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Že nedostanete vždy, čo chcete, je občas obrovské šťastie.
Dalajláma

Mojou obcou sú
Mojmírovce

Vážení občania,
prihováram sa vám na začiatku
nového volebného obdobia a zároveň aj na začiatku nového kalendárneho roka 2019.
V prvom rade sa chcem poďakovať vám, občanom tejto obce, za
prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách 2018. Potešilo ma, že nielen účasť, ale najmä počet vašich odovzdaných hlasov
nám dal odpoveď na našu nevyslovenú otázku, či boli
občania spokojní s našou 4-ročnou prácou a so smerovaním našej obce.
Verejná funkcia. Je to súbor povinností, ktoré
sa rozhodne niekto plniť v prospech ostatných v
rámci komunity - obce, mesta, regiónu alebo štátu.
S výkonom tejto funkcie súvisí najmä zodpovednosť,
názorová jasnosť, odbornosť, empatia k problémom,
komunikatívnosť atď. Z celkového počtu 2357 oprávnených voličov v našej obci sa rozhodlo 25 občanov
kandidovať za poslancov obecného zastupiteľstva a
2 občania sa uchádzali o vašu priazeň ako kandidáti
na starostu obce, t.j. rozhodli sa plniť verejnú funkciu.
Treba im vyjadriť uznanie, že sa rozhodli v tejto obci
verejne dať najavo, že sú ochotní svojím osobným pričinením zlepšiť kvalitu života všetkých občanov - robiť
niečo naviac vo svojom osobnom voľne, študovať
zmluvy, tvoriť všeobecne záväzné nariadenia, chodiť
na stretnutia, dozerať na realizáciu projektov, hľadať
riešenia havarijných situácií, dohliadať na hospodárenie s verejnými (a teda aj vašimi) prostriedkami,
umne spolupracovať so štátnymi inštitúciami, aplikovať nariadenia vlády, zvládať presun kompetencií
(mimochodom obec musí napĺňať a zabezpečovať viac
ako 4000 kompetencií), komunikovať s občanmi a
mnoho iných úloh, ktoré sú spojené s výkonom samosprávy. A za toto všetko niesť pred občanmi každý deň
zodpovednosť. Musím sa poďakovať za korektnú a pokojnú predvolebnú atmosféru v obci - svedčí to o našej
rastúcej kultúre. Najmä kandidáti sa vyhli verejnému
osočovaniu a nepríjemnej konfrontácii, ktoré sme
mohli postrehnúť v niektorých iných obciach a mestách. Horšou stránkou verejnej diskusie sú najmä internetové blogy a stránky, ktoré vedia spustiť značnú
mieru neviazaných a necenzurovaných názorov. To,
čo sa hovorilo kedysi v krčme, si dnes môžu prečítať
všetci na internete. Odporúčam preto zvažovať písaný

PRÍHOVOR
Uzávierka čísla:
10. deň v mesiaci.
Adresa na zasielanie
príspevkov:
mojmirovcan@mojmirovce.sk
Mojmírovčan
- mesačník obce Mojmírovce
Vydáva: Obec Mojmírovce
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce
IČO: 00308269
Telefón: 037/7798268
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada:
predseda
Bc. Tomáš Poledník
členovia:
Mgr. Lívia Belanová
Ing. Mária Debrecéniová,
CSc.
Ing. Jaroslav Horváth
Mgr. Tatiana Ivanová
Mgr. Gertrúda Štrámová
Tatiana Tóthová
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
ISSN 1339 - 0988
Zodpovedný:
Mgr. Martin Palka - starosta
obce
Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Časopis je zverejnený
v elektronickej verzii (PDF)
na webovej stránke obce.
Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

text, predsa len ostáva po ňom stopa nielen na internete, ale aj
v duši, vo vzťahoch, v spolužití. Mimoriadne sa mi páčilo vyjadrenie starostu obce Martina Palku o komunálnych voľbách
pred ich samotným konaním - nech komunálne voľby nerozdeľujú našu obec - máme alternatívu, môžeme si vybrať, len
neuvažujme a nekonajme v kontexte blíženia a osočovania.
Do zastupiteľstva bolo zvolených deväť poslancov, nakoľko
sa znovuzvolilo sedem z nich, môžem s istotou tvrdiť, že budeme pokračovať v nastolenom trende. Teším sa na spoluprácu s
celým tímom ľudí okolo starostu obce Martina Palku, ktorí si
vo verejnom záujme budú štyri roky sadať v zastupiteľstve za
jeden rokovací stôl a hľadať riešenia pre túto obec. Privítame
nápady, postrehy a podnety od vás, tu žijúcich občanov. Kto
má jasný a pekný úmysel, žiadosť a potrebu, nech sa zastaví
a osloví nás - veď sme vo verejnej funkcii. Zhodnotíme, posúdime, stanovíme prioritu, zaradíme do programu, niečo
môže trvať dlhšie, niečo kratšie. Vždy sa nájdu u niektorých aj
nesúhlasné stanoviská, preto debatujme, diskutujme a nájdime kompromis. Preto prosím o vašu trpezlivosť a toleranciu.
Máme pred sebou ďalšie štyri roky, ktoré chceme využiť na
plnenie volebného programu, inak povedané plánu, kde sme
definovali hlavné potreby obce a vás občanov. V tej 4-ročnej
rovnici je veľa neznámych, ale pevne verím, že drvivú väčšinu
z nich vyrátame správne a ukážeme túto obec v ešte lepšom
svetle ako je dnes, aby sme ju mohli odovzdať našim nasledovníkom ešte v lepšej kondícii ako je dnes. Držte nám palce.
Záverom príhovoru prostredníctvom obecného časopisu
chcem popriať v novom roku 2019 v mene starostu obce a v
mene všetkých kolegov z obecného zastupiteľstva vám a vašim rodinám veľa zdravia, úspechov a správnych rozhodnutí,
ktoré vás osobne a pracovne naplnia pocitom spokojnosti a
radosti.
Mgr. Tomáš Dúbravský, zástupca starostu obce

POZVÁNKY
* Obec Mojmírovce a obec Svätoplukovo vás pozývajú na Fašiangovú zábavu v sobotu 16. februára 2019 od 17.00 do 22.00 hod. do
Kultúrneho domu vo Svätoplukove. Na počúvanie i do tanca zahrá
hudobná skupina ŽOCHÁRI. Vstupné 8,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek: OcÚ Svätoplukovo, Klientské centrum
OcÚ Mojmírovce počas úradných hodín.
* RMM všetkých srdečne pozýva na Valentínsky klavírny koncert,
ktorý sa uskutoční v sobotu 23. februára 2019 v koncertnej sále múzea. Začiatok podujatia je o 15.00. Klavirista Ladislav Kozma zahrá
krásne melódie z tvorby Gejzu Dusíka, spoluzakladateľa slovenského tanga, predstaví výber z československých a svetových evergreenov a výber z najkrajších operných árií svetovej scény. Vstupné je
dobrovoľné. Tešíme sa na vašu návštevu!
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PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
Vážení čitatelia,

máme tu nový rok, v ktorom na nás
čaká množstvo nových príležitostí, zážitkov
a skúseností. Ten starý, ktorý ubehol ako
voda, sa už míľovými krokmi stráca v diaľke
za nami a práve toto je ten správny čas na
jeho zhodnotenie. V uplynulom roku vyšlo
presne 10 čísel časopisu, ktoré obsahovali
takmer 200 článkov a príspevkov a viac ako
250 fotografií a iného grafického materiálu.
Na tomto mieste chcem srdečne poďakovať
profesorovi Ivanovi Mojmírovi Zoborskému
za jeho svedomitú prácu na príprave nášho
časopisu. Okrem toho, že bol zakladajúcim
členom a na Mojmírovčanovi pracoval
takmer 24 rokov, od mája 2015 pod jeho
vedením uzrelo svetlo sveta 33 čísel tohto
periodika. Netreba zabudnúť ani na prácu členov redakčnej rady. Výsledkom ich
obetavej práce boli pestré čísla plné zaujímavých informácií zo života v obci i mimo
nej. Veľkým prínosom pre časopis bolo
menovanie Ing. Jaroslava Horvátha za člena redakčnej rady, ktorý preň zabezpečuje
množstvo kvalitných fotografií, zachytávajúcich život v obci. Vďaka článkom pracovníčok z Regionálneho múzea Mojmírovce
sme zaviedli samostatnú rubriku, do ktorej
aj ako členka redakčnej rady pravidelne
prispieva Mgr. Tatiana Ivanová. Z múzea
tak máme v časopise pravidelne zaujímavé
informácie, ktoré sa týkajú histórie našej
obce a všetkých spoločenských podujatí,
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ktoré v ňom prebiehajú. Pri tvorbe časopisu
sú na nezaplatenie hodnotné pripomienky
a postrehy Ing. Márie Debrecéniovej, CSc.
Poďakovanie zároveň patrí aj bývalým členom redakčnej rady, Mgr. Daniele Kozákovej, Bc. Rudolfovi Arpášovi, PaedDr. Jane
Golianovej, Mgr. Lucii Franclovej a Márii
Kukanovej, ktorí sa taktiež významne podieľali na tvorbe časopisu.
V najbližšom období bude redakčná rada
posilnená o nových členov, a to o Mgr. Líviu
Belanovú, ktorá už dlhodobo prináša množstvo zaujímavých informácií z MC Urmínček
a ZUŠ Mojmírovce. Ďalšou novou členkou
bude Tatiana Tóthová, ktorá má s časopisom
bohaté skúsenosti a jej pozornosti neunikne
žiadna akcia v obci. Rada bude posilnená aj
o Mgr. Gertrúdu Štrámovú, riaditeľku ZŠ
Mojmírovce, ktorá bude zastrešovať kontakt
so základnou školou. V tomto roku môžeme
v časopise očakávať viacero noviniek. Jednou z nich je nová rubrika Z kuchyne šéfkuchára, v ktorej sa s nami bude Ivan Čurgali,
šéfkuchár z mojmírovského kaštieľa, deliť o
svoje kulinárske umenie. Ďalšou novinkou
bude rubrika Okienko do minulosti, v ktorej
budeme čitateľom prinášať pohľad na našu
obec prostredníctvom historických fotografií. Za zmienku stoja aj už rozbehnuté úspešné rubriky Z histórie obce a Z tvorby našich
čitateľov. Časopis je samozrejme otvorený
všetkým nápadom a vítaná je každá pripomienka či návrh z rád prispievateľov i
čitateľov.
V mene svojom a členov redakčnej rady
ďakujem našim prispievateľom za ich články
a príspevky a všetkým, ktorí sa v uplynulom
období akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tvorbe časopisu, ako aj čitateľom za ich
priazeň. Zároveň všetkým želám pevné zdravie, mnoho šťastia, veľa lásky a inšpirácie v
roku 2019.
Tomáš Poledník,
predseda redakčnej rady

Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022 sa konalo 1. decembra 2018 v kongresovej sále Kaštieľa
Mojmírovce. Toto slávnostné zasadnutie, po odznení hymny SR, otvorila Ing. Andrea Bakošová,
zástupkyňa starostu obce Mojmírovce. Následne
predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing.
Katarína Kelecová oznámila výsledky volieb
do orgánov samosprávy obce Mojmírovce 2018
a odovzdala osvedčenie novozvolenému starostovi obce Mgr. Martinovi Palkovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Po zložení sľubov starostom obce a poslancov vystúpil novozvolený starosta obce so svojím
príhovorom, po ktorom nasledovala pracovná
časť ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta obce vymenoval
za zástupcu starostu obce Mojmírovce
poslanca Mgr. Tomáša Dúbravského.
Poslankyňu Mgr. Danielu Grófovú
poverilo obecné zastupiteľstvo ako
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Výkonom funkcie
sobášiaceho pred Matričným úradom
Mojmírovce poverilo obecné zastupiteľstvo nasledovných poslancov:
Justínu Andruškovú, Mgr. Tomáša
Dúbravského, Mgr. Danielu Grófovú a
Ľubicu Žáčikovú. Na základe zákona
o obecnom zriadení a zákona o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
schválilo obecné zastupiteľstvo zvýšenie minimálneho platu starostu obce
o 30%. Na záver ustanovujúceho zasadnutia obecné zastupiteľstvo zvolilo
Komisiu na ochranu verejného záujmu
v zložení: predseda PharmDr. Marián
Keleši (KDH) a členovia Bc. Renáta
Orlíčková (SNS), Justína Andrušková
(SMER – SD).
Obecné zastupiteľstvo na svojom
2. zasadnutí schválilo uzatvorenie
Dodatku č. 6/2018 k Zmluve o zabez-

pečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
medzi zmluvnými stranami Obcou Mojmírovce,
ako oprávnenou stranou, a Vodárenskou správcovskou spoločnosťou Mojmírovce, s.r.o., ako
zaviazanou stranou, ohľadne ceny prác súvisiacich s prevádzkovaním diela na vodovodnom a
kanalizačnom systéme a to 2.368,45 € (bez DPH)
mesačne na rok 2019.
Za sobášne dni na Matričnom úrade Mojmírovce schválilo obecné zastupiteľstvo každý
piatok, sobotu a určilo obradnú miestnosť na
Obecnom úrade v Mojmírovciach za miesto na
uzatváranie manželstva. Za predsedníčku Zboru
pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade
v Mojmírovciach bola schválená Mgr. Daniela
Grófová.
Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na
svojom 2. zasadnutí určilo pre poslancov aj poslanecké obvody a to nasledovne:
Mgr. Tomáš Dúbravský - Hasičská ul., Ivanská
ul., Pod Vinohradmi, Ku krížu
Justína Andrušková - Poľnokesovská ul., Štefánikova ul., Dolinská ul., Pri kolese, Cintorínska
ul.
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Ing. Michal Bohunčák - Šalgovská ul. od predajne Jednoty po Poštu, Gábrišova ul., Ulica Za
parkom
Ing. Rudolf Ďurčanský - Hlavná ul., Nám. sv.
Ladislava, Taráňska ul., Slamkova ul.
Bc. Renáta Orlíčková - Školská ul., Poľná ul.,
Na Foláši,
Ľubica Žáčiková - Štúrova ul., Ulica A. Hlinku,
Prenosilova ul.
Mgr. Daniela Grófová - Pri mlyne, Štvrtý rad,
Za tabuľami, Tretí rad
Imrich Kováč - Sedliacka ul., Kesovský rad, Na
Pažiti, Búdy
PharmDr. Marián Keleši - Šalgovská ul. od
Svätoplukova po predajňu Jednoty, Pri hliníku,
Kúrie, Na rybníku, Na vŕšku
Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo v
mesiaci december 2018 a január 2019 doplnenie
Rád jednotlivých škôl o zástupcov obce nasledovne:
Rada školy pri Základnej škole Mojmírovce Ing. Rudolf Ďurčanský, Mgr. Tomáš Dúbravský,
Ing. Andrea Bakošová, Margita Cintulová
Rada školy pri Základnej umeleckej škole
Mojmírovce - Mgr. Daniela Grófová
Rada školy pri Materskej škole Mojmírovce

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

- Ľubica Žáčiková
Obecné zastupiteľstvo každoročne schvaľuje
aj rozpočet obce. V decembri na 2. zasadnutí
OZ bol rozpočet obce Mojmírovce na rok 2019
schválený.
Funkčné obdobie redakčnej rady obecného
časopisu je v súlade s platným štatútom zhodné
s volebným obdobím obecného zastupiteľstva. Z
uvedeného vyplýva, že bolo na prvých zasadnutiach treba schváliť aj nové zloženie redakčnej
rady. Uskutočnilo sa tak na 3. zasadnutí OZ, kde
obecné zastupiteľstvo schválilo členov redakčnej
rady obecného časopisu Mojmírovčan na volebné
obdobie 2018 – 2022 v tomto zložení – predseda
Bc. Tomáš Poledník, členovia Mgr. Tatiana Ivanová, Ing. Jaroslav Horváth, Tatiana Tóthová,
Mgr. Lívia Belanová, Ing. Mária Debrecéniová,
CSc., Mgr. Gertrúda Štrámová.
Každoročne obecné zastupiteľstvo prerokováva doručené žiadosti organizácií o poskytnutie
dotácií z rozpočtu obce Mojmírovce. Na rok 2019
vyčlenilo OZ na dotácie z rozpočtu obce sumu
25 000 €. Na svojom prvom zasadnutí v novom
roku prerokovalo žiadosti na rok 2019 a schválilo
poskytnutie dotácií nasledovne:

K nebeskému Otcovi odišiel kňaz Peter Mlynka
Našu farnosť, ale i našu obec, zasiahla v
sobotu 19. januára 2019 smutná správa. Nebeský
Otec si povolal k sebe kňaza, ktorý spravoval
našu farnosť od roku 2008. Pôsobil tu viac ako
desať rokov, bol nielen naším kňazom, duchovným otcom, ale mnohým z nás bol aj priateľom.
Rešpektujúc jeho vôľu, nelúčiť sa s ním smútočnými príhovormi po svätých omšiach a pri jeho
pohrebných obradoch, si naňho spomíname a
lúčime sa s ním aspoň prostredníctvom nášho
obecného časopisu, pomocou ktorého sa nám
niekoľkokrát aj on sám prihováral.
Zosnulý kňaz Mgr. Peter Mlynka sa narodil 23. septembra 1956 v Zlatých Moravciach a
ordinovaný bol 13. júna 1982 v Bratislave. Ako
kaplán pôsobil v Dunajskej Strede, Skalici, v
Podunajských Biskupiciach. Ako administrátor v
Chtelnici, vo Veľkom Krtíši, v Mojzesove a ako
farár v Mojmírovciach. V roku 2014 bol menovaný školským dekanom pre dekanát Močenok.
Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi v 63. roku
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života a v 37. roku kňazstva. Dotĺklo srdce, ktoré
milovalo Pána, ktoré milovalo blížnych. Pretrhla sa pozemská niť, ako keď praskne struna na
hodinách. Spája sa však so svojím Stvoriteľom,
ktorému odovzdal svoju dušu v nádeji na večný
život.
Záverom už len krátka myšlienka „Veľadôstojný pán farár, odišli ste, ale spomienky
na Vás v našich srdciach, Vašich farníkov, ale i
občanov Mojmíroviec, zostanú. Vďaka za Vašu
pastoračnú a evanjelizačnú činnosť. V modlitbách budeme na Vás myslieť, lebo to veľavravné
majestátne ticho cintorínov s horiacimi plamienkami sviec má jedno spoločné – kríž. Memento
minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Memento
viery, lásky a nádeje. Odpočívajte v pokoji!“

Mgr. Martin Palka, starosta obce
Foto: Ing. Stanislav Radošovský
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ZAZNAMENALI SME V OBCI
Po jej ukončení nadišla chvíľa pravdy – vyhlásenie hodnotenia jednotlivých destilátov.
Je nutné poznamenať, že v každej súťaži je
vždy niekto prvý a niekto posledný. Inak sa to
nedá. Ale v tejto degustácii byť posledným vôbec
neznamená byť zlým, chybným či nepitným.
Hlavný kancelár SRRD Ing. Radko Jurák
odovzdal víťazom 24 zlatých a 42 strieborných
ocenení.

Najúspešnejším vystavovateľom bol RSDr.
Anton Rojka z Nitry, ktorý získal za destiláty 3
zlaté a 3 strieborné ocenenia.
Na záver chcem vysloviť poďakovanie spoluorganizátorom - obci Mojmírovce, Kaštieľu
Mojmírovce, SRRD za aktívne zapojenie sa do
prípravy a priebehu degustácie. Taktiež sponzorom a darcom tomboly. Ďakujem tiež pizzerii
Mojmírovce za večernú pizzu, Žanetke Benčíkovej za prototypy diplomov i Blaženke Klobučníkovej za servisnú pomoc.

Poháre za najkvalitnejšie destiláty získali:
Podľa ohlasov zúčastnených i ohlasov z obce sme
nadobudli presvedčenie, že
tejto akcii je súdené úspešne
pokračovať.
Ing. Ján Košina

Druhý ročník degustácie destilátov
a ušľachtilých liehovín
Zima je pre záhradkára obdobím relatívneho pokoja, keď môže odložiť náradie
a hodnotiť plody svojej práce. Kontroluje
uskladnenú zeleninu, ovocie, sleduje čírenie
vína, ochutnáva tohtoročnú marhuľovicu,
slivovicu, či iný destilát.
Ovocím a zeleninou sa každý mohol pochváliť na našej tradičnej Výstave ovocia, zeleniny
a kvetov. Destilátom mohol oslniť a chuťové
poháriky ním pohladiť na laickej degustácii destilátov. ZO SZZ Mojmírovce organizovala dňa
15. decembra 2018 2. ročník laickej degustácie
destilátov a ušľachtilých liehovín. Spoluorganizátormi boli: obec Mojmírovce, ktorá dotačne
pokryla aj časť nákladov, Kaštieľ Mojmírovce a
Slovenský rád rytierov destilátov (SRRD).
Degustácia získala kladný ohlas ako v Mojmírovciach, tak aj v okolitých i vzdialenejších
obciach. Prispela k tomu premyslená a dobrá
organizácia celého priebehu akcie, patričnú dôstojnosť zvýraznila prítomnosť rytierov destilácie
a celé to zastrešovali krásne priestory a materiálne vybavenie Kaštieľa Mojmírovce, ústretovosť
jeho personálu.
Vlastnej akcii predchádzali: propagačná
práca, jednania so spoluorganizátormi, adminis-
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tratívne úkony, odber destilátov a ich príprava na
súťaž, obchádzanie inštitúcií, obchodov, jednotlivcov s prosbou o prispenie do tomboly.
Za túto náročnú a mravčiu prácu patrí poďakovanie výboru ZO SZZ, zvlášť Paľovi Rácovi,
Zlatke Porhajašovej a Róbertovi Taškárovi.
Degustácia bola tradične otvorená prednáškou prof. Forsthoffera o príprave kvasu a
destilácii.
Prednáška končila odpoveďami na nekončiace otázky. A to už nosové sliznice dráždila
príjemná vôňa hovädzieho guláša pripraveného
pre nás. Po jeho konzumácii začala hlavná,
praktická časť akcie v pivnici kaštieľa. Prihlásených bolo zatiaľ rekordných 109 fliaš destilátov.
Prítomných bolo 80 návštevníkov a 61 aktívnych
laických degustátorov, ktorí boli rozdelení na 4
degustačné stoly. Každý z nich hodnotil pod odborným vedením rytierov 25 až 26 liehovín.
Po ohodnotení poslednej vzorky, posledného
zápisu v hodnotiacom liste, začala vyhodnocovacia práca. Tej sa tradične výborne zhostili Tomáš
Poledník a Julo Minárik. Vzniknutý časový
priestor vhodne vyplnila bohatá tombola, ktorú
moderovala Táňa Tóthová. Nikto zo zúčastnených neodišiel naprázdno.

Poďakovanie
Denný stacionár v Mojmírovciach požiadal
o dotáciu od obce Mojmírovce na rok 2018 na
opravu dlhodobo poškodených vchodových
dverí, ktoré sa dostali do havarijného stavu a
nedalo sa s nimi dobre manipulovať. Osadené
tak boli nové dvere a súbežne sa zrealizovala
aj oprava, údržba a vymaľovanie priestorov v
zariadení.

Klienti a pracovníci mohli pôsobiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí a bez stresu
sa dostali do zariadenia cez nové vchodové dvere. Podstatná časť finančných prostriedkov bola
poskytnutá obcou Mojmírovce a dofinancovanie sa uskutočnilo z poskytnutých 2% dane.
Touto cestou ďakujem všetkým prispievateľom,
ktorí poukázali 2% práve našej organizácii, veľmi nám to pomohlo.
Ďakujeme, že ste nám pomohli pomáhať.
Šťastný život, n.o.
Bc. Vlasta Árvayová
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ZAZNAMENALI SME V OBCI

Zima v Mojmírovciach

ZAZNAMENALI SME

Penco & Eifel a Danča
oslavujú jubileum
Je to až neuveriteľné, ako v jeden krásny
februárový večer v roku 2014 prišla na našu
pravidelnú skúšku Danča a odvtedy sa z dvojice stala kapela. Trojica priateľov, ktorých spája
nielen hudba. Radi na tento moment spomíname,
lebo otvoril klenotnicu krásnych spoločných
chvíľ, vystúpení, koncertov. V tomto roku sme
si uvedomili, že je pre nás jubilejným. Pätnásť
rokov hudobnej púte kamarátov Penco & Eifel a
hlavne 5. výročie našej skupiny Penco & Eifel
a Danča. A užívame si to, veď pocit možnosti
rozdávať pohodu, ducha kamarátstva... Čo viac
si človek môže priať.

U nás doma v Mojmírovciach nás za tie roky
hádam už pozná každý. Hrali sme na námestí, v
kaštieli, v koniarni, v malom kaštieli, v KD, pri
mnohých obecných ale aj súkromných akciách.
Postupne sa nám otvorili aj scény „veľkých
pódií“ na viacerých medzinárodných country
festivaloch, ako napríklad Bohunice, Nové Zámky, Veľké Lovce, Dudince, Šterusy, Zvolen. V
Nitre sme hrali na festivale „na Sihoti“,
skúsili sme dávku odolnosti v mraze vo
Vianočnom mestečku, ale aj niektoré
podnikové akcie mesta či rodinné oslavy. Funkciu kapelníka nemáme, preto
nás predstavím nasledovne:
Peter „Penco“ Hadža - gitara a
spev. Profesiou skvelý masér, lieči telo
aj dušu. K hudbe sa dostal v mladosti
na trampských potulkách. Prvé zoskupenie malo názov Dajana. Neskôr založil kapelu Pengagi, s ktorou dosiahli
s vlastnou tvorbou výrazné úspechy na
scéne trampskej hudby v celom Československu, ale hrali aj v Anglicku.
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Skvele fungujú vyše 35 rokov, vydali 3 CD.
Rudolf „Eifel“ Mladý - dvanásťstrunová
gitara, spev. Bývalý konštruktér, nezlomný optimista. V detstve roky v spevokole, ale ku gitare
sa dostal až na ZVS. V rámci trampskej osady v
Kolárove vznikla skupina Dropi, po návrate do
Mojmíroviec hrával krátky čas s Človákmi a od
roku 2004/2005 s Pencom.
Daniela „Danča“ Konečná - kontrabas,
flauty, gitara, ukulele....spev. Riaditeľka materských centier, vzorná mamička veľkej rodiny,
naša morálna opora. Z nás má najpestrejšiu
hudobnú minulosť. Začínala s Dajanou, neskôr
hrala v skupine Prievozníci, ďalej s Maťom
Lacom a Liborom Babuliakom, skupinou Bargamot, Fortís, KoaLa.
Čo nás spája? Láska k trampskej a folkovej
hudbe, duch priateľstva a hlavne pohodička. Práve to sa snažíme na našich vystúpeniach dávať
publiku. Vlastnú tvorbu nehráme, teda až na
malé úpravy skladieb. Skôr sa snažíme vyberať
vzácne hudobné skvosty. Naše fankluby sa nás
pýtajú na CD, ktoré dozrieva a verím, že čoskoro bude. Len výber piesní bude asi náročný, lebo
nám sa páčia všetky, čo hrávame.
Obľúbené miesto vystúpení nemáme, lebo
nám sa hrá dobre všade, či doma v Mojmírovciach, alebo v Cabaji-Čápore a inde. Ale asi najmilšie publikum sme mali na koncerte venovanom babičkám a deduškom v DSS na Klokočine,
v Drážovciach. Vtipné na tom je, že aj my traja
máme dokopy 10 vnúčat. Najvzácnejším darom
pre človeka je čas a zdravie. My máme to šťastie,
že sa navyše môžeme podeliť s publikom aj o
radosť a priateľstvo. Preto sa tešíme na ďalšie
stretnutia s vami.
Rudo „Eifel“ Mladý
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Jozef Záhoranský

(1769 - 1831)
lekár verný Hippokratovej prísahe
Na starom cintoríne, v blízkosti cholerového
pomníka, stojí menší mramorový pomník z „tárdoša“ (druh mramoru), prikrytý doskou z toho
istého materiálu. Latinský nápis, sotva viditeľný,
zničil zub času. Samotný text nám teda neprezradí, kto v hrobe odpočíva. Ale v urmínskej (mojmírovskej) knihe zomrelých z roku 1831 je zápis,
ktorý napísal správca rímsko-katolíckej farnosti
Jozef Márkly v čase cholerovej epidémie:
17. august 1831, Jozef Záhoranský, 62 rokov,
lekár, vojenský chirurg u Jána Huňadyho, pôvodom z Prahy.

V roku 1977 historik Pavol Takáč našťastie
opísal latinský text. Vďaka nemu sa zachoval pre
budúce generácie. Jeho preklad znie: „Prachu
manžela a otca najlepšieho...“
Zaujímavý bol život a osud doktora Záhoranského. Prvé desiatky rokov jeho života zostanú
pre nás zahalené rúškom tajomstva. Začiatkom
19. storočia do európskych dejín vstúpil francúzsky cisár Napoleon Bonaparte. Chcel si podmaniť celý svet. Viedol vojny v severnej Afrike a
chcel dostať pod svoju vládu celú Európu. Jeho
armáda postupne obsadzovala štáty strednej
Európy a cieľom sa stalo aj Rusko. Už koncom
18. storočia bol v Šalgove (dnes Svätoplukovo)
vojenský dom, neskôr premenený na vojenský
lazaret. Z tej doby pochádza aj prvá písomná
zmienka o zomrelých vojakoch pochovaných
mimo dedinského cintorína pod chotárnym
dielom zvaným „Klčoviská“. Miestni obyvatelia
túto časť chotára dodnes nazývajú „vojenské
hroby“. Činnosť lazaretu (špitálika) obnovili v
roku 1807. Napoleon viedol vojnu proti Prusku
a začali aj boje s Ruskom. V lazarete zomierali
mladí vojaci. V krátkom období od roku 1807 do
roku 1810 bolo na vojenskom cintoríne pochovaných 224 vojakov. Od roku 1807 zranených vojakov v šalgovskom vojenskom lazarete ošetroval
lekár, vojenský chirurg Jozef Záhoranský, ktorý
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od roku 1800 pracoval ako lekár grófskej rodiny
Huňadyovcov a staral sa aj o zdravie zamestnancov na panstve.
V roku 1831 cisár vydal nariadenie o cholere,
v ktorom sa uvádzalo ako dezinfikovať zdroje
pitnej vody, ako chrániť obyvateľstvo pred touto
chorobou a ako pochovávať mŕtvych. O tom, čo
spôsobuje choleru, boli iba dohady. Nemecký
vedec a lekár Robert Koch až v roku 1883 objavil baktérie Vibrio cholerae rýchlo sa množiace
vo vode a v tenkom čreve. Inkubačná doba je 2
- 5 dní. Baktérie spôsobujú preháňanie, a tak konečnú dehydratáciu ľudského organizmu, ktorá
končí smrťou. Lekár Jozef Záhoranský celý život
pomáhal pacientom. Pomáhal aj pacientom s
cholerou. Sám sa stal jej obeťou ešte na začiatku
epidémie. Až do svojej smrti bol verný Hippokratovej prísahe. Česť jeho pamiatke...

Školskí bratia
a vincentky
v Urmíne
Blúderi (takto ich volali) doputovali do Urmína (Ürmény) v roku 1899. Sami sa nazývali
školskými bratmi. Bola to rehoľa vzdelávania.
„Zablúdil“ k nám duch školský. Staré slovo
blúdiť, bludáriť znamená chodiť, hľadať, cestovať. Nie však bez cieľa! Blúderi (z nem. die
Brüder - bratia) nám priniesli dar vzdelanosti,
osvety, povzniesli naše školstvo a ducha v
malom mestečku. Do „mešťanky“ (II. stupeň
základnej školy) chodili žiaci zo širokého okolia.
Dodnes stojí na Námestí sv. Ladislava v blízkosti
barokového kostola historická budova školy, nad
vstupom ktorej bol nápis: „Nechajte dietky prísť
ku mne“. Je to 120 rokov, čo do Uhorska prišli
školskí bratia vzdelávať deti v kresťanskom
duchu.

Budova školy Blúderov

Hrob J. Záhoranského
Lazaret
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Viola Haršániová
Foto: archív RMM, internet

Z Urmína šírili misiu do Bojnej (1901),
potom pôsobili v Bánovciach nad Bebravou, v
Bratislave, v Zákamennom, v Hornej Kráľovej
a inde. Až do roku 1950 pôsobili na trinástich
miestach. Z histórie vieme, že Ján de la Salle z
Remeša založil v roku 1679 Spoločenstvo bratov
kresťanských škôl. Inštitút školských bratov bol
schválený pápežom Benediktom XIII. v roku
1725. Poslaním tohto inštitútu bolo poskytovať
humanistické a kresťanské vzdelanie, a to hlavne
sociálne slabým vrstvám obyvateľstva. Vyučovalo sa po slovensky. Súčasťou voľnočasových
aktivít boli krúžky - remeselný (košikárstvo),
ovocinársky, športový, divadelný, recitačný a
spevácke predstavenia. Keďže formácia mladých
ľudí sa niesla v duchu kresťanských hodnôt, pre
nový režim po roku 1948 boli školskí bratia ne-
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Oprava strechy kostola v Urmíne

Jožo Bída
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pohodlní. Štvrtého mája 1950 našich blúderov
internovali do Močenku. V budove zostali žiaci
I. stupňa s novými učiteľmi. V spomienkach
občanov však dodnes žije spoločenstvo bratov.
Aj po zrušení školy a vzniku reštaurácie sa vždy
chodilo „k blúderovi“. Ešte pred dvadsiatimi rokmi žili v dome „Wilischovcov“ v parku niekoľkí
bratia vo výsluhe. Jeden z nich bol aj brat misionár Jozef Wilisch. V minulosti boli školskí bratia
ubytovaní v sedliackom dome so šindľovou
strechou a rumpálovou studňou na dvore oproti
parku, vedľa kina (bývalej rímskokatolíckej školy). Neďaleko stojí budova kláštora vincentiek,
ktoré mali na starosti dievčenskú školu. Dnes
je tu internát odborného učilišťa. Duch školstva
tak pretrval. Do „zlatých čias“ školských bratov
sa môžeme preniesť aj vďaka starým fotografiám v rodinných albumoch, ale aj vďaka kožou
obalenému fotoalbumu školských bratov (dnes
na neznámom mieste). Snímky zachytávajú pulz
času v obci Urmín (snímanie šindľovej krytiny
zo strechy kostola, žobráka Joža Bídu, grófa
Ladislava Huňadyho, oltár v kaplnke blúderov,
vojakov z prvej svetovej vojny, brat pri včelíne
a iné).
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ľudovo vincentky, vznikla v roku
1633 v Paríži. Na Slovensko do Nitry prišli v
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roku 1861. V Urmíne pôsobili popri mužskej
reholi v kláštore na námestí oproti kostolu. Podporovali kultúru, zakúpili prvé hudobné nástroje
pre miestnu dychovku. V spomienkach zostala
sestra Jozefka - bylinkárka, sestrička u doktora
Demina. Sestra Kalista vraj bola prísna. Sestra
Klára učila po vojne ruštinu.
V Urmíne bola ľudová
a meštianska škola. Školskí
bratia a vincentky založili
ochotnícke divadlo. V pamäti
ľudí zostali rehoľníci Eliáš,
Bezák a Adalbert Singer (na
snímke), ten bol správcom
rímskokatolíckej
ľudovej
školy chlapčenskej, kronikárom obce s úhľadným
rukopisom, organistom. V spomienkach zostal
ako milý, družný, nosil silné dioptrické okuliare.
Rád sa rozprával s ľuďmi, navštevoval domy. O
vzťahu k bratom svedčí aj fakt, že ľudia ich volali
„milí brati“.
Budova dnešného Penziónu Bruder na námestí si pamätá históriu za posledných vyše 100
rokov: sviatky s alegorickými vozmi, procesie,
prvé sväté prijímania a birmovky, „bartolomejskú noc“, príchod vojsk Varšavskej zmluvy v

roku 1968 či premeny námestia (sanáciu starých
domov, výstavbu supermarketu). Po roku 1974,
keď žiaci I. stupňa odišli do novej budovy ZDŠ,
SD Jednota Nitra prestavala budovu školských
bratov na reštauráciu s krčmou. Nový príbeh budova dostala vďaka rodine Motyčiakovej, ktorá
v roku 1999 začala budovať Penzión Bruder s
gastronómiou a ubytovaním. Génius loci tu žije
ďalej. Svojou polohou na malebnom barokovom
námestí, ale predovšetkým svojou pohostinnosťou priťahuje ľudí z tuzemska i zo zahraničia.
Tu sa občerství telo, duch spočinie v pokoji, v
spomienkach a naberie čerstvé sily. Je to miesto,
kde žilo a tvorilo viacero zaujímavých ľudí – učiteľov, umelcov. Legendou sa stal Vojtech Kincel
– učiteľ, riaditeľ, historik, športový aktivista.
Zaujímavou postavou bol aj Anton Plavecký
– učiteľ, hudobník, maliar krajiny, bohém. Jeho
obrazy sa nachádzajú v mnohých domácnostiach
dodnes.
Penzión Bruder nám podáva ruku, nechajme sa unášať spomienkami pri chutnom jedle
a iskrivom mojmírovskom víne z družstevných
vinohradov.
PaedDr. Robert Žilík

Starý včelár
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REGIONÁLNE MÚZEUM

Rozšírili sme
expozíciu
Slávne rody
Hlavným záväzkom múzea bolo
v roku 2018 vypracovať a zrealizovať projekt s názvom Stála expozícia
Slávne rody, ktorý finančne podporil
Fond na podporu umenia a Nitriansky
samosprávny kraj. Spracovanie osudov
slávnych urmínskych rodov a ich jednotlivých členov patrí medzi dlhodobé zámery múzea už od začiatku jeho vzniku. V roku 2017 sme
verejnosti úspešne predstavili expozíciu rodu
Appelovcov, ktorou sme významne doplnili už
existujúce položené základy. Nasledujúcim cieľom bolo doplniť informácie, ale predovšetkým
exponáty aj k ostatným slávnym priezviskám,
ktoré svojho času neodmysliteľne rezonovali v
našej obci. Bližšie sme tak tentokrát predstavili
rody Ürméniovcov, Aldobrandiniovcov, Ceschiovcov, ale predovšetkým rod Huňadyovcov.
Projekt bol realizovaný v niekoľkých etapách.
Samotnej realizácii predchádzalo vypracovanie
konkrétnej koncepcie expozície, štúdium historických
reálií, vyhľadávanie písomných aj obrazových materiálov k danej téme, získanie
pramenných materiálov vo
forme fotografií a iných
dokumentov od Jozefa Huňadyho a Ladislava Erdõdyho, ale predovšetkým kópií
súkromnej korešpondencie
grófky Márie Margaréty
Huňadyovej a ďalších pisateľov adresovanej Slatinovi
pašovi (originály spravuje
archív Univerzity v Durhame). Nemenej dôležitou
a časovo náročnou etapou
bolo spracovanie textovej
časti expozície vo forme
jednotlivých hesiel, čomu
predchádzali aj preklady z
angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Priebežne sme nadobúdali nové 3D exponáty.
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Výsledkom je obsahovo aj vizuálne hodnotná
najnovšia časť stálych expozícií v našom múzeu.
Najväčším prínosom rozšírenia je spracovanie
pre nás dosiaľ neznámych poznatkov, ktoré nám
dovolili pútavo priblížiť súkromný život rodiny
Huňadyovcov predovšetkým prostredníctvom
ich ciest do Afriky. Podarilo sa nám tak pre verejnosť vytvoriť ďalší reprezentatívny priestor,
ktorý plne slúži domácim obyvateľom – zachováva im najbližšiu vlastnú históriu a prospieva
reprezentácii obce navonok a rozvoju cestovného
ruchu v celom regióne. Slávnostné otvorenie expozície sa uskutočnilo v prvý decembrový deň
minulého roku za prítomnosti mnohých návštevníkov, ktorým ďakujeme za ich
priazeň, a ktorých nadšenie
je pre nás veľkou motiváciou.
Naše úsilie svojou návštevou
podporili aj potomkovia a príbuzní rodiny Appelovcov, čím
nás veľmi potešili. Opäť sme
tak u nás privítali Juraja Spaleka s manželkou a naše múzeum
po prvýkrát navštívil Ladislav
Spalek, ktorý pôsobil ako riaditeľ Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi. Po prvýkrát k nám
zavítala aj Felicitas Babušíková
s manželom, ktorá sa aktívne
venovala krasokorčuľovaniu
najskôr ako športovkyňa a
neskôr ako rozhodkyňa a funkcionárka na domácej, ale aj medzinárodnej pôde. Príslušníci
rodiny Huňadyovcov a Erdõdyovcov, ktorí nás navštívili v
nedávnej minulosti a významne pomohli pri budovaní najnovšej expozície, za čo im patrí

REGIONÁLNE MÚZEUM
naše poďakovanie, sa žiaľ na otvorení nemohli
z pracovných a súkromných dôvodov zúčastniť.
Naďalej však zostávame v kontakte a tešíme sa
ich záujmu o návštevu Mojmíroviec a nášho múzea niekedy nabudúce. Ďakujeme aj riaditeľovi
Štátneho archívu v Nitre Petrovi Kerestešovi a
Eve Kozárovej, ktorí nám aj tentoraz významne
pomáhali a všetkým ľuďom, ktorí nás v našej
činnosti podporujú. Poďakovanie ďalej patrí Ladislavovi Kozmovi, ktorý slávnostnú atmosféru
otvorenia expozície spríjemnil excelentnou hrou
na klavíri, čím nás obohatil aj o hudobný zážitok.
Za podporu, bez ktorej by múzeum nemohlo byť
pevne etablovanou inštitúciou v obci ako to v
súčasnosti je, ďakujeme aj starostovi Martinovi
Palkovi a poslancom OZ.

Tatiana Ivanová
Foto: Archív RMM

Mojmírovčania si
svoju históriu vážia
Vďaka môjmu príbuzenskému vzťahu s rodinou Appelovcov som bola Editou Filipovou,
riaditeľkou Regionálneho múzea Mojmírovce,
pozvaná na otvorenie expozície Slávne urmínske
rody, ktorá sa konala v sobotu 1. 12. 2018. Múzeum po vlaňajšej vernisáži expozície, týkajúcej sa
rodu Appelovcov, pripravilo rozšírené pokračovanie, venované rodom Aldobrandini, Huňady,
Ürményi, Ceschi a Grassalkovich.
Spolu s manželom Ivanom a rodinou Spalekovcov sme tak mohli byť svedkami počiatkov
spoločenského i hospodárskeho rozmachu obce
a regiónu. Obdivovali sme nielen prínos historicky významných rodov, ale najmä profesionálne
vyhotovenie expozície. Zamestnancom múzea
sa pod odborným dohľadom pána PhDr. Petra
Keresteša, PhD., riaditeľa Štátneho archívu v
Nitre, podarilo zhromaždiť množstvo dobových
artefaktov dokumentujúcich spôsob života obyvateľov obce v 19. a 20. storočí. Osobitne by som
rada ocenila prácu kurátorky expozícií Tatiany
Ivanovej, ktorej dôsledný historický výskum

viacjazyčných historických dokumentov ozrejmil mnohé historické fakty a súvislosti. Spoločne
s tímom pani riaditeľky tak pre odbornú i laickú
verejnosť pripravili súbor dvojrozmerných i
trojrozmerných dokumentov, ktoré príťažlivou
formou informujú návštevníkov o významných
kapitolách v histórii obce.
Vernisáž expozície mala vysokú odbornú i
kultúrnu úroveň, všetkých účastníkov zaujala.
Príjemná bola tiež vkusná hudobná kulisa v podaní klavírneho sólistu, mojmírovského rodáka,
Ladislava Kozmu.
Bolo nám ľúto, že sme sa pre ich pracovnú
zaneprázdnenosť a sčasti aj momentálnu zdravotnú indispozíciu nemohli stretnúť s potomkami rodov Huňadyovcov a Erdődyovcov, avšak
všetci vyjadrili podporu vernisáži a prisľúbili
osobnú účasť v budúcnosti.
Nasledujúci deň sme na mojmírovskom cintoríne navštívili pamätník Kapocsányi Appel
Károlya, ktorý dal v roku 1839 zhotoviť na znak
vďaky gróf Jozef Huňady ml. Veľmi si vážime
pozornosť obce, ktorú venuje jeho údržbe. Hrob
jeho najstaršieho syna Jozefa Appela (1801
– 1889) je v Sasinkove a hroby ďalších synov
Karola (1802 – 1899) a Gustáva (1804 – 1903)
sú v Šalgočke.
Pre nás všetkých bola táto návšteva Mojmíroviec úžasným zážitkom. Potvrdilo sa, že Mojmírovčania si vážia svoje kultúrne dedičstvo, a
že regionálne múzeum, ktoré vzniklo len nedávno, dokázalo za krátky čas od svojho vzniku
akvizíciou významných dokumentov a osobnou
zanietenosťou autorov vytvoriť dielo významnej
historickej i dokumentačnej hodnoty.
Naša vďaka však patrí aj bývalému starostovi
Imrichovi Kováčovi a bývalej zástupkyni starostu Andrei Bakošovej, ktorí iniciovali rekonštrukciu tzv. malého kaštieľa - Aldobrandiniho letohrádku, ako aj súčasnému starostovi Martinovi
Palkovi a poslancom obecného zastupiteľstva
Mojmíroviec, ktorí neváhali vstúpiť do ušľachtilého, aj keď komerčne odvážneho zámeru vzniku
Regionálneho múzea v Mojmírovciach. Je múdre i prezieravé, že naďalej podporujú činnosť
múzea, ktoré má nielen historický, vzdelávací,
kultúrny a spoločenský rozmer, ale prispieva
tiež k rozvoju obce a jej reprezentácii na vysokej
úrovni.
Všetkým im patrí naša vďaka a uznanie.
Felicitas Babušíková, Bratislava
Foto: Archív RMM
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Cesta okolo sveta

V novembri nás navštívila Alžbetka so svojím otcom s predstavením Cesta okolo sveta.
Alžbetka sa zmenila na letušku a jej otec na
pilota. Cestovali sme neobyčajným dopravným
prostriedkom – vzducholoďou. Precestovali sme
spevom a tancom celý svet. Zastavili sa na každom jednom kontinente. Spoznali ľudí, zvieratá,
ktoré tam žijú a dozvedeli sa veľa zaujímavého.
Šťastlivo sme všetci doleteli do našej škôlky.
Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú výpravu, keď nás
nabudúce navštívia.
Jarmila Hrušovská
Foto: Ľubica Kozmová

Mikulášska
besiedka v MŠ
Deň sv. Mikuláša je predzvesťou blížiacich
sa vianočných sviatkov. Jeho postava ale nie je
vymyslená. Mikuláš sa podľa tradície preslávil

svojou dobročinnosťou. Počas života ho nazývali
otcom sirôt, vdov a chudobných.
A v tento výnimočný deň navštívil aj našu
materskú školu v Mojmírovciach. Deti si nachystali s pomocou svojich pani učiteliek pásmo
piesní, básní a tancov nielen pre Mikuláša a jeho
pomocníkov, ale aj pre svojich príbuzných, ktorí
sa na svoje ratolesti veľmi tešili. Za odmenu dostali balíčky plné sladkostí a ovocia, ale to nebolo
všetko. Na rad prišlo i veľké prekvapenie, prišla
za deťmi Simsalala a zábava mohla pokračovať.
Deti sa formou piesní, tanca a hry na hudobných
nástrojoch naučili veľa zaujímavých vecí nenásilnou a hravou formou.
Domov odchádzali obohatené o nové vedomosti a s plným balíčkom sladkostí a zážitkov.
L. Nekorancová
Foto: P. Horváth

Vianočné
koledovanie detí
Dobrá novina (DN), kolednícka akcia eRka
– Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, je spojená s finančnou zbierkou pre rozvojové projekty
v afrických krajinách. DN je založená na hlbokej
kresťanskej tradícii a pomoci ľuďom v núdzi. V
24. ročníku sa vďaka verejnej zbierke podporí
realizácia projektov v africkej Ugande, a to: Budovanie kapacít a grantová schéma v arcidiecéze
Tororo, Život meniace operácie detí v Mbale,
Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru.

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Vianočné stretnutie

Deti zo ZŠ sa tiež zapojili do tejto koledníckej
akcie. Počas 2. sviatku vianočného prechádzali
od domu k domu a ohlasovali radostnú zvesť.
Svojimi nacvičenými koledami i vinšami utužovali spoločenstvo, prinášali radosť a požehnanie do domácností. Spolu sme navštívili 25
domácností, ktoré nás srdečne prijali, pohostili a
prispeli do verejnej zbierky sumou 362 € (tie boli
zaslané na účet DN). Veľké poďakovanie patrí
nielen spomínaným domácnostiam, ale aj deťom
a ich rodičom i tým, ktorí sa akokoľvek podieľali
na príprave našich malých koledníkov.
Mgr. Mária Jankulárová

V Trúfaľkove
u Jožka Troška

Katarína Bašková

Dejiny písané
potravinami

V utorok 15. 1. 2019 zažili deti v školskom
klube divadelné odpoludnie. Zavítal k nim spisovateľ Jožko Troška, ktorý „tvorí“ pre deti, tak
trošíčku inak - „akoby z každého rožku trošku“.
V zábavno - hudobnom pásme sa zoznámili
s hrdinami príbehu s Trúfaľkom a Trúfaľkou, s
ktorými si zaspievali, zatancovali a pomaškrtili
na voňavých buchtách z pekárne pani „Hrdličkovej“. Na záver odmenili naši družinári nových
hereckých kamarátov hlasným potleskom.
Katarína Bašková
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Dňa 20. 12. 2018 sme sa zo školského klubu
detí vybrali na tradičnú návštevu do DSS Cedron
Senior v Mojmírovciach. Ako sme sa približovali
k areálu zariadenia, vedeli sme, že sme očakávaní. Z diaľky nás vítal práve odhrnutý chodník
čerstvo napadaného snehu, vyzametané schody
a usmiati starkí, ktorí nás netrpezlivo vykúkali
pri dverách. Niektorí starčekovia a starenky nás
privítali vo vianočne vyzdobenej spoločenskej
miestnosti. Z milých úsmevov bolo zrejmé, že
sa na deti veľmi tešili a samozrejme i žiaci našej
školy sa tešili, že môžu potešiť a spríjemniť starčekom predvianočné odpoludnie.Veď niet nad
úprimný úsmev detí, ktorý dokáže potešiť každého človeka. Žiaci s radosťou predviedli svoj
program v podobe básní, vinšovačiek, spevu a
tanca. Milá bola spontánnosť starkých, ktorí sa
do spevu zapojili a spoločne si s deťmi zaspievali
a zaspomínali. Slzy v očiach našich „starých
rodičov“ svedčili o úprimnej radosti z návštevy
malých školákov a bolo zjavné, že ich potešili i
drobné darčeky, ktoré im deti s láskou vyrobili.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a spoluprácu, ktorá je obojstranným prínosom – spestrením
našich bežných dní.

Majsterky odbornej výchovy v spolupráci s
knihovníčkou Odborného učilišťa internátneho
Mojmírovce, PaedDr. Ivetou Štefanovičovou,
usporiadali pri príležitosti 100. výročia založenia
prvej republiky v školskej knižnici edukatívne
podujatie s názvom Dejiny písané potravinami.
Podujatie bolo určené najmä žiakom učebných
odborov obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál, obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru a cukrárska výroba.
Žiaci sa dozvedeli o potravinárskych výrobkoch z čias Československa, ktoré pretrvávajú v
našich obchodoch dodnes. Napríklad čokoláda
Milena, Mačacie jazýčky, Pigi čaj, Vinea, Encián, Ovocný sirup záhradná zmes, Horalky...
Spomenuli sme aj nezabudnuteľné ružové žuvačky Pedro.
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Keďže sa novembrové podujatie uskutočnilo
v knižnici, žiaci si prečítali aj viaceré zaujímavosti z potravinárskej oblasti: o Pražskej šunke,
ktorú aj napriek názvu môžu vyrábať aj slovenskí
mäsiari. Zaujal ich i spor o paštétu Májka, ktorú
v súčasnosti vyrábajú českí, ale aj slovenskí potravinári. Obľúbená chutná paštéta je súčasťou
desiatej mnohých našich žiakov.

V závere kultúrno-spoločenského podujatia
sme upriamili pozornosť na zvláštnu hračku s
„históriou“, keďže aj naši žiaci sú ešte stále veľké deti – magickú tabuľku Grafo. Ich rodičia či
starí rodičia si kedysi po dobrom jedle mohli na
nej kresliť rôzne obrazce.
Úplne nakoniec všetci žiaci ochutnali „historické“ kokosové sušienky.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová
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Koncert skupiny SLIDE
Skupina SLIDE, ktorú pod vedením pána
učiteľa Pastora tvoria žiaci našej ZUŠ, si pripravila 7. 12. 2018 verejný koncert v priestoroch
regionálneho múzea. Žiaci si nacvičili viaceré
známe piesne, s ktorými oslovili celé publikum.
Koncert začal o 16:30 a niesol sa v duchu dobrej
nálady. Jedenásť žiakov a dvaja učitelia vytvorili
zoskupenie, ktoré spolu nielen ladilo, ale dokázalo aj ohúriť svojím talentom. Štyri speváčky
nám odspievali piesne vo viacerých hudobných
žánroch, od známych slovenských balád až po
rokovejšie piesne v anglickom jazyku. Pestrosť
výberu piesní pridala koncertu farebnosť, a práve
preto bol naozaj výnimočný. Speváčky dopĺňali
žiaci, ktorí hrali na rôzne hudobné nástroje. Išlo
prevažne o gitary, či už klasické alebo elektronické, ktoré dopĺňal klavír a bicie. Týchto šikovných žiakov pripravovali na koncert páni učitelia
Pastor a Hamada, ktorí v základnej umeleckej
škole vedú hru na bicích. Spolu tak vytvorili
krásnu hudobnú súhru a predstavili nám svoj
talent spievať a hrať na hudobných nástrojoch.
Na záver koncertu nám predviedli aj novú pieseň, ktorá vytvorila krásnu bodku za celým vystúpením. Dovolím si pochváliť prácu učiteľov,
ale aj samotných žiakov. Krásnym programom
nám ukázali svoju usilovnú prácu na hodinách.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným.
Verím tomu, že koncert sa publiku páčil, a že
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najbližšie nám skupina SLIDE predstaví ďalšie
nové piesne.
Mgr. Lívia Belanová

Predvianočný
koncert v ZUŠ
Základná umelecká škola si pre rodičov
12. decembra v priestoroch múzea pripravila
predvianočný koncert spojený s výstavou prác
žiakov ZUŠ.

Na úvod nás privítala pani učiteľka Jankovýchová a o ozvučenie sa postaral pán učiteľ
Pastor. Postupne sa nám predstavili žiaci z
hudobného aj dramatického odboru. Výtvarný
odbor sa prezentoval výstavou prác žiakov, ktorá
lemovala časť chodby pred vstupom do sály. Na
koncerte sa predstavilo 15 žiakov. Na úvod nám
spoločne s pánom riaditeľom na klavíri zahrala
Amelia krásnu pieseň s názvom Pastieri, pastieri.
Po úvodnom čísle sa nám predviedli žiaci hrajúci
na trúbku, klavír a gitaru. Ďalšiu časť koncertu
uviedla Mariannka hrajúca na priečnej flaute a
po jej vystúpení ukázala svoj spevácky talent Nikol. Zaujímavým číslom bola aj hra na trúbku či
rôzne klavírne vystúpenia. Program vyplnila aj
Natália hrajúca na husle a v hre na keyboard
sa nám predstavil žiak Dušan. Pani učiteľka Beňušíková pripravila žiačku Terezku
na prednes od Milana Rúfusa – Žabina
kmotra. Záverečné dynamické číslo pod
vedením pani učiteľky Janajevy v podaní
žiačky Moniky malo veľký úspech. Aj
keď mnohé z detí vystupovali po prvýkrát,
rodičia a publikum mali obrovskú radosť z
ich predstavenia. Tréma, ktorú pociťovali,
opadla vo chvíli, keď dokončili svoje vystúpenie a publikum im s radosťou zatlieskalo.
Všetky deti svoje vystúpenia zvládli na vý-

bornú, za čo patrí poďakovanie učiteľom, ktorí
ich pripravovali od začiatku školského roka, ale
aj samotným žiakom, ktorí sa venovali naplno
rozvoju svojho talentu.
Mgr. Lívia Belanová

Športová jeseň
V októbri sme orientačné schopnosti žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Mojmírovce preverili v
školskom kole súťaže Orientačný beh, kde sa v
kategórii žiakov v neznámo – známom prostredí
najlepšie zorientoval a úlohy splnil M. Krvavý.
Druhé miesto si svojím výkonom vybojoval L.
Benčík a na tretie miesto bol napokon pyšný L.
Kečkeš. V kategórii dievčat sa najviac darilo L.
Kováčovej, na druhom mieste dobehla M. Bosáková a tretiu priečku si napokon za svoj výkon
zaslúžila V. Chrenová.
V novembri našu školu veľmi pekne reprezentovali žiaci v okresnej súťaži v stolnom
tenise. V silnej konkurencii 24 škôl sa dostali
do napínavého boja o 3. miesto, kde sa však vo
vyrovnanom zápase viac darilo súperovi a chlapci (K. Arpáš, T. Štefek, M. Suchý) odchádzali s
pekným 4. miestom.
V novembri sme sa tiež zúčastnili Majstrovstiev okresu vo florbale, kde nás reprezentovali
6 chlapci 7. – 8. ročníka. Do finálovej šestky sa
nám žiaľ tentokrát nepodarilo prebojovať.
Účasť na súťažiach je pre nás významným
motivačným prvkom, ktorý umožňuje žiakom
porovnávať svoje schopnosti a výkony s rovesníkmi, vidieť a zažiť športové prostredie, stať sa
súčasťou športového diania. Môžeme byť hrdí na
našich žiakov, ktorí ZŠ Mojmírovce robia dobré
meno, reprezentujú ju v duchu fair – play a majú
z toho radosť.
Mgr. P. Slíž
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Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA
Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som sa na úvod
predstavil. Moje meno je Ivan Čurgali. Od roku 2001
som sa začal v zahraničí aktívne venovať gastronómii. Počas môjho pôsobenia vo viacerých nemeckých
reštauráciách som mal možnosť vystriedať rôzne
posty (od pomocného kuchára až po šéfkuchára). Po
návrate na Slovensko v roku 2013 som začal pracovať
ako šéfkuchár v Hoteli Kaštieľ Mojmírovce, kde pôsobím doteraz. V mojej doterajšej kariére som mal to
šťastie absolvovať viaceré pracovné stáže v renomovaných Michelinských reštauráciách vo Francúzsku
a v Nemecku. Prostredníctvom tejto novej rubriky s
názvom Z kuchyne šéfkuchára by som sa s vami rád
podelil o niektoré svoje recepty.

Králičí Wellington na cviklovo-pórovom ragú s mrkvovým pyré
(4-5 porcií)

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA
Mäso dochutíme soľou, korením a necháme ho zatiahnuť na panvici s olivovým
olejom zo všetkých strán. Odložíme ho vedľa
a potrieme horčicou.
Potravinársku fóliu uložíme na kuchynskú dosku a rozložíme na ňu plátky šunky.
Šampiňónovú zmes natrieme na šunku. Ďalej na zmes uložíme králičí chrbát. Pomocou
fólie mäso zvinieme a odložíme na 15 minút
do chladničky. (Ak nemáme dostatok králičích chrbtov, môžeme využiť celého králika
tak, že ho vykostíme, lepšie kúsky mäsa
odložíme a ostatné pomelieme. Pomleté
mäso dochutíme soľou a korením. Následne
potrieme šunku pomletým mäsom a naň naukladáme ostatné kusy mäsa).
Lístkové cesto rozvaľkáme, položíme
naň mäsovú rolku vybratú z fólie, cesto
zvinieme a okraje poriadne uzavrieme. Uložíme ho na plech vystlaný papierom na pečenie. Cesto narežeme, potrieme vajíčkom a

vložíme ho na chvíľu do chladničky, tento
krok nie je nutný.
Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C cca
20-30 minút. Záleží to od veľkosti mäsa.
Cviklu umyjeme a dáme variť do osolenej vody, varíme do zmäknutia. Necháme
vychladnúť a zbavíme šupky. Nakrájame na
kocky. Pór narežeme a pod tečúcou vodou
zbavíme nečistôt a nakrájame. Na rozohriatu panvicu dáme olivový olej, pór a asi po
3 minútach pridáme cviklu. Všetko spolu
orestujeme a dochutíme.
Mrkvu ošúpeme, nakrájame na väčšie
kúsky a dáme variť do osolenej vody, alebo
ju upečieme spolu s cibuľou do zmäknutia.
Mrkvu scedíme a v mixéri rozmixujeme aj s
polievkovou lyžicou masla do hladka.
Spôsobu servírovania sa medze nekladú
☺. Prajem vám dobrú chuť.
Ivan Čurgali
Foto: Michal Bohunčák

1ks
králik (chrbát)
200g lístkové cesto
250g šampiňóny
10ks parmská šunka (plátky)
2ks
vajce
100g šalotka
1kg
cvikla
300g pór
50g
cesnak
1dcl
b. víno
1kg
mrkva
soľ, korenie, olej, maslo, horčica

Postup
V panvici rozohrejeme olej a opražíme na ňom nadrobno nakrájanú šalotku. Nakrájané
šampiňóny pridáme do panvice. Dochutíme ich soľou, korením, zalejeme vínom a na miernom ohni zmes dusíme, až kým sa neodparí všetka voda zo šampiňónov a víno. Hotovú zmes
necháme vychladnúť. Po vychladnutí zmes rozmixujeme spolu s jedným žĺtkom a cesnakom
na paštétu.

22

23

Lampiónový
sprievod
obcou
Tak ako minulý rok, aj
tento sa Materské centrum
Urmínček postaralo o stretnutie pri regionálnom múzeu.
Lampiónový sprievod, ktorý
by sa mohol stať každým nasledujúcim rokom tradíciou, spája
dospelých i deti.
Dňa 2. 12. 2018 sme sa teda zišli o 16.00,
a i napriek dosť zlému počasiu, sa pár desiatok
dospelých aj detí stretlo, aby sa pri tejto príležitosti vytvoril sprievod vedúci na Námestie sv.
Ladislava, kde deti symbolicky zapálili prvú
adventnú sviečku na venci. Dospelí aj deti si
so sebou priniesli krásne lampióny, svetielka a
baterky, s ktorými sme si posvietili na cestu k
námestiu. Pomalším tempom nám cesta trvala
asi 10 minút, ale o to väčšiu radosť mali deti

MC URMÍNČEK
z krásneho adventného venca, ktorý pre obec
každý rok pripravuje pani Justína. Veniec je už
tradične symbolom adventu a Vianoc spolu s
vianočným stromčekom. Na námestí nás privítal pán starosta krátkym príhovorom. Potom v
spolupráci s deťmi spoločne zapálili
prvú sviečku na adventom venci.
Tento krásny a výnimočný moment bol pre deti očarujúci a
dospelým vyčaril úsmev na
tvári. Prvú adventnú nedeľu
sme tak ukončili príjemným
stretnutím a spoločným
lampiónovým sprievodom,
ktorý určite zopakujeme aj
budúci rok.
Mgr. Lívia Belanová
foto: archív

Z TVORBY NAŠICH ČITATEĽOV

Biele čiapky
„Hurá, hurá, máme sneh, vybielil nám celý breh!“ zvolalo dievčatko od radosti.
„Zober si čiapku, aby ti nebolo na hlavu chladno, povedal starý otec.
Dievčatko vybehlo na ulicu a vidí, že aj strechy domov už majú biele huňaté čiapky.
Domy sa ticho učupili ako našušorené sliepky, kvočia, možno čakajú na jarné slniečko.
Dievčatko kráča povedľa starého mlyna. Aj ten tehlový múr obiehajúci záhradu a dvor
si omotal biely šálik, aby mu nebolo chladno. Tmavé komíny vytŕčajú z bielych striech
aj tie už majú čiapky. Popri ceste šteky krivej ohrady natiahli malé biele čiapočky. Celý
kraj je zrazu bieločierny ako stará fotografia. Čierne čiary konárov a halúzok stromov a
krovísk, medzi nimi rozmazané chuchvalce vrabcov sú dielom šikovného grafika. Veľká plocha strechy, čo ešte včera bola čierna či červená, zrazu je biela, mäkká ani perina
Perinbabky. Zem je pokreslená, označkovaná stopami vtákov a zvierat. Je to šlabikár
zimy. Na svetlej oblohe sa vyrojilo čiernych bodiek - malých, stredných i veľkých, ako
na koláči starej mamy. Dievčatko s údivom sledovalo bielo-čierny svet. Keď sa vrátilo
domov, vzalo biely výkres – zasneženú plochu krajinky. Čierna stopa ceruzky postupne
kreslila čiarky, bodky, machule. Bielej plochy ubúdalo a ubúdalo až prišiel večer, potom
noc. Nič nebolo vidno, a tak sa dievčatko uložilo do postieľky a zaspalo. Dobrú noc.
Robert Žilík, z pripravovanej knižky:
O Listovom panáčikovi

Zimná krajinka s mlynom, Nelka
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Z TVORBY NAŠICH ČITATEĽOV

ŠPORT
1. M. Halmo, ŠSK Chrabrany 351
2. A. Žikla, ŠSK Zbehy 349
3. K. Košťál, ŠSK Mojmírovce 343
VzPi 60 - vzduchová pištoľ 60 výstrelov
VzPi 40 - vzduchová pištoľ 40 výstrelov
Za ŠSK Mojmírovce
Jozef Košťál

Stolnotenisový
memoriál

Urmínsky dvor s pivnicou, Hanka

ŠPORT

Športová streľba
v zime
Október je pre športových strelcov mesiacom prechodu z guľových disciplín na streľbu
zo vzduchových zbraní. Súťaže prebiehajú v
telocvičniach, športových halách či kultúrnych
domoch a končia sa v marci majstrovstvami SR.
Mojmírovce zastupujú členovia nášho Športovo
streleckého klubu (ŠSK) Mojmírovce v pištoľových disciplínach. Prinášame výňatok z výsledkových listín doterajších súťaží. V zátvorke je
počet súťažiacich.
Memoriál P. Kromera, Šaľa
27.10.2018
Disciplína VzPi 60 muži (12)
1. T. Obložinský, ŠSK Mojmírovce 567
2. V. Vaja, Urpín Banská Bystrica 553
3. J. Jancek, ŠKP Martin 552
Cena primátora, Žiar nad Hronom
10.11.2018
Disciplína VzPi 60 muži (21)
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Stolnotenisový oddiel Mojmírovce usporiadal 16. ročník memoriálu Vojtecha Kincla
a MVDr. Pavla Hajeka. Dňa 29. decembra
sa v telocvični ZŠ Mojmírovce zišlo dvadsať
účastníkov turnaja z Mojmíroviec, Poľného
Kesova, Veľkého Lapáša, Rastislavíc a hráčov
z Veľkej Doliny, ktorí hrajú súťaž za MŠKST
Mojmírovce. Turnaj otvoril a účastníkov privítal
Rudolf Daniš, ktorý zároveň robil hlavného rozhodcu tohto podujatia. Hráči súťažili v štyroch

skupinách podľa narodenia a dolosovania podľa
výkonnosti. Do vyraďovacieho pavúka postúpili prví dvaja zo skupiny, ktorí KO systémom
hrali o medailové umiestnenie. Finálový zápas
najlepšie zvládol hráč B mužstva Mojmírovce,
D. Rumanovský st., ktorý porazil spoluhráča S.
Chrenka z Veľkej Doliny, ktorý v súčasnosti hrá
v B a C mužstve Mojmíroviec. Na treťom a štvrtom mieste skončili A. Kĺbik a P. Gardian, hráči
B mužstva Mojmíroviec. Vecné ceny a putovný
pohár odovzdali Ľudovít Mičina a Miroslav
Škrabák. Foto zabezpečil Ing. P. Mičina.
Vedenie stolných tenistov vyslovuje poďakovanie obci Mojmírovce, vedeniu ZŠ Mojmírovce,
neziskovej organizácii Mojmírovské kroky,
COOP Jednota SD, PD Mojmírovce, ktorí prispeli na vecné dary a občerstvenie pre účastníkov
tohto podujatia. Po želaní stretnúť sa v ďalšom
ročníku 2019 bol turnaj ukončený. Poďakovanie
patrí aj Ing. Stanislavovi Andrisovi, ktorý prišiel
s myšlienkou organizovať tento turnaj.
Drahoslav Rumanovský
Foto: Ing. P. Mičina

1. M. Bolek, ŠKP Martin 573
2. M. Kostúr, ŠK Dukla Banská Bystrica 565
3. T. Obložinský, ŠSK Mojmírovce 560
Vianočná cena, Vištuk
9.12.2018
Disciplína VzPi 60 muži (12)
1. T. Obložinský, ŠSK Mojmírovce 567
2. F. Šulek, MŠSK Žiar nad Hronom 550
3. M. Skýva, ŠKP Bratislava 549
Vianočná cena obce Rumanová, dvojkolo
29.12.2018
Disciplína VzPi 60 muži (7)
1. T. Obložinský, ŠSK Mojmírovce 572
2. J. Haršány, ŠKP Bratislava 558
3. B. Rácek, ŠSK Bánov 549
Disciplína VzPi 40 seniori (8)
1. A. Žikla, ŠSK Zbehy 357
2. M. Halmo, ŠSK Chrabrany 343
3. J. Košťál, ŠSK Mojmírovce 342
Disciplína VzPi 40 seniori (6)
30.12.2018
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Foto: Pavol DegloviĀ

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

