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POZVÁNKY A OZNAMY

Drahí spoluobčania,
v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy
žijeme neustále rýchlejšie, je veľmi
dôležité nájsť si čas i na zastavenie sa.
Takým malým, ale krásnym zastavením
sa, sú pre nás najkrajšie sviatky v roku
- VIANOCE.
Je to čas, kedy sme si oveľa bližší ako inokedy a snažíme
sa zabudnúť na bežné problémy. Vôňa vianočného stola a
radosť našich blízkych pri vianočnom stromčeku sú pre nás
nezabudnuteľné. Vianoce však nie sú a nemôžu byť len o
dobrom jedle a hodnotných darčekoch, ale predovšetkým
o stretnutiach človeka s človekom, rodiča s dieťaťom,
starého rodiča so svojím vnúčaťom. V úprimnom úsmeve,
vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. V každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť
na dotykoch, stiskoch rúk, úprimných pohľadoch a milých
gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom
ten najkrajší darček. Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami so sebou. Iba v takomto duchu totiž dospejeme k
tomu, aby sme mohli byť hrdí na našu sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je zárukou jej zdravého, kultúrneho,
spoločenského, duchovného i ekonomického rozvoja.
Záverom príhovoru mi dovoľte pri príležitosti týchto
prekrásnych sviatkov zaželať vám v mene svojom, ale i v
mene členov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce
Božie požehnanie, príjemnú pohodu, vzájomnú úctu a stretnutia s nádhernými prejavmi ľudskosti počas celého roka.
Spolu s tým vám želám do nového roku 2017 veľa šťastia,
zdravia, lásky, osobných i pracovných úspechov.
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*Obec Mojmírovce v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA organizuje
v kultúrnom dome v sobotu 10. decembra 2016 od 9:00 do 13:00
hod. podujatie Vianočné tvorivé dielne. Záujemcovia bez rozdielu veku sa môžu prihlásiť v knižnici počas úradných hodín, alebo
na telefónnom čísle 0917 336 061. Účastnícky poplatok je 1 €. V
cene je čiastočný príspevok na materiál, lektorov a malé občerstvenie. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa prihlásiť
čo najskôr.
*Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi, ale i všetkých ostatných občanov v nedeľu 18. decembra 2016 o 17:00 hod. na Námestie sv. Ladislava, kde sa uskutoční rozsvietenie vianočného
stromčeka. Tak ako vlani i tohto roku nebude chýbať vianočný
punč a pre deti malá sladkosť od anjelika. Od 15:00 hodiny bude
na námestí otvorené Vianočné mestečko. Čaká na vás kultúrny
program, vianočné kulinárske špeciality a malé vianočné trhy.
*Občianske združenie INŠPIRÁCIA a obec Mojmírovce pozývajú občanov na Predsilvestrovskú zábavu v piatok 30. decembra
2016 od 17:00 hod. do 21:00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca zahrá hudobná skupina DUO
JAMAHA, známa z TV Šláger. Vstupné 8,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek bude v klientskom centre na OcÚ
počas úradných hodín od 1.12.2016.
*Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vás pozývajú na spoločné
ukončenie roka 2016 v sobotu 31. decembra na Námestie sv.
Ladislava. Stretnutie sa uskutoční od 23:30 hod. Nebude chýbať
hudba a polnočný ohňostroj.
*Dobrovoľný hasičský zbor v Mojmírovciach v spolupráci s obcou
Mojmírovce vás pozýva na II. hasičský ples v sobotu 14. januára
2017 o 20:00 hod. do Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Do tanca zahrá hudobná skupina EXIL. Vstupné 20 €. V cene je večera,
káva, víno a nealko. Vstupenky si môžete zakúpiť v klientskom
centre na OcÚ počas úradných hodín od 1.12.2016.
*Futbalový klub Mojmírovce srdečne pozýva priaznivcov dobrej
zábavy na XVIII. ples športovcov, ktorý sa uskutoční piatok 27.
januára 2017 v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Do tanca
tradične hrá skupina Brilax. V cene vstupného vo výške 22,- €
je zahrnutá večera, víno, káva, nealko nápoj. Vstupenky, ktoré si
môžete zakúpiť od 12. decembra počas úradných hodín v obecnej
knižnici alebo si ich objednať na tel. čísle 0911/794814, sú zlosovateľné o ceny v tombole.

Redakčná rada časopisu obce
Mojmírovce vám želá príjemné
predsviatočné čítanie, pokoj a pohodu
počas Vianoc a v roku 2017 zdravie,
šťastie, lásku, vzájomné porozumenie
a radosť z dosiahnutých úspechov.
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Z rokovania obecného zastupiteľstva október 2016

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Úradné hodiny na prelome rokov 2016/2017

Obecné zastupiteľstvo
• neschválilo odpredaj pozemku na parcele č. 795/3, k. ú. Mojmírovce, nakoľko obec nemá záujem v súčasnosti o rozpredaj tohto obecného majetku,
• zobralo na vedomie Správu o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ v
školskom roku 2015/2016,
• zobralo na vedomie Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2016/2017 v MŠ, ZŠ a ZUŠ,
• schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016,
• schválilo zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu ZŠ pre školský klub a školskú jedáleň o sumu
2500 € v súlade so žiadosťou riaditeľky základnej školy,
• schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 99.750 € na nákup komunálnej
techniky - zametacieho stroja so zametacou nadstavbou a prednou striekacou lištou za účelom
zlepšenia kvality ovzdušia v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017, ktorý bude realizovaný obcou Mojmírovce,
• zobralo na vedomie informáciu prednostky OcÚ o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Dátové
centrum Slovenska na zabezpečenie elektronizácie obce v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o
e-governmente, v znení neskorších predpisov,
• schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v súvislosti
s realizáciou projektu s názvom Sprístupnenie historických miest A. Grasalkoviča v obci Mojmírovce a meste Vecsés, v rámci programu Interreg Slovakia - Hungary. V prípade úspešnosti a
získania týchto financií by obec pokračovala v revitalizácii verejných priestranstiev.

Úradné hodiny OcÚ v roku 2017
Na základe vyhodnotenia štatistík návštevnosti obecného úradu sme prehodnotili úradné
hodiny a od 09.01.2017 bude úrad pre verejnosť otvorený podľa nasledujúceho harmonogramu:

Klientské centrum
Deň

Hodiny

Stavebný úrad
Deň

Hodiny

pondelok

07:00 - 15:00

pondelok

utorok

12:00 - 15:00

utorok

nestránkový deň

streda

07:30 - 18:00

streda

07:30 - 18:00

štvrtok

12:00 - 15:00

štvrtok

nestránkový deň

piatok

07:30 - 12:00

piatok

07:30 - 12:00

07:00 - 15:00

Kalendár

2017

Tajomstvá
urmínskej
farskej
knižnice
Aj tento rok sme pre Vás pripravili nový kalendár zameraný na
časť našej regionálnej histórie.
Ak Vás zaujímajú tajomstvá
vzácnych a starých kníh, neváhajte a zakúpte si tento exkluzívny
nástenný kalendár v plnofarebnej
tlači.
Kalendár je možné zakúpiť v
Klientskom centre na Obecnom
úrade a v Regionálnom múzeu
Mojmírovce.
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JEDINEČNÉ MOJMÍROVSKÉ
VÍNA ZNÁME NA SLOVENSKU
AJ VO SVETE

65. výročie výroby vína v PD Mojmírovce
Základy vinohradníctva v našej obci boli
položené pravdepodobne v 9. a 10. storočí. Jeho
rozvoj nastal v 16. a 17. storočí. Urmín v minulosti nebol len bežnou dedinou, ale dôležitým
poľnohospodársko-vinohradníckym mestečkom dolnej Nitry. Súčasné vinohradníctvo a
vinárstvo, ktoré krátko po roku 1950 začalo
rozvíjať JRD Budúcnosť v Mojmírovciach, je
dedičstvom po predkoch. Vinice a výroba vína
sa stali súčasťou životného štýlu a kultúry obyvateľov našej obce.
Dlhoročný predseda PD,
čestný občan Mojmíroviec a
popredný poľnohospodársky
manažér Ing. Peter Schultz v
spojitosti so 65. výročím výroby vína uviedol:
„Na našom družstve bola
v roku 1951 založená prvá 3,5 hektárová vinica
pod vedením vtedajšieho vinohradníka Štefana
Dobrovodského. Vinice sa postupne rozširovali
a v 90. rokoch minulého storočia družstvo obrábalo až 192 hektárov. Vinohrady sa budovali v
období pôsobenie Ing. Milana Taškára, Vincenta Belana, Ing. Viliama Pupáka a Ivana Hatiara. V súčasnosti máme na družstve 130 hektárov
viníc. V minulom roku sme si pripomenuli 65.
výročie založenia družstva a v tomto roku 65.
výročie začiatkov výroby vína. Na tohtoročnej
slávnosti Mojmírovské vinobranie sme ocenili
19 pracovníkov, ktorí sa významnou mierou
podieľali na rozvoji vinohradníctva a vinárstva v
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družstve. V súvislosti s výročím chcem ešte doplniť, že družstvo pravidelne sponzorsky podporuje aktivity spoločenských organizácií, záujmovú
činnosť klubov a spolkov v našej obci.”
Družstevné vinice sa nachádzajú na Nitrianskej pahorkatine. Väčšina pôd, na ktorých je vinič vysadený, sú černozeme na spraši s ideálnou
južnou expozíciou. Jedinečnosť polohy, správny
výber odrodovej skladby a moderný spôsob
obhospodarovania vytvárajú predpoklady na to,
aby sa v družstevných vinohradoch dopestovalo
kvalitné hrozno, z ktorého sa vyrába výnimočné
víno.

Mojou obcou sú
MOJMÍROVCE

ZAZNAMENALI SME V OBCI
Vedúci špeciálnej rastlinnej výroby Ing. Miroslav Belan zdôrazňuje:
„Veľkým benefitom našich viníc, okrem pôdy
a klímy, je aj ich vek. Veľká časť výsadby je
staršia ako 20 rokov, ale máme plochy založené
aj pred 30 rokmi. Najväčšou raritou je odroda
Chardonnay, vysadená v roku 1968. Vinič dokáže získať minerálne látky z hĺbky až 15 metrov
a to sa následne prejaví v charakteristických
vlastnostiach vína. Najviac zastúpené odrody
sú Veltlínske zelené a Müller Thurgau, ale máme
aj Rizling rýnsky a vlašský, Rulandské šedé,
Tramín červený, ale tiež nie bežnú bielu odrodu
Bacchus. Pri rozširovaní našich vinohradov v
roku 2006 sme vysadili aj Sauvignom a Merlot
a v roku 2014 slovenské novošľachtence biele
odrody Noriu a Miliu i modré odrody Hron a
Dunaj. Hrozno použité na výrobu vína sa pestuje
spôsobom integrovanej produkcie, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. Pestovateľské
podmienky a ostatné faktory, ktoré pozitívne
ovplyvňujú kvalitu hrozna, (terroir) sa premietajú aj do originálneho vína.”

Zvoz hrozna do pivnice pod kaštieľom
zo záložných očiek vyrástli nové letorasty. Celý
rok bolo veľké množstvo zrážok a vývoj počasia
vyhovoval rozširovaniu hubových chorôb, ale
napriek tomu sme mali hrozno vo veľmi dobrom
zdravotnom stave a aj z tohto ročníka bude vyrobené veľmi pekné víno.”

Prvé družstevné vína sa vyrobili v priestoroch historickej pivnice grófa Huňadyho pod
kaštieľom. V začiatkoch sa víno vyrábalo klasickou metódou bežnou pre dané obdobie. Vtedajší družstevník, teraz takmer 94- ročný Štefan
Foltín (na obrázku s puškou), rád spomína na
neuveriteľnú vynachádzavosť a dôvtip spolupracovníkov v pivnici, ktorí si dokázali vytiahnuť
vínko zo sudov napriek tomu, že poskrýval všetky hadičky aj trubičky?
V roku 1988 sa dali do
prevádzky moderné pivničné priestory priamo pod vinicami. Napriek tomu družstvo stále vo veľkej miere
vyrábalo sudové vína, ktoré
dodávalo do klasických
vinární. Celá produkcia sa
začala fľašovať až v roku
2003, keď vedenie družstva rozhodlo vyrábať vína
pre náročného zákazníka.
V tomto období sa zásadne prebudovali pivničné
priestory a modernizovalo
technologické vybavenie.
Hlavný technológ výroby
vín Ing. Juraj Majšík konštatuje:
Družstevný „zlepšovák” na plašenie škorcov (1974)

Na otázku, aký bol vinohradnícky rok 2016, Ing.
Miroslav Belan odpovedal:
„Bol to jeden z najnepriaznivejších rokov, aký
si vôbec pamätám. V noci 26.4.2016 bolo v Mojmírovciach v prízemnej vrstve ovzdušia -7,5º C.
Vinič mal v tom čase letorasty v dĺžke 10 - 20 cm.
Vinice v obci zamrzli na 100 percent. Tie vyššie
položené menej. V priemere sme na družstve mali
zmrznutie na 40 %. Vinič má však veľkú regeneračnú schopnosť, takže postupne sa spamätal a
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„Výrobou vína sa PD zaraďuje k malým
prevádzkam. Aj to nám umožňuje sústrediť sa na kvalitu produkcie. Spracovávame výlučne vlastné hrozno. Moderná
technológia nám umožnila umiestniť vína
do vinoték, reštauračných a hotelových
zariadení. Družstevné vína sa stávajú
ozdobou privátnych archívov náročných
milovníkov vína. V súčasnosti vyrábame
ročne okolo 120 tisíc fliaš. PD Mojmírovce je súčasťou aj Nitrianskej vínnej cesty.
Ing. Miroslav Belan
Každý rok zabezpečujeme tiež odborné
a Ing. Juraj Majšík pri kontrole kvality vína
degustácie v rámci výstavy vín v našej
Gold medal - Chardonnay Starý koreň 2015, Silobci.”
V ostatných rokoch sa víno z PD Mojmírovce ver medal Cabernet Sauvignon rosé 2015, najstalo rešpektovanou značkou. Dosiahlo ocenenia väčší úspech - Double gold medal - Cabernet
na prestížnych domácich výstavách aj medzi- sauvignon rose 2012.
národných súťažiach a konkurzoch, z ktorých Medzikontinentálne umiestnenie:
Vinoforum CHINA - Gold medal za Tramín
uvedieme len najvýznamnejšie:
Národný salón vín SR - pravidelné zastúpenie červený 2015.
medzi slovenskou vinárskou elitou.
Šampióni slovenských výstav:
Chardonnay 2015, Tramín červený 2015, Rizling
vlašský 2015, Rulandské šedé 2015.
AWC Vienna:
Gold medal - Rulandské šedé 2015, Gold medal
- Cebernet sauvignon rosé 2015, Gold medal Frankovka modrá rosé 2015.
Concours Mondial de Bruxelles:

ZAZNAMENALI SME V OBCI
pime na zdravie mojmírovským vínkom z nášho
poľnohospodárskeho družstva.
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady
Foto: Archív PD Mojmírovce
Redakčná poznámka autora:
Nie som odborník na víno. Keď však chcem potešiť najbližších priateľov na Slovensku aj v zahraničí, tak im prinesiem ako prezent mojmírovské
víno. Aj moji spolužiaci na pravidelných stretávkach zo základnej, strednej i vysokej školy, keď
ochutnajú lahodný mojmírovský mok, tak o žiadny iný drink už nemajú záujem. Mám informácie
o tom, že víno z družstevnej predajne sa nosí ako
najvzácnejší darček dokonca do ďalekého Nórska, Fínska a Dánska. Pri príprave článku som
sa v družstve, vrátane Strediska vinica a pivnica,
stretol s odborne i ľudsky výborným kolektívom.
Nech sa vám darí, naši družstevníci, aj v nasledujúcich rokoch.

Ocenení
pracovníci
pri
príležitosti 65. výročia výroby
vína v PD Mojmírovce
Ing. Miroslav Belan, Štefan Foltín,
Edita Gulášová, Ivan Hatiar, Roman
Holec, Peter Hrnka, Mária Chrenková,
Blažena Klobučníková, Emília Klobučníková, Viliam Kožak, Ing. Juraj Majšík, Gabriela Markovičová, Ing. Anton
Novák, Ing. Viliam Pupák, Jozef Šramko, Miroslav Taškár, Albína Vavríková,
Mária Zásterová.
Za všestrannú propagáciu družstevných vín bol ocenený aj riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce PhDr. Štefan Bugár,
PhD., MBA.

Dobré správy prišli k nám
Uvedenými a tiež ďalšími významnými
úspechmi sa PD Mojmírovce a tým aj naša obec
v ostatných rokoch objavili na vinárskej mape
sveta. PD každoročne organizuje v historických
priestoroch Kaštieľa Mojmírovce pre svojich
obchodných partnerov a významných hostí prezentácie vín. Kvalitné víno je liekom. Tak si pri-
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Po roku opäť prišli Urmínske dobré správy a bolo ich o niečo viac ako minule. Tento rok sa skutočne začal na správnom mieste a to v regionálnom múzeu. Unikátny poštový voz zo Slovenského
poľnohospodárskeho múzea (SPM) v Nitre sem prišiel koncom októbra vyzdvihnúť poštu od detí zo
ZŠ, ZUŠ a OUI Mojmírovce koncom októbra a okružná cesta viedla do všetkých organizácií, kam
deti svoje listy adresovali. Veríme, že táto forma komunikácie sa bude stále rozvíjať.
Tento rok podujatie organizovalo Regionálne múzeum Mojmírovce v spolupráci so SPM v Nitre,
TJK TAJÁR a obcou Mojmírovce.
tt
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Mesiac úcty
k starším
Každoročne si počas októbra pripomíname
a pozornosť venujeme naším najstarším členom
domácnosti, a to babičkám, dedkom, starkým,
jednoducho rodičom. Často sa v spomienkach
vrátia do svojej mladosti, spomenú na veselé aj
smutné chvíle, ktoré prežili, a s nostalgiou nám
ich rozprávajú. Niekedy to zopakujú a my so
záujmom počúvame, ako by to bolo po prvýkrát.
Starší vek sa porovnáva s jeseňou v prírode, tak
ako to povedal v príhovore starosta obce počas
jedného piatkového októbrového podvečera:
„Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody,
ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú
pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a
formoval ho majster Život svojimi skúškami,
radosťami, ale aj starosťami“.
Po krásnych slovách sa prihovorili hostia
- predseda PD Ing. Peter Schultz, riaditeľ úradu
práce Ing. Marek Illéš a predseda JDS v Mojmírovciach Vincent Belan.

Za zdravý chrbát
Občianske združenie Mojmírovské kroky
spustilo 17.10.2016 nový projekt, financovaný z
2% zo zaplatených daní Za zdravý chrbát. Iniciatíva a dvojročná snaha tajomníčky združenia
Aleny Bohunčákovej pri hľadaní vhodnej cvičiteľky sa stala skutočnosťou. Každý pondelok
sa stretáva skupina ľudí, ktorí majú problém s
boľavým chrbtom.
Spýtali sme sa cvičiteľky Alici Palatickej, v
čom sa budú odlišovať tieto stretnutia od iných
foriem cvičenia, ako sú napríklad aerobic, kalanetika či pilates.
„V súčasnej dobe narastá počet ľudí s problémami chrbtice, ktoré spôsobuje dnešný životný
štýl (sedavé zamestnanie, práca za počítačom,
nadmerná fyzická záťaž, pasívny odpočinok pri
televízore). Som fyzioterapeutka s dlhoročnou
praxou a som rada, že môžem prispieť k spusteniu projektu Za zdravý chrbát. Hodiny cvičenia
budú zamerané nielen na prevenciu, ale sčasti
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Nasledoval malý darček v podobe milého
kultúrneho programu, ktorý si pripravili pri
tejto príležitosti deti z MŠ pod vedením učiteľky
Gabriely Michalíkovej, Timea Patáková zo ZŠ
pod vedením učiteľky Jany Golianovej a pesničkami oživila hovorené slovo žiačka ZUŠ Karin
Adámeková pod vedením učiteľky Kataríny
Bielickej.
Vo víre šlágrov v programe Vám, jedine len
vám,... pripomenul dlhoročný operný sólista
SND Ivan Ožvát známe piesne Gejzu Dusíka,
Karola Elberta, Emericha Kálmána, ktorými
všetkých vrátil pár rokov naspäť. Po krátkej prestávke na občerstvenie do tanca a spevu zahral
Ondrej Pastorovič.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomohli pri príprave kapustnice, najmä Márii
Štefákovej a Marte Čankyovej, ako aj Justíne
Andruškovej, Kataríne Straňákovej a Jane Adámekovej s prípravou chutných zákuskov a nemenej aj našim seniorom, ktorí hoci boli hosťami,
ochotne pomáhali pri príprave pohostenia.
Za podporu formou dodania kvalitného vína
si vďaku zaslúži PD Mojmírovce.
Oľga Slaténiová

aj na elimináciu už existujúcich problémov s
chrbticou. Telo sa skladá zo statických svalov
náchylných na skrátenie a dynamických svalov,
ktoré majú tendenciu oslabovať. Nesprávnym
alebo jednostranným zaťažovaním tela vzniká
v oblasti chrbta svalová nerovnováha v podobe
skrátenia a oslabenia svalstva. Preto je potrebné
skrátené svaly naťahovať, oslabené svaly posilňovať a nakoniec vyvážiť obe svalové skupiny.
Mojím cieľom bude správnym cvičením spojeným aj so správnym dýchaním odstrániť svalovú
nerovnováhu. Pevne verím, že svojím aktívnym
prístupom mi v tejto snahe pomôžete. Teším sa
na spoluprácu.“
Ďakujeme pekne za vysvetlenie a veríme,
že projekt bude mať úspech a hlavne pozitívne
výsledky. Na záver dávame do pozornosti, že
skupina nie je uzatvorená, a tí, ktorí majú záujem
o takýto typ cvičenia, sa môžu pridať. Stretnutia
bývajú v pondelok od 18.00 v budove Kaštieľa
Mojmírovce.
Mgr. Daniela Kozáková
Foto: Ing. Alena Bohunčáková
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Hydroterapia
- celoročná

schopnosťami a trénovať čo najdlhšie. Za dosiahnuté ciele chceme ešte raz poďakovať vedeniu
obce Mojmírovce.
Vlasta Árvayová

Klienti zariadenia Šťastný život, n.o. denný stacionár v Mojmírovciach aj v tomto roku
čerpali dotáciu z rozpočtu obce. Z dlhodobého
hľadiska je pre klientov s mentálnym postihnutím vhodné zaradiť pohybové cvičenia v bazéne
s termálnou vodou, ktorá priaznivo pôsobí na
ich centrálnu nervovú sústavu. Túto aktivitu
sme absolvovali v areáli Thermal Kesov v dopoludňajších hodinách. Využívali sme služby,
ktoré oslovili našich klientov - oddychový bazén,
relaxačný bazén, vírivku a vyskúšali sme aj výplavový bazén. Tieto dni boli spojené s radosťou
z vody, a keďže boli zakončené chutným obedom
v miestnej reštaurácii, výsledok bol dokonalý.
Hlavným cieľom našej práce a aj hydroterapie
je pomáhať klientovi zvládnuť každý ďalší deň,
ako sa najlepšie dá. Aj vďaka finančnej pomoci
obce Mojmírovce sa nám podarilo udržiavať pohybový aparát klientov spojený s kognitívnymi

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v spolupráci s Ponitrianskym múzeom a Nitrianskym samosprávnym krajom
pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča,
9.6.2016 otvorili 21. ročník súťažnej prehliadky
prác ľudí s mentálnym postihnutím na tému Čo
mi robí radosť.
Medzi
vystavovateľmi z celého
Slovenska bolo aj naše
zariadenie
Šťastný
život, n. o. denný
stacionár so sídlom v
Mojmírovciach.
Do
súťaže sa zapojili naše
dve klientky. Stanka
Baraníková a Tatiana
Árvayová navštívili
výstavu a medzi vystavenými
prácami
si Tatiana Árvayová
našla svoj obraz pod názvom Strom. Od radosti
a šťastia sa vynorila aj slzička. Úsmevy a všetky
pozitívne emócie v tvárach dievčat nasvedčovali,
že aj ich práce porota ohodnotila.
Vlasta Árvayová

Výtvarný
salón 2016

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V decembri
oslavujú:
80. narodeniny
Štefánia Hrivňáková
75. narodeniny
Mária Oravcová
70. narodeniny
Daniel Kvasňovský
Štefánia Šurábová
Oľga Šimková

65. narodeniny
Marta Hrčková
Lýdia Pavleová
Marta Ďuranová
Ján Košina
60. narodeniny
Mária Korpášová
Peter Žáčik
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Peter Rácz,
Marcus Tobias Lámi,
Lucia Špániková,
Adam Kincel

Ladislav Mészároš,
Ján Šanta,
Barbora Fabianová,
Vojtech Tančenko,
Mária Šubová

Dieťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Štefan Keleši,

Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Noc
v múzeu
H

alloween je slovo prevzaté z
anglického výrazu „All Hallows‘ Evening“, čo doslovne znamená
predvečer všetkých svätých. Pohanský
pôvod tohto sviatku je v Európe a siaha až ku
keltskej kultúre. Kelti nazývali tento sviatok
Samhaim, ktorý bol pohanským sviatkom na
hranici leta a zimy. Pre Keltov bol aj začiatkom
nového roku a bola to doba, kedy sa stierala hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych.
Halloweenskym symbolom je vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre, zvnútra osvetlená
sviečkou či kahancom, ktorá slúži ako lampáš.
Postupom času sa sviatok halloween výrazne
skomercionalizoval a zmodernizoval. Z Európy
sa dostal s írskymi vysťahovalcami až do Spojených štátov amerických. Na Slovensku je však
obdobie týchto sviatkov pokojnejšie a venované
hlavne pamiatke zosnulých.

stáli strašidlá - kostlivec, biela pani, temný pán v
čiernom klobúku...
V súčasnosti je halloween príťažlivý najmä
pre deti a mládež, keď môžu rozvinúť svoju
fantáziu pri vyrezávaní tekvíc, pri zábave a
chodení v strašidelných maskách. A tak zo 4.11.
na 5.11.2016 sa naše regionálne múzeum premenilo na strašidelný zámoček a odvážne deti
sa rozhodli, že v ňom prežijú noc. O perfektnú
strašidelno-tajomnú atmosféru sa postarali bohatou výzdobou všetci pracovníci múzea. Na
chodbe múzea deti stretli ducha, pod nohami im
behali myši, plazil sa had, po stenách liezli veľké
aj malé pavúky a nad nimi lietali netopiere...Vydarený scenár celého podujatia vytvorili Jerguš
Obložinský a Petra Urbáneková. V jednej zo
sál vytvorili skutočne pôsobivé prostredie pre
porotu, ktorej úlohou bolo vyhodnotiť vyrezávané tekvičky. Vo všetkých kútoch miestnosti

Večer sa začal súťažou o najkrajšiu tekvičku.
Musíme podotknúť, že porota mala nesmierne
ťažkú úlohu, lebo všetky tekvičky by si zaslúžili
prvé miesto, boli majstrovsky vyrezané. Deti
jednotlivo predstavili svoje tekvičky, pritom
povedali, kto im s vyrezávaním pomáhal. Takže
touto cestou ďakujeme aj rodičom a starým rodičom za spoluúčasť na tvorbe, a tým aj za účasť na
tomto peknom podujatí. Pokiaľ zasadala porota,
deti si mohli užiť aj maľovanie na tvár, a tak nám
pribudlo aj niekoľko nových strašidielok.
Po náročnom rozhodovaní boli vyhodnotené
prvé štyri miesta v súťaži o tekvičku zvíťazili
Emka, Paulínka, Zarka a Filip. Po súťaži sa
všetci vyzbrojili čelovkami a baterkami a premenili sa na hľadačov pokladu. Odvážne vyrazili
do studenej tmy parku. Jerguš a Petra pripravili
dobrodružnú trasu a každý dostal aj orientačnú
mapku. Po dlhom a náročnom hľadaní spojenom

so získavaním indícií od každého strašidla, ktoré
stretli po ceste, poklad úspešne našli. Ani jedno z
detí neodišlo bez sladkej odmeny z pokladu. Keď
sa vrátili do múzea, čakali ich v tme na chodbe
rozžiarené tekvičky. Pred premietaním rozprávky sa deti rozložili v koncertnej sále, navečerali
sa. Potom mal nasledovať spánok, ktorý ťažko po
takých dobrodružstvách prichádzal, ale nakoniec
ich predsa premohol. Ráno dostali deti raňajky,
rozdeľovala sa strašidelná torta a postupne si po
malých odvážlivcov prichádzali rodičia.
Za nezištnú pomoc ďakujeme
Martine Kudriovej, učiteľke z
Branču, za pedagogický dozor
počas celej akcie, Eve Kozárovej
za spoluprácu, dozor a doslova
umeleckú tortu. Slová vďaky
patria aj mladým dobrovoľníkom,
ktorí nám pomáhali zabaviť a
doviesť malých odvážlivcov až
k pokladu: Veronika Farkašová,
Ondrej Farkaš, Oliver Szabo,
Zuzana Urcikánová, Zuzana
Gajdošová, Katarína Ťavodová,
Marek Gernát, Jakub Šóky, Šimon Zaujec.
Edita Filipová
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Pavel
Dvořák

Pohladenie
duše
Česká folková legenda Honza Nedvěd
zavítal do Mojmíroviec, kde na rozdiel od nevľúdneho počasia zavládla atmosféra pohody,
kľudu a nevšedného umeleckého zážitku.
Do posledného miesta vypredaný kultúrny
dom zažil snáď vrchol tohoročnej umeleckej
sezóny. Napriek dožitej sedemdesiatke vytvoril
Honza Nedvěd svojimi piesňami a sprievodným
slovom príjemnú náladu, ktorou pohladil každú
dušu v sále, každý si mohol pospevovať známe
skladby či vypočuť si niektoré menej hrávané
skvosty z jeho bohatej tvorby. Veď koho by nepotešili piesne a myšlienky plné priateľstva, lásky,
viery v Najvyššieho a viery v dobro ľudí. Každý v
sále pochopil, prečo sa jeho turné nazýva Návrat.
Prekonal toho za posledné roky veľa. Zdravie si
s ním zahralo nevyrovnanú partiu, bulvár ho ničil, ale nikdy sa nevzdal. Ako sám vraví, hlavne
diváci ho znovu postavili na nohy aj napriek
obavám „či to ešte zvládne“. Samozrejme mu k
tomu pomáhajú aj skvelí hudobníci, s ktorými v

v Regionálnom
múzeu Mojmírovce
tomto roku vystupuje. Jindra Koníř na klávesoch
je virtuóz, skladateľ, dirigent, veľmi skromný a
sympatický človek. Pavel Helan z Brna možno
u nás nie je veľmi známy, ale má veľa sólových
koncertov. Sme nesmierne radi, že sme mali tú
česť ich u nás privítať a počiatočné obavy, či
bude záujem o koncert, sa rozplynuli. Je krásne
sledovať ten pocit šťastia v očiach návštevníkov
po koncerte. Myslím si, že po takej krásnej terapii každý odchádza domov spokojný a o trošku
lepší. Keď som Honzu pri lúčení odprevádzal k
autu, srdečne sa poďakoval, ospravedlnil sa za to,
že sa po vystúpení „schoval“ so slovami:
„Mne lekár vraví kľud, žiadne vypätie... a ja
som sa zas nechal strhnúť a spieval som ako o
život, ale to asi inak nejde“.
Rudo Mladý

VeĽká októbrová cena
P

osledný dostihový deň v Závodisku, š.p. Bratislava tradične patrí Veľkej októbrovej cene, v
rámci ktorej sú aj ďalšie štarty a ceny. Samozrejme nechýbala ani Cena Mojmíroviec – Urmína,
kde v rovinovom dostihu V. kategórie na 1800 m zvíťazil 3-ročný hnedý valach TIMAL LA (FR) zo
slovenskej stajne CRB Racing s jazdcom Nikola Petrlíkom a Cenu grófa Jozefa Huňadyho si v 1200 m
rovinovom dostihu IV. kategórie vybojoval 2-ročný hnedák TRUE CHAMP (GER) zo stajne UMC v
sedle známeho džokeja Jaroslava Líneka.
Ceny víťazom podľa tradície odovzdal starosta našej obce Mgr. Martin Palka. Členovia TJK Tajár
spolu s ďalšími Mojmírovčanmi mali možnosť si túto skvelú dostihovú atmosféru vychutnať vrátane
príjemného sprievodného programu. Stalo sa tak vďaka našim sponzorom, obci Mojmírovce a Závodisku, š.p. Bratislava.
tt, foto: Závodisko, š.p. Bratislava
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Pavel Dvořák je snáď naším
najznámejším popularizátorom
histórie, prirovnať k nemu možno už len Vojtecha Zamarovského. Túto osobnosť netreba zvlášť
predstavovať, pretože ju mnohí
z nás poznajú aj z televíznych
obrazoviek.
V piatok 18. novembra 2016
sa v Regionálnom múzeu Mojmírovce uskutočnila autorská beseda s historikom, spisovateľom
a vydavateľom Pavlom Dvořákom. Tento deň
bol nielen pre nás, ale i pre Vydavateľstvo RAK
výnimočný. Dopoludnia bola totiž do skladu vydavateľstva privezená nová kniha a o pol šiestej
večer už P. Dvořáka vítala plná sála v našom
múzeu. Áno, Mojmírovčania, ale i návštevníci
z iných miest, boli prvými, ktorí si mohli v tejto
novej knihe zalistovať. Ide o v poradí už ôsmy
diel zo známej knižnej série Stopy dávnej minulosti s názvom Slovensko v čase tureckých vojen - Smrť sultána Sulejmana. Nášmu múzeu sa
dostalo tej cti, že sa stalo miestom slávnostného
aktu uvedenia tejto knihy do života. Kniha bola
pokrstená symbolickými snehovými vločkami s

Hubertova jazda
Hubertova jazda je chápaná ako rozlúčka
alebo ukončenie jazdeckej sezóny. Usporadúva
sa v októbri až do 3. novembra.
Na slávnostnom nástupe prečíta Master
- vedúci jazdcov záväzné regule, ktoré platia
pre každého, v prípade porušenia musí hriešnik
po skončení predstúpiť pred súd a odčiniť svoj
prehrešok. Pri nástupe je zvolený najskúsenejší
jazdec ako líška. Symbolicky sa mu na rukáv pripne chvost z líšky a lov sa môže začať. Všetci sa
vyberú vopred určenou trasou, v dobrej nálade
sa lúčia so sezónou a samozrejme na konci cesty

ZAZNAMENALI SME V OBCI
prianím, aby si získala čo najviac čitateľov. Spisovateľ krátko predstavil celú sériu „Stôp” i jej
najnovší diel. Potom sa začala zaujímavá beseda,
počas ktorej sme sa rozprávali nielen o Turkoch.
Dozvedeli sme sa, ako sa historik P. Dvořák
dostal aj k archeológii a hlavne to, čo pre neho
znamená príbeh ako forma, ktorou píše svoje
knihy a ako taký príbeh vzniká. Čas sa našiel aj
na zvedavé otázky z publika. P. Dvořák v tento
večer rozdal mnoho autogramov. Preplnená sála múzea len
potvrdzuje, že máme stále záujem poznávať svoju históriu.
Zároveň sa ukázalo, že ľudia
majú vedomosti a prehľad, čo
nás úprimne potešilo. Na záver
sme spisovateľa P. Dvořáka
tiež obdarovali, ako inak,
knihami o našej mojmírovskej
histórii a svoju knihu zo života
našej obce mu venovala aj spisovateľka Viola Haršániová.
P. Dvořák nebol v Mojmírovciach po prvýkrát,
no veríme, že práve táto návšteva sa mu odteraz
bude s našou obcou navždy spájať.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali
na realizácii tohto krásneho večera - od nápadu
pozvať P. Dvořáka až po našich návštevníkov,
pre ktorých sme tento večer usporiadali. A
samozrejme ďakujeme hlavne samotnému historikovi a spisovateľovi, ktorý už roky prináša
históriu medzi ľudí a v jeden novembrový piatok
ju priniesol aj k nám do Mojmíroviec.
Mgr. Tatiana Ivanová,
Regionálne múzeum Mojmírovce
líška musí byť chytená a ten kto ju chytí, stáva
sa víťazom Hubertovej jazdy. Potom sa môže
začať oslava a súd pre všetkých hostí. Takúto
Hubertovu jazdu tradične usporadúva Ranč u
Rapsu vo Svätoplukove a členovia TJK TAJÁR
sa pravidelne zúčastňujú tejto rozlúčky so sezónou. Tohtoročná trasa viedla cez chotárnu časť
obcí Svätoplukovo, Mojmírovce, Veľká Dolina a
Poľný Kesov. Svätý Hubert, ďakujeme ti za vydarenú sezónu, za tvoju ochranu a priazeň. Rovnako vzdávame česť a vďaku všetkým jazdcom,
kočišom a koňom, ktorí sa v tomto roku pričinili
o priaznivú sezónu v našom regióne.
tt
foto: archív Ranč u Rapsu

15

ZAZNAMENALI SME

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Mikroregión
CEDRON - NITRAVA
informuje

Stretli sme sa
s partnermi z Moravy
aj zo Slovenska
V dňoch 22. - 23. októbra 2016 sme zrealizovali niektoré časti projektov podporených
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
prostredníctvom Nástroja 2. Podujatia sa zúčastnili naši partneri z Miestnej akčnej skupiny
(MAS) Dolní Morava, MAS Zlatá cesta, MAS
Rajecká Dolina, MAS Beckov - Čachtice - Tematín a zástupkyňa Centra rozvoja turizmu Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Vysoké
Tatry a samozrejme naši členovia.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce
Príklady dobrej praxe - spoločný workshop a
vydanie dvojjazyčného informačného materiálu sme spolu s kolegami z MAS Dolní Morava
pripravili seminár zameraný na výmenu skúseností z realizácie projektov. Predstavili rôzne
typy projektov, čo bolo pre obidve strany veľmi
inšpiratívne.
Realizácia projektu regionálnej spolupráce
Zavedenie regionálneho značenia produktov
a služieb pre vidiecke územie NSK - tvorba
regionálnej značky a systému kvality spočívala v zorganizovaní konferencie v spolupráci s
MAS Zlatá cesta. Ťažiskom konferencie bola
prezentácia pod názvom Regionálne značenie
produktov od A po Z. Druhá časť bola zameraná
na prezentáciu skúseností samotných držiteľov

regionálnej značky produktov a služieb, čo bolo
pre všetkých zúčastnených veľmi zaujímavé a
podnetné. Súčasťou konferencie bola prezentácia
a ochutnávka regionálnych produktov zo Slovenska aj Moravy. Veľmi pekne ďakujeme všetkým,
ktorí poskytli svoje výrobky k prezentácii a
ochutnávke.
Súčasťou víkendu bol aj seminár ...aj rovina
má svoje čaro ako ukončenie projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu. Predstavili sme
nový propagačný materiál Putujeme Mikroregiónom CEDRON – NITRAVA, ďalšie informačné
materiály s propagáciou potenciálu územia a
certifikovaných ubytovacích zariadení u nás.
Pre všetkých zúčastnených bola zaujímavá prezentácia potenciálu MR CEDRON - NITRAVA a
jeho využitie v rozvoji cestovného ruchu, ktorú
viedol PhDr. Štefan Bugár, riaditeľ Kaštieľa
Mojmírovce, s.r.o.
Súbežne s týmito aktivitami sme v rámci
projektu Obnova tradícií trhov a jarmokov
v MR CEDRON - NITRAVA zorganizovali
prvý regionálny jesenný jarmok aj s kultúrnym
programom. Cieľom bolo dať príležitosť miestnym remeselníkom, výrobcom, producentom aj
pestovateľom z územia, aby sa predstavili širokej
verejnosti. V kultúrnom programe sa predstavili
jednotlivé obce. Na jarmoku dostali svoj priestor
aj držitelia regionálnej značky HONT z územia
MAS Zlatá cesta.
Sprievodnými aktivitami bola výstava fotografií z nášho regiónu, výstava tvorby domácich
umelcov, prezentácia drobných domácich zvierat, vozenie na koči, návšteva
Regionálneho múzea v Mojmírovciach,
kúpanie v Termal park Nitrava v Poľnom
Kesove a prehliadka mesta Nitra.
Vzhľadom na to, že išlo o veľmi rozsiahlu aktivitu, ďakujeme všetkým, ktorí
sa s nami podieľali na jej organizovaní.
Mgr. Daniela Kozáková,
MR CEDRON - NITRAVA
Foto: Archív MR CEDRON - NITRAVA
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Ako sme v škôlke
rozprávkovali
Predškoláci sa 4.11.2016 stretli v MŠ s odvahou dospelákov stráviť noc v škôlke. Aby potlačili strach, ktorý nechceli dať najavo, vytvorili si
vlastný povzbudzujúci pokrik:
„My sa nebojíme, my sme nebojácni predškolácki hrdinovia.“
S týmto pokrikom sme vyštartovali a so
sviečkami a baterkami sme blúdili tmou okolo
múzea, cez park naspäť do škôlky. Tam nás už
čakala večera a bohatý rozprávkovo strašidelný
program. Prezliekli sme sa do rozprávkových
kostýmov a plnili sme rôzne úlohy. Skladali sme
kostry, lovili duchov, dávali netopiere do jaskyne
a hádzali žeravé uhlíky do pahrebiska. Veľkým
zážitok bolo pre všetkých blúdenie chodbami ZŠ.
Striehli na nás hýbajúce sa strašidlá - my sme
vedeli, že nie sú naozajstné, a preto sme mali len
maličký strach.
Po návrate zo školy nás čakalo Ľadové kráľovstvo, naša začarovaná trieda. Piesňou, Annou
a Elzou sme menili zamrznutú triedu, skladali
sme ľadové puzzle a hrali rôzne hry. Únava nás
zmohla, a preto sme sa nachystali na nočný čarovný spánok. Ten sme začali čítaním rozprávok
s Luckou, Gabikou a Karolínkou. Ráno sme si
hneď rozprávali, čo sa nám snívalo, naraňajkovali sme sa a skúšali púšťať šarkana, no keďže
bol slabý vietor, veľmi sa nám nedarilo. Nevadí,
možno na budúci rok, keď budú spať v škôlke
naši kamaráti.
Mgr. Anna Velebná
Foto: Gabriela Michalíková

Jeden kováč
koňa kuje
Poznáme to, občas sa v domácnosti
nájde niečo, čo prestane fungovať tak
ako má, a my sme
radi, keď je tu niekto,
kto vie, čo robiť, a
hlavne vie, ako hmotný problém odstrániť.
Manuálna, technická,
remeselná zručnosť
bola vždy vítaným
nadaním v každej
rodine aj dedine.
Aby tieto skvosty
každodennosti
nevymreli, je potrebné
ich rozdúchavať už
v mladom veku. My
sme sa o to pokúsili
spolu s 12 deťmi 5.
– 7. ročníka ZŠ počas
dvoch októbrových
dní. Vďaka organizácii Strom života
sme mali možnosť navštíviť krásnu umeleckú a
tvorivú Kremnicu. Práve tu sa konal kreatívny
workshop v miestnej škole úžitkového výtvarníctva. Naše deti si postupne v blokoch vyskúšali
tradičné aj mnohé netradičné techniky spracovania rôzneho materiálu. Šperkárstvo, práca s

17

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
hlinou, práca s drevom a kováčstvo vyskúšali
schopnosti, kreativitu, ale hlavne zručnosť
našich žiakov. Dievčatám iskrili pohľady pri
výrobe vlastných šperkov. Nákova zasa zaiskrila
pod údermi kladiva, keď v kováčskej dielni vyrábali kutáč do krbu. Vôbec sa nezľakli náradia
ani ohňa. Pri práci s drevom poctivo pílili ručnou
pílkou, vyrábali dekoráciu - malý domček, ten
si vlastnoručne aj namaľovali. Pri modelovaní
z hliny našli inšpiráciu v rozprávkach, ale i v
kremnických povestiach. Svojimi otázkami sa
chceli dozvedieť o všetkých možnostiach práce s
daným materiálom. Skutočnou odmenou bol pre
nich výrobok, ktorý si sami zhotovili.
Po užitočne strávenom čase sme so sebou domov doniesli aj 12 výučných listov. Už sa nevieme dočkať, kedy budeme môcť ísť na podobné
workshopy s ďalšími deťmi.
Mgr. Lucia Franclová

Týždeň
zdravej výživy
V našej základnej škole sme sa od 10.10. do
14.10.2016 venovali zdravej výžive.
Na druhom stupni ZŠ žiaci vytvárali krásne
obrazy z cestovín, kde zaujímavo pomocou nich
stvárnili budovy, krajinky, postavy, živočíchy,
rozprávkové bytosti. V ďalších dňoch sa konala
súťažná ochutnávka ovocia a zeleniny, pri ktorej
si žiaci užili aj veľa zábavy, pretože nie všetky
chute ich jazýčkom lahodili. Deti tvorili nástenku z mliečnych výrobkov, vďaka ktorej sa učili
o dôležitosti mlieka pre ich rast. Vo štvrtom dni
vyhotovili 3D pyramídu zdravej výživy, ktorá
im názorne ukázala, ktoré potraviny a v akých
množstvách treba konzumovať. Posledný deň
svoju pozornosť venovali pohybu a pitnému
režimu. Počas celého týždňa tvorili úvahy do literárnej súťaže s témou Prečo jem slovenské potraviny, vypracovávali pracovný list na základe
pripravenej relácie a diskutovali o zdravej výžive
nielen na hodinách biológie.
Ak využijú svoje poznatky v každodennej
praxi, budeme mať zdravé a spokojné deti.
Mgr. Zuzana Šušková
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FUTBAL

Mojmičitariáda
Koncom októbra v OUI Mojmírovce pripravila školská knihovníčka podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom
Mojmičitariáda. Zúčastnilo sa na ňom aj vedenie
školy: PaedDr. Janka Stoláriková, Ing. Soňa Belanová, Mgr. Ľuboš Jančovič.
Téma tohtoročného slávnostného stretnutia
bola - Učíme sa vo dvojiciach, učíme sa v malých
skupinkách. Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov našej školy.
Hlavný program – spoznávanie minulosti Mojmíroviec, významnej obce, v ktorej sídli odborné učilište, prostredníctvom príbehov úžasných
kníh autorky Violy Haršániovej a pútavých básní Roberta Žilíka, zaujal všetkých prítomných.
Súčasťou výnimočného edukatívneho zámeru bola aj literárna vychádzka popri kamenných sochách – hrdinoch knižných príbehov až
po regionálne múzeum. Pretože knihy, z ktorých
sme v školskej knižnici čítali, svojou literárno-historickou hodnotou, presahujú priestor obce,
majú význam pre čitateľov z celého Mikroregiónu Cedron – Nitrava.
Žiakov prozaické i básnické texty zaujali svojou výnimočnosťou, umeleckým opisom činností
ľudí, prostredia kaštieľa, jednoduchých roľníkov
nerozlučne spätých so svojím kúskom zeme v
dobe, ktorú nenávratne odvial čas. Jej spoznávaním sa obohacujeme, za čo patrí veľká vďaka
mojmírovským spisovateľom. Ich tvorba je inšpiráciou pre aktivity učiteľov literatúry, vhodná
aj do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová

Sedemdesiatnik
Anton

Čurgali
Málokto by tomu veril, ale koncom
októbra oslávil svoje okrúhle jubileum
Anton Čurgali. Rodák z Krškán sa
priženil do našej obce, tu našiel svoju
manželku a druhý domov. Okrem oslavy v kruhu rodiny a v súbore Senior sa
oslavovalo ešte raz. Asi nikoho neprekvapí, že sa oslavovalo na futbalovom
trávniku.
Posledný tohtoročný zápas na našom ihrisku mal netradičných aktérov.
Sobotu 29. októbra v mojmírovských
dresov vybehli na ihrisko hráči vo
veku od 40 do 70 rokov. Pozvanie
prijali Tonovi kamaráti, spoluhráči,
bývalí zverenci. Nastúpili dokonca aj
funkcionári futbalového klubu, čo sa
stáva naozaj iba výnimočne. Na druhej
strane sa predstavili hráči Štefanovičovej, ktorých oslávenec taktiež trénoval.
Všetci sa mu takto rozhodli poďakovať
za prácu v prospech futbalu v Mojmírociach i v regióne.
Napriek tomu, že Tonovi pribudol
už siedmy krížik, obliekol sa do dresu

a hoci v prvom polčase po pár minútach uvoľnil
miesto mladším, nastúpil aj do druhého polčasu
a odohral ho celý. V závere dokonca uzavrel
výsledok stretnutia gólom z pokutového kopu.
Tono Čurgali - hráč, tréner (jeho rukami prešli
okrem prípravky všetky vekové kategórie hráčov Mojmíroviec),
funkcionár, ale tiež
hospodár.
Chlap,
ktorý napriek zdravotným problémom
na šport a najmä futbal nikdy nezanevrel.
V niektorých rodinách sa všetko krúti
okolo koníčka hlavy
rodiny. Presne tak to
bolo a je aj v rodine
Čurgaliových. Manželka a deti ho v jeho
záľube podporovali a
aj im patrí za to veľké
poďakovanie.
Celá mojmírovská futbalová rodina
ti želá, Tonko, do
ďalších rokov všetko
dobré, najmä zdravie,
pohodu a veľa radosti
pri sledovaní svojich
nasledovníkov
na
trávnikoch.
Jozef Filo
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Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Facebook Autoškola PANTER

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

Posledná
možnosř

za STARÚ
CENU!

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

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

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

fan.manager@orangemail.sk

