená myšlienkou
dozvedieť sa viac o súčasných aktivitách a činnostiach miestneho Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).
Veliteľ zboru Dušan Pekarík mi
ochotne porozprával a ukázal ako to
u nich funguje. On sám je profesionálnym hasičom (pracuje v Dusle Šaľa),
práca hasiča ho oslovila už v 15-tich rokoch, keď navštívil hasičskú zbrojnicu
a zapáčilo sa mu pomáhať druhým. Berie to ako životnú výzvu a poslanie zároveň. V Mojmírovciach pôsobí od roku
2008 a má pod taktovkou 17 členný tím
dobrovoľných hasičov (piati z nich sú
profesionáli) zložený z mužov a žien vo veku od
18 do 30 rokov. Skupina je aktívna počas celého
roka s cieľom byť vždy pripravený. Dôležitým
faktorom v ich práci je terén. Oblasť, v ktorej
pôsobia, poznajú veľmi dobre a to im pomáha
v predvídavosti pri zásahoch. Výjazdy sú rôzne,
od požiarov cez autonehody, technické výjazdy
(pílenie stromov, odstraňovanie blata z cestnej
komunikácie...) až po pomoc ľuďom. Zážitkov je
veľa. Úlohy majú rozdelené – kontrola techniky,
predprípravné cvičenia, ženy sa viac zameriavajú na súťažné akcie, spoluprácu na podujatiach
s obcou a miestnymi spolkami a muži okrem
spomínaného sa predovšetkým zameriavajú na
výjazdy a pomoc druhým. V niektorých situáciách spolupracujú s OO Policajného zboru.
Osobitou súčasťou zboru je účasť sa súťažiach
v Hasičskom vodnom útoku (voľakedy to bolo
cvičenie, dnes je to súťažný trend) v rámci celého
Slovenska, čím vlastne reprezentujú našu obec.

Dušan Pekarík (vľavo) so svojím kolegom
Veliteľ zboru Dušan Pekarík uvažuje v krátkej
budúcnosti vyvíjať aktivity v rámci zapojenia
mládeže do súťaže Plameniak (mladí hasiči).
Ďakujem veliteľovi zboru za jeho čas a ochotu a našim čitateľom o spomínanej plameniackej
súťaži dáme určite vedieť.
text: tt
foto: tt a DHZ Mojmírovce

Ženy na súťaži
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

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

