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Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému
svetu! Už dávno sa hovorí, že
slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených pováh.

Vážení spoluobčania.
prihováram sa k Vám v mesiaci,
kedy slávime najkrajšie sviatky pokoja, porozumenia a lásky - VIANOCE.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a
výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a harmónie.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby tieto dni
boli naplnené spokojnosťou, láskou a ľudskou spolupatričnosťou. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre
každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.
Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. Darčeky pod stromčekom by nemali byť symbolom Vianoc, sú
iba pozornosťou z lásky. Ježiško sa narodil iba v skromnej
maštaľke a v chudobe a aj tak ho uznáva celý svet. Pri jeho
mene sa zohne koleno každého kresťana, či už bohatého
alebo chudobného. Preto by sme si mali viac vážiť ľudské
hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Mali by sme si aj viac odpúšťať a menej sa
hádať. Boh chce, aby sme sa čo najviac podobali dieťatku
v jasličkách. Nemali by sme sa nechať strhnúť nejakým
predvianočným zhonom, stresom a nákupmi. Nech je tým
vaším najkrajším a najpotrebnejším darčekom vo vôni
ihličia, štedrovečernej večere a atmosfére rozbaľovania
darčekov hlavne čas, ktorý venujete najdrahším a ktorý
vám venujú všetci vaši najbližší, rodina, či priatelia. Želám
vám a vašim rodinám i priateľom radosť a pokojné prežitie
tejto vzácnej atmosféry.
V mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, členov redakčnej rady a v mene
svojom vám všetkým ľuďom dobrej vôle želám tie najkrajšie Vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, tolerancie,
ľudskosti a spolupatričnosti.

J. A. Komenský

Mojou obcou sú
Mojmírovce
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* Vedenie obce oznamuje občanom, že obecný úrad bude v termíne od 31.12.2018 do 07.01.2019 zatvorený. Zároveň upozorňujeme
občanov, že zberový dvor bude v mesiaci január 2019 zatvorený.
* Obec Mojmírovce oznamuje deťom a rodičom, že v sobotu 8.
decembra 2018 o 16.30 do našej obce na Námestie sv. Ladislava
zavíta Mikuláš. Lístok na balíček v hodnote 6,00 € si môžu rodičia
objednať a vyzdvihnúť do 06.12.2018 v klientskom centre na Obecnom úrade v Mojmírovciach. Domácnosti, ktoré majú vyrovnané k
31.12.2017 záväzky voči obci, si môžu na balíček uplatniť 50 % zľavu. Pre každé dieťa môže byť objednaný iba jeden balíček.
* Obec Mojmírovce pozýva rodiny s deťmi i všetkých ostatných
občanov v nedeľu 16. decembra 2018 o 16.30 na Námestie sv.
Ladislava, kde sa uskutoční rozsvietenie vianočného stromčeka.
Tak ako každý rok, i tohto roku nebude chýbať vianočný punč. Od
15.00 budú na námestí otvorené obecné vianočné trhy. Čaká na vás
kultúrny program a vianočné kulinárske špeciality.
* Občianske združenie INŠPIRÁCIA v spolupráci s obcami Mojmírovce a Svätoplukovo pozývajú občanov na Predsilvestrovskú zábavu v sobotu 29. decembra 2018 od 17.00 do 21.00 do kultúrneho
domu vo Svätoplukove. Na počúvanie i do tanca zahrá hudobná
skupina DUO JAMAHA. Vstupné 10,00 €. Batôžkové občerstvenie.
Predpredaj vstupeniek bude v klientskom centre na Obecnom úrade
v Mojmírovciach počas úradných hodín.
* Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vás pozývajú spoločne ukončiť rok 2018 na Námestie sv. Ladislava v pondelok 31. decembra.
Stretnutie sa uskutoční od 23.30. Nebude chýbať hudba a polnočný
ohňostroj.

Vinš z Ponitria
Vinšujem vám v tieto slávne sviatky,
Aby vám dal Pánboh šťastie,
Hojné božské požehnanie, na poli úrodu,
V dome príplodu, na statečku rozmnoženie,
na dietkach potešenie
A vám všetkým dobrého zdravia.

Po urmínsky by bolo
Vinšujem vám tito slávné svátki,
aby vám dal Pánbo šťasťí,
hojné božské požehnáňí, na poli úrodu,
v dome príplodu, na statečku rozmnožeňí,
na ďítkách poťešeňí
a vám šeckím dobré zdraví.
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obcí zo dňa 10. november
2018 v obci Mojmírovce

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných platných hlasov:

V komunálnych voľbách 2018 sa hlasovalo v troch volebných miestnostiach, ktoré boli sprístupnené voličom od 7.00 do 22.00 hodiny. Z celkového množstva oprávnených voličov v počte 2357 sa
hlasovania zúčastnilo 1154 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 48,96 %. Pre voľby starostu obce
bolo odovzdaných 1133 platných hlasovacích lístkov a pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
odovzdaných 1131 platných hlasovacích lístkov.
Na post starostu obce Mojmírovce boli zaregistrovaní dvaja kandidáti. Kandidáti podľa poradia
na hlasovacom lístku získali nasledovný počet hlasov:

Za starostu obce Mojmírovce bol zvolený Mgr. Martin Palka.
Z 25-tich kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov v poradí
podľa počtu získaných hlasov:

Ing. Viera Lázniková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Vážení spoluobčania,
máme za sebou komunálne voľby a ja sa k Vám po nich prihováram ako opätovne
zvolený starosta našej obce. Som veľmi rád, že sa mi dostalo takej pocty od vás spoluobčanov, ktorí ste mi dali oprávnenie stáť na čele Obce Mojmírovce na ďalšie štyri
roky. Hlboko si vážim Vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili a z úprimného srdca Vám za to
ďakujem. Dôvera, ktorou ste ma poctili, je pre mňa obrovskou výzvou a záväzkom. Je to
pocta, ale hlavne veľká zodpovednosť. Viem, že ma čaká veľa práce a že to mnohokrát
nebude ľahké, ale verím v plodnú spoluprácu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom
a zamestnancami obecného úradu. Som presvedčený, že len spoločnými silami môžeme
dospieť k úspechu. Úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich spoluobčanov. Zároveň chcem poďakovať končiacim poslancom obecného zastupiteľstva
Ing. Andrei Bakošovej a Emilovi Hlinkovi za ich plnohodnotnú a príkladnú prácu vo
volebnom období 2014 - 2018. Všetkým občanom želám pokoj v duši, ktorý nech sa v nej
udrží po celé ďalšie štvorročné volebné obdobie.
S úctou a vďakou
Mgr. Martin PALKA, starosta obce
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Čo nové
v urmínskom mlyne
alebo ako sa po
70 rokoch znovu
pohol stabilák
Pred 5 rokmi v septembri 2013 vzniklo občianske združenie Urmínsky mlyn,
cieľom ktorého je podpora aktivít smerujúcich k zachovaniu a využitiu národnej
kultúrnej pamiatky – strojového mlyna v
Mojmírovciach. Aj v tomto roku v októbri
počas babieho leta sa pokračovalo v obnove historického krovu mlyna a vymenila
sa ďalšia časť pretekajúcej plechovej krytiny za drevený šindeľ. A keďže stavebná
obnova je finančne veľmi náročná, robí sa
postupne, podľa výšky získaných dotácií. Tohoročný projekt Obnova unikátneho mlyna v Mojmírovciach, III. etapa - pokračovanie postupnej
obnovy krovu a šindľovej strechy na mlynici je
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, ako aj s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a
tiež je projekt realizovaný s finančným príspevkom obce Mojmírovce.
Okrem opravy strechy bol „starý mlyn“
svedkom ďalších zaujímavých udalostí, ktoré
sa udiali v jeho okolí alebo priamo v ňom: jarná
upratovacia brigáda, Deň nášho chleba (organizovaný 13. mája), práce na oprave stabilného

Veľký zotrvačník na stabiláku
s priemerom cez 2 metre.

motora, letná brigáda partie kamarátov počas
upršaného počasia koncom augusta, spustenie
stabilného motora koncom októbra, návštevy
okoloidúcich a návštevy miestnych školákov.
Nápad zorganizovať deň otvorených dverí
v urmínskom mlyne sme mali už dávnejšie, ale
spojiť sprístupnenie mlyna ešte s obilím – chlebom, bolo nápadom starostu obce Mgr. Martina
Palku a regionalistu PaedDr. Roberta Žilíka.
Ten so svojím DROPiK-om pripravil program,
ktorý podľa účasti a ohlasov zaujal mladších aj
starších návštevníkom, za čo mu patrí naša veľká
vďaka. Bližšie bolo o Dni nášho chleba písané už
v júnovom čísle Mojmírovčana a reportáž bola
odvysielaná aj v TV Nitrička.
Prostredníctvom
obecného časopisu ďakujeme za
organizáciu, pomoc a podporu
okrem manželov Žilíkovcov aj
obci Mojmírovce, sponzorom,
dramaticko–speváckej skupine Štefánia zo Svätoplukova,
Detskej muzike Zurmína a
tiež Táni Tóthovej, Barbore
Kotryovej, Ivanovi Šebestiánovi, Rudovi Tulipánovi,
susedom Marike Kukanovej,
Vladovi Veselovskému, Jarke
a Števovi Šurábovcom, Vladovi Nerečovi a predovšetkým
ďakujeme návštevníkom, ktorí
Svetlá časť strechy bola vrátane konštrukcií
sa rozhodli v nedeľu 13. mája
pod krytinou opravená v roku 2018.
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2018 podporiť svojou účasťou túto našu aktivitu.
Vysoký záujem návštevníkov nás veľmi potešil.
Radosť sme mali aj koncom októbra z úspešného naštartovania stabilného spaľovacieho
motora. Po trojročnom úsilí sa podarilo spustiť
stabilný motor. Pravdepodobne bol motor v
chode naposledy počas 2. svetovej vojny, keď
bývala prerušovaná dodávka elektriny. Keď
dobre rátame, tak na oddych mal motor niečo
vyše 70 rokov. Náš stabilák, ako sa takéto motory ľudovo nazývajú, bol vyrobený v roku 1926
firmou Wichterle & Kovařík z Prostějova a slúžil
na pohon mlyna dovtedy, kým nebola elektrina.
Zdrojom energie nie je drevný plyn, ako to bolo
v minulosti, ale benzín. O opravu motora sa
zaslúžil odborník na stabilné motory Miroslav
Gunda z Dolného Trhovišťa. Obdivujeme jeho
odbornosť a zručnosť, ale hlavne vážime si
jeho ochotu a trpezlivosť, keď oprave motora
venuje veľa svojho voľného času a energie. Zvuk
a pohyb nevieme na tomto mieste prezentovať,
ale kto má záujem môže priebežný stav obnovy

mlyna sledovať aj na stránke mlyna na facebooku (www.facebook.com/urminsky.mlyn), kde
je sprístupnené aj krátke video z chodu motora.
V budúcnosti plánujeme pri sprievodoch v
mlyne využívať aj spomienky Urmínčanov na
mlyn. Ak preto máte nejaké zaujímavé spomienky na mlyn alebo mlynára Šebestiána Ondru,
resp. ľudí, ktorí v mlyne pracovali alebo chodili
do mlyna mlieť či šrotovať, budeme vďační, ak
sa s nami o ne podelíte. Každá jedna spomienka
nám pomôže skladať mozaiku života v urmínskom mlyne.
Napr. Helena Malináková zo spomienok
rodičov vie, že sa narodila v deň, kedy spustili
mlyn do prevádzky (dozvedeli sme sa to nedávno
a náhodou, keď účastníkov sv. omše hostila pred
kostolom vlastnoručne upečenými pagáčikmi pri
príležitosti jej 92. narodenín). A teraz to vieme
aj ostatní.

Countrybál
v Mojmírovciach

nedalo. Pacipacifik pokračoval ďalej s jedinou
prestávkou na tombolu s hodnotnými cenami.
Pochvalu si zaslúži dobrý nápad a moderovanie
Penca Hadžu.
Ako na záver zhodnotiť tento ročník? Snáď
len jediným slovom – skvelý. Tanečný parket bol
zaplnený od prvých tónov, a to doslova, až po poslednú prídavkovú pieseň. Veď skvelú atmosféru
si robia skvelí hostia a tu u nás naozaj boli. Obrovská vďaka patrí starostovi Martinovi Palkovi
a OZ INŠPIRÁCIA, penziónu BRUDER, Maruške Kukanovej, sponzorom tomboly, účinkujúcim
a všetkým účastníkom dobrej zábavy.
Ing. Rudolf Mladý

Kto nezažil – neuverí. Asi tak by sa dal
stručne zhodnotiť jubilejný štvrtý countrybál.
Najviac otáznikov pri prípravách bolo z dôvodu výberu vhodného miesta namiesto nášho
kultúrneho domu. Po zvážení viacerých možností padlo rozhodnutie požiadať náš penzión
BRUDER o priestory a zabezpečenie. Ukázalo
sa to ako vynikajúca voľba. Priestor síce menší,
ale evokujúci priam rodinnú atmosféru, k tomu
perfektná príprava z ich strany, skvelé jedlo,
skrátka miesto nemalo chybu.
Samotný program možno viac pripomínal
festival ako obyčajnú tancovačku so skvelým
obsadením kapiel a hudobníkov. Po krátkom
úvode a milom privítaní nášho starostu Martina Palku spustili zábavu Pacipacifik zo Zvolena. Potom sa v programe v ďalšom bloku
predstavili domáci hostitelia Penco + Eifel a
Danča. To už boli všetci dochuti navečeraní.
Ďalšími účinkujúcimi bola skupina Svatá Voda z Holandska. To sa opísať nedá, tú
energiu naozaj treba zažiť. Dokonalý virtuózny rock-and-roll v úžasne pôsobivom dynamickom stvárnení, vyše hodinový strhujúci
koncert. Ale ani po skončení sa vydýchnuť

Ing. Dagmar Škerlíková
Foto: Peter Škerlík

7

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Prednáška nielen
o včelách
Dňa 25.10.2018 sme sa v múzeu v Mojmírovciach stretli na prednáške, ktorú sme organizovali pre našich členov a sympatizantov.
Prvú časť stretnutia vyplnila prednáška o
včelách, ich prínose pre prírodu a pre človeka.
Prednášajúci Ing. Marek Urban, pedagóg a zároveň mladý, ale skúsený včelár, jednoduchou
formou a názornými ukážkami prezentoval chov
včiel. Aké má včelár základné vybavenie na
včelárenie a čo musí vedieť, aby mu včely prinášali úžitok. Základné delenie včiel na matku-kráľovnú, robotnice, kŕmičky, lietavky, trúdov
viacerých prítomných prekvapilo. Letné včely
sa dožívajú cca 4 týždne a v úli ich môže byť až
cca 80 000 jedincov. Včely, ktoré prežijú zimu,
sa dožívajú až 4-5 mesiacov a je ich v úli cca 8
000 ks. Matka je v úli vždy iba jedna. Ak by sa
objavila ďalšia, silnejšia, slabšiu vyženie alebo
zabije. Včelstvo je tak organizovaný objekt, že
si zabezpečí životaschopné prostredie v úli, je
jedno, či je vonku -10 °C alebo +30 °C.
Úžitok, ktorý človeku včely poskytujú je
opeľovanie a produkcia medu. Okrem toho
máme liečivý úžitok z propolisu a aj peľu. Niekoľko vyvolených aj z poštipnutia včelou. Včelí
jed je pre väčšinu ľudí prospešný, ale pre niektorých predstavuje smrteľnú alergiu, preto by mali
mať pri sebe vždy protilátku.
Včelí produkt - med je známy už veľmi
dávno. Najstarší bol objavený pri starodávnych
vykopávkach. Už je pomerne známe, že skryštalizovanie je typické pre každý poctivý med.
Rôzna je rýchlosť skryštalizovania. Repkový
med za 14 dní, iné až za 6 mesiacov. Viacerí
včelári robia tzv. pastovaný med. Nejde o pridá-

vanie chemických látok do medu, ale jedná sa o
mechanickú úpravu medu, vznikne pasta, ktorá
už ďalej nekryštalizuje a pekne sa dá natrieť
na chlieb. Skryštalizovaný med v pohári vieme
rozpustiť napr. v teplej vode do 50 stupňov. V súčasnosti sú moderné ochutené medy. S orechmi,
chilli, kakao a pod. Ako všetky zvieratá, tak aj
včely majú svoje choroby a parazitov. Dôkladná
čistota a dezinfekcia je pri chove včiel nevyhnutná. A žiaľ, proti parazitom je nutné niekedy na
jeseň použiť aj schválené metódy liečenia. Veľmi
veľkým nebezpečenstvom pre včely je nekontrolovateľné a nesprávne používanie chemických
látok v poľnohospodárstve a v záhradách.
Ing. Marek Urban vyslovil potešenie, že počet včelstiev na Slovensku rastie a že sa včelárením začínajú zaoberať aj mladí ľudia.

Ing. Andrej Danek
Druhou časťou bola prednáška a názorné
ukážky drobného ovocia. Prednášku viedol Ing.
Andrej Danek, známy ovocinár a pestovateľ z
Nitry. Predstavil mišpulu, ktorú je vhodné jesť
až po prvých mrazoch. Veľmi zaujali poslucháčov aj asiminy - banány severu. Plody sú veľmi
chutné. K liečivým sa zaraďujú aj hloh, drienka,
čučoriedky, aktinídie. Ovocie hurmikaki je

ZAZNAMENALI SME V OBCI
Prednášajúcim ďakujeme za pútavé rozprávanie a obohatenie našich záhradkárskych
vedomostí.
Ing. Róbert Taškár
Foto: Ing. Ján Košina, grafika internet

Prevencia kriminality
Ing. Marek Urban
známe hlavne z obchodných reťazcov, ale aj u
nás sa dá dopestovať, viaceré odrody sú mrazuvzdorné. Sladké plody podobné datliam nám
vie poskytnúť aj jujuba. V Číne je toto ovocie
známe už 4000 rokov. Jujuba obsahuje množstvo
vitamínov najmä zo skupiny B, ale aj množstvo
minerálnych látok, ktoré chránia organizmus
pred prechladnutím a infekciami. Jujuba je na
pestovanie nenáročná, odoláva aj mrazom v našich zemepisných šírkach. Čoraz rozšírenejšie sú
v našich záhradách aj lomicery - zemolez. Je to
rastlina ktorá medzi prvými kvitne, ale aj rodí.
Rastliny sú mrazuvzdorné, plody sú chutné na
priamu spotrebu, alebo do džemov, dajú sa sušiť,
mraziť. Nové odrody nevyžadujú kyslú pôdu, ale
je potrebné mať vysadených viacero rastlín, najlepšie aj dva druhy zemolezu. Ing. Andrej Danek
neobišiel ani veľmi rozšírené maliny. Predstavil
nové odrody zo svojho kríženia, ktoré majú pekné a chutné plody, ale aj odrody, ktoré zaujímavo
dozrievajú - menia farbu od nezrelej červenej po
chutné žlté plody. Na prednáške spomenuté ovocie a rastliny majú výhodu v tom, že zatiaľ nemajú škodcov a sú odolné voči chorobám. Preto
sa dajú ekologicky pestovať, čo prispieva nášmu
zdraviu a okolitej prírode.

Na záver prednášky sme mohli jednotlivé
druhy ovocia ochutnať, a podľa chuti zakúpiť
sadenice zo škôlky Ing. Andreja Daneka.
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Ministerstvo vnútra po mnohých skúsenostiach vytvorilo program Prevencia kriminality,
orientujúci sa na najzraniteľnejšiu skupinu občanov – na seniorov. Pre lepšiu spoluprácu pre nich
organizujú besedy a akcie.

V utorok 13. novembra sa takéto stretnutie
uskutočnilo v Regionálnom múzeu. Základná
organizácia JDS v Mojmírovciach pozvala svojich členov na prednášku a besedu k tejto problematike. Prednášajúcu z Ministerstva vnútra SR
privítal podpredseda ZO JDS, Ing. Daniel Mičiak. Hlavnou témou prednášky bola prevencia,
pomoc a ochrana pred kriminalitou páchanou na
senioroch, ktorí sa často stávajú obeťami násilnej, ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti.
Podvodníci dokážu od starších ľudí pod rôznymi zámienkami vymámiť celoživotné úspory
a práve proti takýmto aktivitám ministerstvo
vnútra organizuje svoje prednášky a besedy. Na
týchto stretnutiach sa môžu občania dozvedieť,
ako zvýšiť svoju bezpečnosť doma aj na uliciach
a ako predchádzať situáciám, pri ktorých by sa
mohli stať obeťami podvodov. Prednášajúca
na mnohých príkladoch uviedla a spomenula
skúsenosti, s ktorými sa seniori stretávajú. Poinformovala o možnosti obrátiť sa na Okresný
úrad v Nitre, kde je vytvorené kontaktné miesto
pre seniorov, ktorí by mali problémy a potrebujú
pomôcť. Účastníci prednášky sa oboznámili s informačným letákom, na ktorom sú hlavné zásady
ochrany. Uvedené sú aj telefónne čísla, ktoré im
môžu pomôcť v ťažkých situáciách.
A. Strihová
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

VIANOCE

O posvätnosti
Vianočného stola
V jednej našej starej kolede sa spieva:

Novembrové
spomínanie
V piatkový podvečer, 23-tieho novembrového
dňa, sa uskutočnilo v priestoroch Regionálneho
múzea v Mojmírovciach prvé Novembrové spomínanie. Spomienkové stretnutie bolo venované
vojakom z prvej svetovej vojny a uvedeniu novej
publikácie Roberta Žilíka Fialky v okne, vôňa
kuchyne s podtitulom V zákopoch a kaštieli.

Autor a zároveň moderátor podujatia R.
Žilík spolu s hosťom Mgr. Antonom Števkom,
riaditeľom Ponitrianskeho múzea v Nitre nás
slovom i hudbou preniesli v čase i priestore do
dvoch kontrastných svetov – na bojiská prvej
svetovej vojny, ktorá zasiahla aj do osudov ľudí
urmínskeho kraja a do vidieckeho Panského
Letohrádku v Urmíne (známeho ako „malý
kaštieľ“). Spomínanie na našich predkov, ktorí ako vojaci a legionári zažívali na vlastnej
koži vojnové útrapy, bolo umocnené čítaním z
denníčka urmínskeho rodáka Štefana Pintéra
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a výstavkou vzácnych storočných originálov
(portréty vojakov, vojnová korešpondencia, šachovnica, stará čínska hra „tangramy“, ktorou
si vojaci krátili nekonečné chvíle čakania na
transsibírskej magistrále, šabľa, bajonet, poľný
riad, holiace potreby legionára, noviny Times z r.
1915, pohľadnice z ciest okolo sveta na lodi Thomas a ďalšie). Milým prekvapením večera bol
moment, keď „ožila“ postava Kláriky z príbehu
v knihe Fialky v okne v podobe vzácneho hosťa
pani Kláry Vargovej rodenej Prekopovej, vnučky
posledného pedintera v urmínskom letohrádku.
Pani Klárika si zaspomínala na časy, keď v bohato zariadených komnatách letohrádku žilo panstvo, ale aj na smutné časy pustošenia kaštieľa.
Vďaka nej sa môžeme v novovydanej publikácii
začítať do storočných korešpondenčných listov
z frontu, ktoré uchovala po svojej tete, ako aj
do vzácnych kuchárskych receptov, ktoré si v
roku 1932 zapísala jej mama. Z nich zistíme, ako
sa varilo a pieklo v panských domoch. Detská
muzika Zurmína potešila veselými pesničkami
pri citarách a píšťalkách a potom už prišiel čas,
aby pán starosta Mojmíroviec Mgr. Martin Palka
vyprevadil knihu Fialky v okne, vôňa kuchyne
k svojim čitateľom - čerstvými fialkami z dvora
urmínskeho mlyna. Chutnou bodkou večera bola
degustácia koláčikov, ktoré upiekli šikovné ruky
gazdiniek Boženy Kramárovej, Márie Kukanovej, Dariny Tóthovej a Tatiany Tóthovej.
Novembrové spomínanie s knihou Fialky v
okne, vôňa kuchyne pokračuje na besedách so
žiakmi základných škôl v našom regióne. Nezabúdajme na našich predkov a spomínajme!
Mgr. Mária Ž. Mandáková, PhD.

Panenki mu dari ňesú,
úbohé sa v zime trasú,
Hanka perinku, Dorotka plenku,
Evička dobrú polévku.
Magdalénka povijánek,
Apolénka mléka žbánek,
Dorka košíček, v ňom pár vajíček,
Majlenka madu hrneček
A ti Ondrej peceň chleba bude nám tam takí
treba, dreva Tomášu, smatanu flašu nesú
daruvať Ježišu.

Gerheň
V minulosti, v období Vianoc, ľudia pripravovali iné pokrmy ako dnes. Argument, že nemali
iné možnosti, je pravdivý len do tej miery, pokým
nezačneme premýšľať o posvätnosti stravy. Na
štedrovečernom stole nikdy nechýbali v našom
kraji makové pupáčky. Podľa starých predstáv
nás mak spája s predkami. Vo Svätoplukove
neprajníkovi prilepili na okno po Štedrej večeri
pupák, aby mal doma veľa bĺch. Orech predstavuje zdravie a istotu, že sa všetci o rok stretneme
pri stole (preto sa hádže do štyroch kútov izby).
Slama pod stolom bola odjakživa symbolom hojnosti. Podobný význam mala aj šošovica. Kyslá
šošovičná polievka so sušenými bystrickými slivkami bola súčasťou Štedrej večere. V tradičnej
strave slavianskych kmeňov cícer, bôb, šošovica,
hrach a slovenec mali dominantné miesto. Prosperitu a bohatstvo mali zabezpečiť aj šupiny z
kapra, ale to sú už novšie zvyky. Vyprážaná ryba,
zemiakový šalát nie je súčasťou našej tradičnej
vianočnej kuchyne. V starých koledách sa dozvieme viac. Štefánia Rapsová zo Svätoplukova
spomína na stravu v období Vianoc takto: Často
sa varila kyslá šošovičná polievka so sušenými
slivkami. Iná polievka - slížovica je vývar zo

slížov – rezancov, do ktorého sa dal rozmáganý,
na masti podusený cesnak. Pridali sa slíže. Bola
to vlastne cesnačka. V obľube bola aj gombolcová
polievka. Na jej prípravu treba: 5 rožkov, 1 vajce,
30 dkg hrubej múky, soľ. Zamiesime cesto ako na
halušky, pridáme vajce, osolíme. Na masti upražíme rožky pokrájané na kocky. Vysypeme ich do
cesta a obalíme v ňom. Zovrieme vodu (3 litre),
osolíme, pridáme vňať zeleniny, cibuľu a cesnak.
Keď voda vrie, mokrou lyžicou vykrajujeme a hádžeme knedlíky do vriacej vody, hrniec prikryjeme a 7 –10 minút varíme. Gombolce vyberieme
a pokrájame na menšie kusy. Polievku – vývar
zasmažíme (múka, masť, mletá paprika, korenie).
Gombolce sa kladú priamo do taniera s polievkou.
Ďalším obľúbeným jedlom bola Fučka – zemiaková kaša. Príprava bola jednoduchá. Vo vode sa
uvarili zemiaky, potom sa pomágali a zahustili
múkou. Za stáleho miešania a pufkania sa kaša
uvarila. Fučka sa jedla s opraženou cibuľkou. Na
druhý deň sa pripekala. Naspodku zostala škrabanica, to bolo najchutnejšie. Takto sa robila aj
hrachová kaša. V období Vianoc nechýbala calta
– vianočka pozdĺžneho oválneho tvaru. Hodila sa
k čaju či ku káve – melte. Dospelí si pochutnali na
varenom vínku s klinčekmi, škoricou, anízom a
cukrom. Deti pili čaj. Keďže nepoznali cukríky,
nahradil ich pálený cukor – karamel, ochutený
makom, či sekanými orechmi. Upálený karamel
sa vylial na vymastenú dosku a stuhnutý sa krájal
na malé kúsky. Ryža či exotické ovocie nebolo
bežne dostupné. Poplamúchy sa piekli u pekára z
chlebového cesta. Najchudobnejší ľudia si piekli
doma gerheň – sladký kukuričný koláč. Známa
bola aj kukuričná kaša. Kukurica však patrí k
novodobým jedlám.
Z rôznych prameňov sa dozvedáme, že v
stredovekej v Európe vládla nad našimi stravovacími návykmi bohyňa Ceres. Vtedy obilniny
a strukoviny tvorili základ nášho každodenného
pokrmu. Toto pretrvalo až do začiatku 20. storočia. Jedlo nemá „len“ nutričnú hodnotu. Spája nás
so živlami ohňa, vody, zeme, vetra a kovu. Jedlo
si vyberáme podľa nášho fyzického stavu a duševného naladenia
Samotné jedenie by malo byť (tak ako Štedrá
večera) posvätným aktom, kedy sa spájame so
Stvoriteľom. Je to mystická premena živlov a
energií sveta materiálneho, viditeľného na svet
jemnohmotný, naplnený láskou, súcitom, žičlivosťou a spolupatričnosťou. Aj toto sú atribúty
Vianoc.
Robert Žilík
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MC URMÍNČEK

Zóna bez peňazí
Dňa 24.11.2018 sme v obci usporiadali pod
vedením materského centra Urmínček podujatie
s názvom Zóna bez peňazí.
Ide o zónu, kde ľudia mohli prispieť vecami
ako napríklad oblečenie, drogéria, vybavenie do
domácnosti, hračky, ktoré venovali do zóny, a iní
ľudia si mohli zadarmo prísť z týchto vecí vybrať
to, čo naozaj potrebujú. Toto podujatie sa každoročne organizuje na celom Slovensku práve v
tento deň. So zapojením sa do tejto peknej myšlienky pomôcť ma oslovila maminka Lucka. Približne mesiac sme zháňali informácie a materiál
na to, čo budeme potrebovať a keď nastala spomínaná sobota, mali sme prichystané všetko, čo
nám pomohlo pri organizácii zóny. Nejde len o to
zapojiť sa s celým Slovenskom, ale ide o nezištnú
pomoc ľudom, ktorí to potrebujú. Po tejto akcii
sme sa s organizačným tímom zhodli, že naozaj
máme občas doma aj veci, ktoré dokážu pomôcť
tam, kde to potrebujú. Ľudia nám už vopred nosili plné krabice, veľké tašky plné oblečenia, či
už detského alebo pre dospelých, ktoré už samy
nevyužijú. Obrovské množstvo vecí sme si roztriedili do sekcii ako je oblečenie (dámske, pánske, detské), veci do domácnosti, knihy, hračky a
ostatné. Prehľadne rozdelené zóny tak prispeli k
tomu, aby nevznikal chaos a neporiadok medzi
vecami. Po piatkovej príprave sme so zatajeným
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dychom čakali, čo sa bude diať v sobotu. Nikto si
netrúfal povedať ako to v skutočnosti dopadne,
pretože sme toto milé podujatie organizovali po
prvýkrát. Organizačný tím v zložení mamičiek
sa prichystal a už sme len čakali čo sa bude diať.
Zóna začínala ráno o 9:00 a postupne prichádzali
ľudia. Rodiny s deťmi, ale aj bez detí, starší aj
mladší. Počas obeda nám pribúdali ďalšie veci,
ktoré ľudia mohli ešte priniesť. Po obede opäť

MC URMÍNČEK
sme s organizátormi všetky veci pretriedili a uložili do krabíc a vriec. Inštitúcie, ktoré sme oslovili boli radi,
že im takto pomôžeme. Veci, ktoré
zostali, sme ďalej venovali katolíckej
charite sv. Rafaela v Nitre, centru
Slniečko neziskovej organizácii, a
terénne pracovníčky z našej obce
vybrali niečo potrebné aj rodinám,
ktorým pomáhajú. Spolu s maminou
Kristínkou sme všetky veci zaniesli
na tieto miesta a rozdali tak radosť
tým, ktorí si to zaslúžia. Na záver by
som veľmi rada poďakovala všetkým
organizátorom. Menovite maminám
Lucke (za skvelý nápad) a jej manželovi Matejovi, ktorý tak ochotne
pomáhal, ich dvom synčekom, ktorí nám robili
spoločnosť pri chystaní a pomáhali. Ďalej by
som rada poďakovala mamine Zuzke s dcérkou
Rebekou, Evke, Mirke, Maťke a Timejke, a v neposlednom rade Kristínke a Gabike. Ďakujeme
aj obchodu v obci, ktorý nám poskytol vešiaky.
Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Mgr.
Martinovi Palkovi za ochotu pomôcť, poskytnutie priestorov pre podujatie, ale aj ľuďom pracujúcim pre obecný úrad a kaštieľu Mojmírovce za
poskytnutie stojanov.
Všetkým naozaj veľmi pekne ďakujeme za
ochotu pomôcť pri organizácii zóny bez peňazí
a veríme, že budúci rok bude opäť úspešný. Ďakujeme.
Mgr. Lívia Belanová

Čokopríbeh
v materskom centre
začali pribúdať ľudia, ktorí chodili sporadicky.
Akcia trvala do 15:00. Aj tesne pred záverom nás
navštívili 4 mladé dievčatá, ktoré si odniesli pár
veľmi pekných kúskov oblečenia, ktoré im odprezentovala šikovná mamina Gabika. Myslíme
si, že prvý ročník zóny bol pre nás úspešný a už
teraz sa nás návštevníci, ale aj prispievatelia pýtali, kedy sa bude konať ďalšia zóna. Myslím, že
toto podujatie by sa mohlo stať tradíciou a ľudia
by sa určite opäť radi pridali. Po skončení zóny

V novembri k nám do materského centra
zavítal Martin Daniš s jeho príbehom - O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády. Dňa 16.11.2018
o 17.00 sa zaplnilo centrum množstvom detí, ktoré boli zvedavé, čo nám Maťo ukáže a predstaví.
Interaktívne predstavenie na motívy knižky O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády,
ktorú napísal sám predstaviteľ, zaujalo deti už
pri prvých scénach. Martin deťom predstavil
hlavnú postavu príbehu, malého Chrisa, ktorý
cestoval svetom a hľadal údolie čokolády. Príbeh
od začiatku deti zaujal a zapojenie do neho bolo
pre nich veľmi kreatívne a motivujúce. Všetky
ručne vyrobené rekvizity a postavičky v príbehu
boli pre nich zaujímavé a očarujúce. Zvieratká
ako krava Matylda, zlatodiviak či žirafa Berta
boli niečím výnimočné, a tak mali u detí veľký
úspech. Samotný príbeh bol naozaj rozprávkový.
Deti so záujmom počúvali a bolo vidieť, že ich
to veľmi baví. Veľa smiechu, vtipné scénky, ale
aj krásny koniec príbehu, to všetko v podaní
Maťa tvorilo divadielko, na ktoré deti
len tak ľahko nezabudnú. Týmto by sme
sa chceli poďakovať Martinovi Danišovi
za ochotu prísť a predstaviť nám jeden z
jeho príbehov.
Dúfame, že na jar k nám opäť zavíta
a predstaví nám jeho ďalší príbeh. Pevne
verím, že úspech ktorý bol pri terajšom
divadielku, zožne aj jeho ďalšie predstavenie v materskom centre Urmínček.
Mgr. Lívia Belanová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Noc v škôlke
Z piatka na sobotu 26. 10. - 27. 10. 2018 sa
v našej materskej škôlke dialo niečo podivuhodné-čarovné. Detičky sa konečne dočkali
ROZPRÁVKOVEJ NOCI, kedy prišli poobede
so svojimi rodičmi do škôlky s iskierkami v očkách, plné očakávania.
Rozprávková noc sa začala v múzeu s rozprávkovou babičkou (Magduškou Farkašovou),
ktorá nám prečítala 3 krásne rozprávočky. Po
nich sa deti rozbehli púšťať šarkanov pod gaštanmi. Keď sa začalo stmievať, zobrali sme si
baterky, všakovaké svietiace, či blikajúce čelenky a hľadali sme cestu rozprávkovým parkom
až k obecnému úradu na obecné zastupiteľstvo,
kde sme odovzdali list nášmu pánovi starostovi
Martinovi Palkovi. Veľmi milo ich prekvapila
návšteva, a preto detičky neodišli s prázdnymi
rukami. Po príchode do MŠ sme sa navečerali,
prezliekli sa do kostýmov a išli do Základnej
školy, kde nás čakali rozprávkové bytosti - ježibaba, jednorožec. Po splnení súťažných úloh sme
dostali sladkú odmenu a s radosťou sme sa ponáhľali do škôlky vytancovať sa v kostýmoch na
rozprávkovej diskotéke. Po krásnych zážitkoch
sme si zamaškrtili na výborných strašidelných
medovníčkoch. Potom sme si poriadne vyčistili
zúbky a uložili sa spinkať. Ako inak, opäť sme
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zaspávali pri krásnych rozprávkach O PSÍČKOVI A MAČIČKE. Ráno detičky odchádzali
šťastné a hrdé, že prežili noc v škôlke, za čo si
odniesli aj zaslúžený diplom za odvahu.
Ďakujeme rodičom za medovníčky, sladkosti
a džúsiky, Magdaléne Farkašovej za stvárnenie
milej babičky, riaditeľke regionálneho múzea za
možnosť rozprávkového čítania, základnej škole
za súťaže v rozprávkových krajinách, pánovi
Refkovi za výbornú večeru a raňajky.
Lucia Nekorancová

Deň otvorených dverí
Dňa 15.11. 2018 Odborné učilište internátne
Mojmírovce zorganizovalo Deň otvorených dverí. Brána školy ostala po celý deň v slávnostnom
šate vítania malých i veľkých návštevníkov. Záujemcovia o našu školu, či už budúci žiaci, alebo
priaznivci, spolu so svojimi rodičmi či pedagógmi, si mali možnosť prezrieť odbornú prácu vo
všetkých učebných odboroch:
kožiarska výroba – oprava obuvi, poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník, polygrafická výroba – knihárne
a kartonáž, obchodná prevádzka – práca pri
príprave jedál,
obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a
predaj tovaru, cukrárska výroba.

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Hostia taktiež zavítali do vynovenej školskej
knižnice a internátu, v ktorom sa môžu naši žiaci
počas týždňa ubytovať. Účastníkom Dňa otvorených dverí sa premietala prezentácia o odbornom
učilišti, ktorú pripravila Ing. Ingrid Dojčánová,

výchovná poradkyňa školy. Všetkým prítomným
predniesla príhovor riaditeľka školy PaedDr.
Janka Stoláriková.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Soňa Belanová

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Uvítanie
novorodencov
Ak ste 9. októbra 2018 prechádzali okolím
Regionálneho múzea, určite Vás prekvapil pohľad na množstvo rodičov s kočiarikmi. To malí
Mojmírovčania smerovali do koncertnej sály
múzea na stretnutie so starostom a na zápis do
pamätnej knihy obce.
Miestnosť vyzdobená balónmi, orchideami
a ružami pripravenými pre mamičky čakala na
našich najmenších spoluobčanov. Sála sa začala
zapĺňať pozvanými detičkami. Prišli aj ich súrodenci, ale aj babičky. Medzi prvými sa usadil
starosta s manželkou, tentokrát v úlohe šťastného otca. Spolu s rodinkou si vypočul privítanie
a úvodné slová Margity Cintulovej a vystúpenie
detí z materskej školy. Ale starostovské povinnosti neodložil nadlho. Tentoraz ho čakala príjemná povinnosť. Zobrať insigniu obce a uvítať
deti do spoločenstva obce. Príhovor prerušoval
detský plač, blesky fotoaparátov, niektoré si po-

spali a niektoré sa zvedavo obzerali, čo sa okolo
nich deje. Objavili sa aj slzičky, ale aj úsmevy
na tvárach. Všetko bolo dovolené a k tejto milej
slávnosti to patrilo. Podujatie spestrila svojim
spevom Karinka Adámekova za sprievodu Rudolfa Arpáša a slávnostnú atmosféru obohatila
básňou Gertrúda Štrámová.
Uvítanie detí narodených na konci roku
2017 a v roku 2018 sa blížilo ku koncu. Potešila
nás účasť, čo svedčí o tom, že podujatie získalo
na popularite. Veríme, že prítomní si tieto slávnostné chvíle užili a tešíme sa na stretnutie v
roku 2019 s našimi najmenšími.

Vaše deti sú v Mojmírovciach doma,
ľúbte ich a lásku deľte dvoma.
Násobte každý deň štyrmi aj piatimi,
lebo láska k deťom nemá prázdniny.
GH
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Foto: Pavol DegloviĀ

Predám 3-izbový byt na Slamkovej ulici, č. tel. 0902 657 512.

Autoškola PANTER
Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96

Jazdíme Bezpečne!

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj pre seba
a priateĺa let nad Nitrou!

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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

