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Život je tak dobrý učiteľ, že
ak nepochopíme lekciu, zopakuje nám ju.
Autor neznámy

Mojou obcou sú
Mojmírovce

Vážení čitatelia,
s predlžujúcimi sa dňami a
pribúdajúcimi slnečnými lúčmi
je po mrazivej zime v povetrí konečne cítiť prvé jarné dni. Deň s
nocou sa budú postupne dostávať do remízy a čoskoro nastane
okamih jarnej rovnodennosti,
od ktorého moc nad nebom
opäť dočasne prevezme slnko.
Príroda je už v tomto čase plná
života. Stromy začínajú pučať a vracajú sa sťahovavé
vtáky, no skutočnými zvestovateľmi jari sú zajace. Pre ich
zvýšenú aktivitu pri dvorení treba byť počas jazdy autom
mimoriadne opatrný.
Hneď začiatkom mesiaca nás čaká sviatok všetkých
žien na svete, Medzinárodný deň žien, ktorý poznáme aj
pod dôverne známou skratkou MDŽ. Tento sviatok nie je
len prežitkom socializmu, hoci mnoho ľudí je o tom mylne
presvedčených. Pred 111 rokmi, 8. marca 1908, 40 000
newyorských krajčírok bojovalo za práva žien. Medzi
ich požiadavkami boli volebné právo, osemhodinový
pracovný čas a lepšie pracovné podmienky. MDŽ ako
sviatok bol presadený na medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani v roku 1910, avšak bez pevného dátumu.
Ten sa ustálil až po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade v roku 1917, ktorých priebeh podľa
gregoriánskeho kalendára pripadá práve na 8. marec.
Na Slovensku sa MDŽ oslavuje až od roku 1921 s tým,
že v rokoch 1939 až 1945 sa kvôli vojne oslavy nekonali.
Hlavne my muži by sme nemali zabudnúť obdarovať svoje
najbližšie nejakou tou kytičkou či sladkou bonboniérou,
návštevou kina, divadla či dobrej reštaurácie alebo pekným výletom niekam do prírody.
Ďalším významným dňom je Svetový deň učiteľov,
ktorý sme ako žiaci na základnej škole tak radi pripomínali oslávencom obrovským nápisom „Dnes je sviatok
váš, neskúšajte nás“ cez celú tabuľu. Ten sa síce vo svete
oslavuje 5. októbra, ale na Slovensku ho slávime 28. marca, ako spomienku na českého pedagóga, jazykovedca,
humanistu, filozofa a politika so slovenskými koreňmi,
Jana Amosa Komenského, ktorý sa v tento deň v roku
1592 narodil. Ten počas svojich ciest po Európe hlásal,
že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa
a známy je napríklad heslami ako opakovanie je matkou
múdrosti alebo škola hrou.
Netreba opomenúť ani skutočnosť, že marec je mesiacom kníh. Ten bol vyhlásený ešte v bývalom Českoslo-
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vensku v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského,
narodeného i zosnulého v marci, ktorý sa napriek slepote
zaslúžil o šírenie slovenskej a českej knihy. Knihy zbieral,
zachraňoval a rozširoval ich medzi pospolitý slovenský ľud.
Vďaka nemu aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru. Oproti dobe, kedy žil Matej Hrebenda, sa mnoho
vecí zmenilo. Dostať sa k dobrej knižke dnes už nie je pre nikoho problémom a vo všeobecnosti sú informácie dostupnejšie
ako kedykoľvek predtým. Ako lepšie osláviť tento mesiac, ako
kúpou peknej knižky?
Keď už sme spomínali tých učiteľov, vedeli ste, že 22.
februára to bolo presne 45 rokov od slávnostného odovzdania
novej budovy našej základnej školy do užívania? Práve tejto
udalosti je venovaný článok Základná škola jubiluje. Zostáva
mi už len popriať vám v mene svojom i redakčnej rady príjemné čítanie.
Tomáš Poledník,
predseda redakčnej rady

POZVÁNKY
* Výbor MS SČK v Mojmírovciach pozýva svojich členov a sympatizantov Červeného kríža na výročné zhromaždenie členov vo
štvrtok 14. marca 2019 o 17.00 hod. v Regionálnom múzeu.
* Národná transfúzna služba a miestny spolok SČK v Mojmírovciach pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi ako aj prvodarcov na hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019 od 8.00 do 11.00 v zasadačke OcÚ. Veríme, že sa zapojíte,
pretože svojou kvapkou krvi môžete zachrániť život iným.
* Obec Mojmírovce, Poľovnícke združenie v Mojmírovciach a PD
Mojmírovce v spolupráci so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci pozývajú občanov na akciu pod názvom Čistíme si
Mojmírovce. Akcia sa uskutoční v sobotu 23. marca 2019. Zraz
účastníkov o 8.00 v areáli základnej školy v Mojmírovciach. Po
ukončení brigády v základnej škole bude pripravené pre všetkých
účastníkov občerstvenie (guláš, nápoje a pre deti hotdog).
* Miestny Odbor Matice Slovenskej v Mojmírovciach v spolupráci s obcou Mojmírovce a Penziónom Bruder pozýva verejnosť
na spomienkové stretnutie pri príležitosti 120. výročia príchodu
Školských bratov do Urmína. Stretneme sa v Penzióne Bruder v
piatok 29. marca o 18.00. Dozvieme sa niečo z histórie školstva v
našom kraji, pozrieme si fotoreprodukcie z albumu Školských bratov,
vypočujeme si piesne a hudbu Detskej muziky Zurmína. Všetci ste
srdečne pozvaní, vstup je voľný.
* ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Mojmírovciach pozýva
svojich členov a občanov na podujatie Stretnutie s poéziou, ktoré
sa uskutoční 30. marca 2019 v Regionálnom múzeu Mojmírovce.
Začiatok podujatia je o 15.00 hod. Tešíme sa na vašu účasť.
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Multifunkčné ihrisko
v obci Mojmírovce
„Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky - program Podpora
rozvoja športu na rok 2018.“

Obec Mojmírovce bola úspešná pri podaní
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 s projektom s názvom
„Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce“, v
zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“, podprogram č. 1 – výstavba
multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a
mantinelmi v súlade s § 2 ods. 2 písm. e) zákona
č. 524/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Úradu vlády Slovenskej republiky.
Po úspešnom verejnom obstarávaní sa začalo
v mesiaci február 2019 s výstavbou multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Mojmírovce. Stavbu realizuje stavebná spoločnosť SPORT Nitra, s.r.o.,
Pražská 2, 949 01 Nitra.
Hlavným cieľom projektu je rozvíjať športové aktivity detí a mládeže vybudovaním športových priestorov na nekomerčnej báze dostupných
pre deti a mládež bez ohľadu na sociálne postavenie, členov záujmových organizácií a širokú
verejnosť v obci, ako aj preventívne riešenie pred
vznikom patologických javov našej spoločnosti
(drogová závislosť, alkoholizmus, patologické
hráčstvo – gambling, závislosť na internete/
technike, závislosť na nakupovaní). Zabezpečiť
priestor pre telesnú výchovu v jarných, letných
a jesenných mesiacoch v exteriéri. Súčasne v
rámci projektu obec má záujem vytvoriť lepšie
podmienky pre šport pod vedením odborných
pedagógov, aktívne trávenie voľného času
nielen detí a mládeže, ale aj členov miestnych
záujmových organizácií a širokej verejnosti,
odhaľovať, podporovať a viesť talentované deti
pre konkrétne športové aktivity z radov sociálne
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slabších rodín, ktoré by mohli svoj talent rozvíjať na športovom ihrisku v mieste bydliska bez
finančnej záťaže, vytvoriť predpoklady pre organizovanie súťažných podujatí obcou, základnou
školou a miestnymi záujmovými organizáciami
na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni
(s družobnými obcami Čemer (MR), Šardice
(ČR), Wartberg nad Kremsom (R)), vzbudiť záujem žiakov o nový typ športových aktivít pod odborným vedením, stmeliť kolektívy žiakov mimo
školského vyučovania aktívnou účasťou na športových podujatiach a povzbudzovaním svojich
súťažiacich spolužiakov, vytvoriť priestory pre
trávenie voľnočasových aktivít rodičov s deťmi,
zvýšiť záujem širokej verejnosti o športové dianie v obci aktívnou i pasívnou účasťou.

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE
ovplyvňovaniu názorov majority, k potláčaniu
extrémizmu a kriminality, k tvorbe dobrých
vzorov, k eliminácii prekážok rovnosti detí v
prístupe ku vzdelávaniu a službám sociálnej pomoci a ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne detí.
Cieľovou skupinou v rámci aktivít projektu sú
deti predškolského a školského veku zo sociálne
znevýhodneného a málo podnetného prostredia,
deti z MRK, deti so zdravotným postihnutím a
rodičia týchto detí.
Aktivity projektu sú zamerané na prácu s
predškolákmi s cieľom neformálneho vzdelávania detí a ich matiek a ich adaptácie na inštitucionálnu školskú výchovu, na školopovinné deti

s cieľom pozitívne ovplyvňovať ich prípravu
na vzdelávanie, rozvoj zručností a aktivizovať
ich prostredníctvom komunitných voľnočasových aktivít ako nástrojov sociálnej terapie. V
neposlednom rade ide o intervenciu v rodine,
sociálnej práce a terapie v rodine. Zároveň je
projekt zameraný na supervíziu poskytovaných
služieb akreditovaným supervízorom, ktorého
úlohou bude realizácia odborného dohľadu nad
poskytovanými službami a výchovy odborníkov
pracujúcich s cieľovou skupinou.
Viera Lázniková

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Deti dokážu
zmeniť svet
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Obec Mojmírovce bola úspešná pri podaní
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – kód
žiadosti o NFP: NFP312040N924 s názvom
„Deti dokážu zmeniť svet“. Projekt je spolufinancovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v celkovej výške oprávnených výdavkov
409.936,39 €, z ktorých 95% tvorí spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR a 5% tvorí spoluúčasť
obce Mojmírovce. Cieľom projektu je prechod z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Pôvodný začiatok realizácie projektu bol
stanovený na september 2018, avšak z dôvodu
problémov pri obsadzovaní pracovných pozícií
v rámci projektu (sociálny pracovník, asistent
sociálnej práce, psychológ a špeciálny pedagóg)
bol začiatok projektu posunutý na obdobie od
septembra 2019 s plánovaným ukončením projektu august 2023.
Prostredníctvom projektu budú realizované inovatívne programy smerujúce k aktivácii
rodiny, k ochrane práv dieťaťa, pozitívnemu

Záhradkárske
posedenie pri
kapustnici
Výbor ZO SZZ Mojmírovce aj v tomto
roku zorganizoval pre svojich členov a ich
rodinných príslušníkov posedenie pri kapustnici.
Jej cieľom boli vstup do nového roku, ale aj
vytvorenie priestoru, kde sa zabudne na starosti
a prim budú mať zábava, dobrá nálada a družné
debaty. Podvečer 9. februára sme vstúpili do reštaurácie voňajúcej novotou a kapustnicou Penziónu Bruder. Zrak pohladili vkusne pripravené
sviatočné stoly. Po mojich úvodných slovách a

novoročnom vinši personál začal roznášať tú
dobrotu. Hustú voňavú a veľmi chutnú. Sám
som si dal tri taniere a nie iba ja. Večer ubiehal
v družných debatách o veciach osobných, rodinných i záhradkárskych. Príjemnú, nevtieravú kulisu vytvorilo duo muzikantov zo Serede. Náladu
podporili kvalitné vínko z viníc PD Mojmírovce
i pagáčiky a slanice napečené šikovnými rukami
našich členiek. Úsmev zdobiaci tváre zúčastnených je dôkazom toho, že cieľ posedenia bol
splnený.
Na záver chceme poďakovať vedeniu obce,
konkrétne starostovi Martinovi Palkovi, za
zabezpečenie hudobníkov. Veľké poďakovanie
vyslovujeme vedeniu a personálu Penziónu
Bruder za vytvorenie príjemného prostredia a
vzornú obsluhu.
Ing Ján Košina
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O konopnej kultúre, konope siatej
a slovenských ornamentoch
Poslednú januárovú sobotu sa pre širokú
verejnosť pripravilo v Regionálnom múzeu
Mojmírovce zaujímavé podujatie: „Konopná
tradícia a Slovania“.

Lámanie konopy na trlici - Šalgov
Tematické prezentácie boli rozdelené do
troch častí. Na úvod vystúpil Robert Žilík v
hudobnom vstupe spolu s Tomášom Blažekom,
porozprával o konopnej kultúre v okolí Nitry,
predniesol staré básne, hádanky a poviedku.
Zo svojho archívu ukázal zozbierané fotografie
svedčiace o bohatej tradícii pestovania
a spracúvania konope siatej z 20.storočia v našom regióne. V ďalšej prezentácii vystúpila Eleonóra Čalkovská,
pestovateľka konopy siatej zo Štefanovičovej, a oboznámila s modernými
spôsobmi spracúvania tak mnoho
účelnej a zdraviu prospešnej rastliny.
Samotnému pestovaniu ale aj spôsobom spracovania a výroby produktov
predchádza legislatívny proces podľa
platných zákonov a noriem v SR a EÚ,
ktoré musia byť dodržané. Širokospektrálnosť využitia celej rastliny sa používa v rôznych odvetviach ako napr.
potravinárstvo, kozmetika, textilný a
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stavebný priemysel, ale aj iné. Do tohto bloku sa
zapojil aj Dušan Horváth, pestovateľ, výrobca a
predajca produktov z konopy siatej a vyzdvihol
liečivé účinky rastliny. Prezentácia slovenského
ornamentu v podaní Miloša
Zverinu, predsedu Slavica,
o.z., ukázala pestrosť používania aj na konopných textíliách v ľudovej tvorbe. Rozmanitosť, krásu, čaro ukryté
v symbolike nachádzame
v nevyčerpateľnej studnici
kultúry našich predkov. V
rámci prezentácie bola sprístupnená aj malá výstavka
ornamentov z niektorých
regiónov Slovenska. Do
tohto podujatia sa zapojila
aj pani Kukanová z Poľného
Kesova, ktorá poskytla na
ukážku konopné domáce
textílie z výbavy Anny Benkovej (1873) pochádzajúcej z
Nitrianskeho Hrádku.
Na záver si všetci pochutnali na konopnom čaji a koláčiku z konopnej
múky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a
prispeli k osvete o konope siatej nielen v našom
regióne.
tt
Foto: archív Roberta Žilíka
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Konopná kultúra
v okolí Nitry
V 20. storočí sa najviac konopy pestovalo
na západnom Slovensku.
V roku 1941 sa Ján Lehotský rozhodol v Degeši (dnes Rastislavice) zriadiť konopáreň. Bola
tu vyšľachtená tzv. rastislavická konopa. Konopáreň bola v prevádzke od septembra do Vianoc
a spracovali v nej až desať vagónov lisovaných
balíkov vlákna. Ján Lehotský pestoval konope
na štyridsiatich hektároch. Ostatní pestovatelia
dostávali osivo od neho. Po prevrate v roku 1949
prešla konopáreň pod národnú správu. Neskôr
bola pričlenená k ľanárskym a konopárskym
závodom v Ivanke pri Nitre. Činnosť rastislavickej prevádzky skončila v r. 1955. V kraji okolo
Nitry sa tradične pestovala a spracúvala konopa.
Svedčia o tom zachované staré slová – močillo,
konopnice, kúdel, pazderie, kanafas a iné. Téma
konopy sa objavuje v tancoch, piesňach, veršoch

a zvykoch – hlavne v období fašiangov. Pestovalo a spracovávalo sa aj vo Veľkej Mani, Ujlaku
či Čápore. Čáporanov volali aj olejári. Boli tam
záboje – lisovňa konopného oleja. V Čápore
každý gazda pestoval konopu na „paškáciách“
– úzkych políčkach. Tkáči „krosnári“ neboli v
každej dedine. Napríklad Čáporanom tkali plátno v Močenku. Tkalo sa aj v Cetíne, v Černíku,
vo Veľkej Mani, v Novej Vsi nad Žitavou, vo
Veľkých Lovciach.

Robert Žilík a Tomáš Blažek
Konopné plátno malo v živote našich predkov významné miesto: plachty, popolnice, vrecia, uteráky, utierky, odev – košele, gate, sukne,
sanistre, kútne plachty, obliečky na vankúše a
duchny, konopnice a voštenné plachty. Dodnes
zostali v pamäti názvy pracovných nástrojov:
krosná, kolovrat, praslica, trlica, motovillo, česák, brdo, bidlo, vreteno, člnek, klbko, cievka.
Zvláštnu pozornosť si zasluhuje umenie a vkus
šikovných tkáčiek a vyšívačiek. Svedčí o tom
množstvo zachovaných tkanín a vyšívaných textílií z okolia Nitry. Je to nevyčerpateľné množstvo ornamentálnych tkaných
vzorov, vyšívaných monogramov,
vročení, ornamentov (najviac krížikovou technikou). Najčastejšie
sa tkalo a vyšívalo červenými
niťami. Dodnes v mnohých rodinách v nitrianskom kraji ľudia
chránia konopné pamiatky svojich predkov.
tt
Zdroj:
prevzaté a upravené
od PaedDr. Roberta Žilíka
Foto: Archív Roberta Žilíka,
Archív RMM
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tri roky nezištné súkromné peniaze a dotácia
na nábory a oceňovanie darcov krvi a záchranu
ľudských životov cez kurzy prvej pomoci dnes
tvorí len o chlp viac ako desatinu našich príjmov.
Poučilo nás to o tom, čo je pre koho dôležité. Dodržiavanie 7 základných princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Navzájom
sú všetky rovnocenné, ale predsa len niekedy je
viac v popredí ľudskosť a dobrovoľnosť, inokedy

nestrannosť a nezávislosť. V dodržiavaní princípov je naša sila a nádej zároveň. Sila vtedy, keď
musíme odolávať pod pásovým úderom alebo
nepochopeniu, že aktivitami nepomáhame sebe
– ale ľuďom okolo nás, ktorých zraniteľnosť vidíme vďaka svetovosti skôr ako iní“.
J.M.
Zdroj: Archív SČK, foto: Archív SČK

Adventom
k zbližovaniu komunity

100 rokov Červeného kríža na Slovensku
Koncom zimného obdobia začínajú oslavy
100. výročia vzniku Československého Červeného kríža, ktorý svoju činnosť začal už
zopár mesiacov po vzniku spoločného štátu.
Na priblíženie si tohoto dôležitého jubilea je
vhodné sa pozrieť aj trochu hlbšie do histórie
tejto našej jedinej humanitárnej národnej
spoločnosti, ktorá je súčasťou Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a
Červeného polmesiaca, a ktorá v súčasnosti
pôsobí v 191 významných krajinách sveta.
Od r. 1995 má Medzinárodné hnutie ČK/ČP
štatút pozorovateľa pri OSN.
Hnutie Červeného kríža bolo založené v r.
1863 na zakladajúcej konferencii za účasti predstaviteľov 12 krajín, medzi ktorými nechýbalo
Rakúsko. Na území Slovenska vedú prvé stopy o
činnosti ČK do roku 1879, kedy bola v Uhorsku
založená spoločnosť Červeného kríža. Na Slovensku postupne vznikali jej pobočky – v Banskej Štiavnici, Nitre, Bratislave a v Košiciach.
Naše územie patrilo v tom čase medzi prvých 40
krajín sveta, v ktorých ČK pôsobil a jeho história
je odvtedy neprerušená.
Zakladateľ Henry Dunant je prvým nositeľom Nobelovej ceny za mier a medzinárodné
hnutie ČK/ČP je ako jediné trojnásobným držiteľom tejto ceny. Len pre zaujímavosť: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov získal cenu
dvakrát, všetci ostatní jednotlivci a inštitúcie
za 117 rokov len raz. Oficiálne sa však história
ČK na Slovensku začala písať vo februári 1919,
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kedy vznikol Československý Červený kríž ako
národná spoločnosť. Koncom roka bol prijatý
za člena ligy spoločností organizácie ČK/ČP v
Ženeve. Jeho prvou prezidentkou sa stala dcéra
prezidenta 1. ČSR T.G. Masaryka – Dr. Alica
Masaryková.
Na Slovensku mal ČK neoceniteľný význam
počas 1. svetovej vojny, pracovali dobrovoľné
sestry ČK takmer vo všetkých slovenských
mestách, dobrovoľníci ČK boli nenahraditeľní
v nemocniciach, lazaretoch, výdajniach stravy....
neskôr počas SNP a v časoch oslobodzovania
republiky. K rozdeleniu ČSČK a vzniku Slovenského Červeného kríža ako samostatnej Národnej spoločnosti došlo v máji 1993 na I. ustanovujúcom zjazde SČK v Prešove. Do spoločnej
medzinárodnej federácie spoločností svetového
ČK/ČP bol SČK prijatý v októbri 1993. Ešte
pri znárodnení prišiel ČK o celoplošnú dopravnú zdravotnú službu aj o budovy nemocníc, po
nežnej revolúcii o desiatky tisíc dobrovoľníkov z
radov zdravotníckych pracovníkov. V období zotavenia z finančnej krízy dokonca aj o polovičku
štátnej dotácie.
Prezident SČK – Viliam Dobiáš vníma súčasnú situáciu optimisticky : „Nič z toho nám
neublížilo. Dobrovoľníkov máme menej, ale
úprimnejších. Dopravné prostriedky sa nám
vracajú prostredníctvom súkromných podporovateľov. Miesto nemocníc máme sociálne zariadenia podporované samosprávou. Chýbajúce
prostriedky zo skrátenej dotácie nahradili za

Realizovaný projekt Adventom k zbližovaniu komunity naplnil svoj cieľ. Obec
Mojmírovce zrealizovala toto pôsobivé podujatie ešte krátko pred vianočnými sviatkami
minulého roku.

ochutnanie, to všetko sa odohrávalo na jednom
spoločnom mieste – na námestí sv. Ladislava.
Podujatie tak naplnilo svoje očakávanie a naši
obyvatelia sa určite môžu tešiť na podobné akcie
aj pri iných kultúrnych príležitostiach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Tento projekt bol finančne podporený Nadáciou ZSE v rámci 3. ročníka programu Rozprúdime regióny.
tt
Foto: archív obce

Zapojilo sa viacero miestnych organizácií,
spolkov a aj jednotlivci so svojimi rodinnými
príslušníkmi. Príjemná atmosféra, dobrá nálada
medzi ľuďmi, pestrý program pre všetky vekové
kategórie, hudba, predstavenie, vôňa dobrôt na
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ZAZNAMENALI SME

Prehľad aktivít OZ
Mojmírovské kroky
Vážení čitatelia, keď
sa striedajú roky zvykneme sa zastaviť a rekapitulovať. Zhodnotiť
a poďakovať za to, čo
sa nám podarilo a zamyslieť sa aj nad tým, čo
sme ešte mohli urobiť.
Občianske združenie Mojmírovské kroky
vstupuje do 18. roku svojej existencie. Združenie
sa vo svojich aktivitách zameriava na ochranu
kultúrno–historických pamiatok v obci, podporuje zdravotne znevýhodnené deti a mládež,
zveľaďovanie zelene. Združenie podporuje aj
športové aktivity a aktivity spojené s poznávaním zaujímavých, a menej známych miest v
okolitých krajinách.
Všetky spomínané činnosti sú financované
z 2% z daní a z príležitostných grantov a dotácií.
Naším cieľom je podporovať rôzne skupiny obyvateľov v obci.
V roku 2018 občianske združenie Mojmírovské kroky opäť podporilo rôzne vekové skupiny
aj skupiny rôzneho zamerania.

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA
Milí priatelia,

• V rámci dlhodobého projektu POZNÁVAME...
2018 sme zrealizovali plavbu loďou po Dunaji do
rakúskeho Melku, mestečka, ktoré je známe ako
kultúrne a duchovné centrum Dolného Rakúska.
• Významne sme podporili 2 zdravotne znevýhodnené deti.
• Podporili sme mládež v Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce.
• Do areálu Materskej školy Mojmírovce sme
zakúpili novú zeleň.
• Finančne sme podporili aktivitu neformálnej
skupiny cyklistov - Cyklotúru 2018.
• Udržali sme dobrovoľnú činnosť skupiny žien
– Za zdravý chrbát.
• Materiálne sme podporili malých futbalistov.
• Prispeli sme na zabezpečenie tradičných stolnotenisových memoriálov.
Vážení čitatelia, v mene vedenia OZ Mojmírovské kroky a hlavne v mene všetkých, ktorým
sme pomohli, ďakujem všetkým darcom 2% z
daní. V tomto roku sme opäť prijímateľmi 2%
z daní a teda, ak sú naše aktivity pre vás zaujímavé, opäť môžete pomôcť niektoré z nich
zrealizovať.
Ďakujeme.
Mgr. Daniela Kozáková,
predsedníčka OZ Mojmírovské kroky

pečené gaštany a gaštanové jazýčky poznáme všetci. Bohatý
obsah vitamínu C jedlých gaštanov, ktorý je rovnaký ako majú
citróny, pretavíme do chutnej polievky. Úspech zožala už pred
pár rokmi na akcii na Nitrianskom hrade a odvtedy sa píše jej
história v mojej kuchyni. Zaradil som ju aj do jedálneho lístka,
ktorý sme spustili v posledných dňoch a ponúkam možnosť pripraviť si ju celkom jednoducho aj u vás doma.

Gaštanová polievka
(4 - 5 porcií)
Postup
Ingrediencie:
500g gaštany čistené, 100g cukor,
100g maslo, 1dcl olej, 200ml
biele víno, 500ml vývar, 200ml
smotana na varenie, 1ks menšia
cibuľa, 2ks bobkový list, soľ,
korenie

Do hrnca nalejeme olej a necháme ho mierne rozohriať,
pridáme cibuľu nakrájanú na väčšie kocky. Cibuľu opražíme, pridáme cukor, ktorý necháme skaramelizovať. Zalejeme vínom a necháme ho odpariť, potom pridáme vývar,
gaštany a bobkový list. Povaríme cca 20 minút, kým gaštany
nezmäknú.

Vyberieme bobkový list a celý obsah vylejeme do stolového mixéra (môžeme použiť aj
tyčový mixér) a vymixujeme na jemnú kašu.
Vylejeme ju späť do hrnca, prilejeme smotanu,
dochutíme soľou a korením a po zovretí polievky
pridáme maslo na zjemnenie. Je veľmi dôležité,
aby sme po pridaní masla polievku už nevarili.
Môžeme servírovať s mliečnou penou, kyslou
smotanou, nakrájanými gaštanmi, petržlenovou
vňaťou alebo čímkoľvek, čo je podľa nás ku gaštanovej chuti vhodné. Originalita a individualita
má miesto v každom recepte ☺.
Na polievku odporúčam použiť kurací vývar, pri vegetariánskom spôsobe stravovania je
samozrejme v poriadku aj zeleninový vývar. Ak
máte k dispozícii stolový mixér, je to v prípade
tejto polievky lepšia voľba, ale chuti neodoberie
ani tyčový mixér.

Ivan Čurgali
Foto: Michal Bohunčák
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Miestna ZŠ
v tomto roku
jubiluje

v prospech verejnosti, ktoré sa stavali v 60. a 70.
rokoch minulého storočia. Na začiatku však bola
dobrá myšlienka a snaha niekoľkých miestnych
rodákov posunúť vývoj vpred. Ako to všetko
prebiehalo? V tom období sa štátne orgány usilovali dosiahnuť všeobecný rozvoj obcí a miest,
občanom sa ponúkala
možnosť zveľaďovať ich
Na fotke zľava riaditeľ školy Vojtech
v rámci tzv. „akcií Z“, čo
Čas je ukazovateľom
Horváth a predseda MNV Koloman
znamenalo, že zo štátnych
mnohého spektra udalostí
Kvasňovský
zdrojov sa hradil materiál
v našich životoch. Vývoj
a projektová dokumentácia,
a s ním spojené zmeny
zatiaľ čo realizačné práce
prebiehajú dennodenne a
museli zabezpečiť občania
my sa do týchto udalostí
svojpomocne. Investičné
zapájame, vytvárame z prínáklady na výstavbu novej
tomných okamihov budúcZDŠ boli vo výške 124 minosť a neskôr spomíname a
liónov korún (KČS). Mnohé
rekapitulujeme.
obce takúto ponuku využili
Keď som bola malá,
na výstavbu kultúrnych dochodila som do školy tak
mov, zdravotných stredísk
ako všetci ostatní v našej
alebo športových zariadededine, do peknej a veľkej
ní. A Mojmírovce sa tejto
školy, kde nám vôbec nič
šance chopili tiež. Mnohí
nechýbalo, našou povinnaši občania pomáhali a
nosťou bolo len učiť sa a
pridávali ruku k spoločnédodržiavať pravidlá podľa
mu dielu, pravdu povediac,
vtedajšej doby. Základná
nie je to tak dávno a staršie
škola v Mojmírovciach si
generácie si veľmi dobre
22. februára 2019 pripopamätajú na toto obdobie
menula 45 rokov od slávnostného odovzdania novej budovy do užívania veľkých výstavbových premien v obci. Zo všea 22. septembra 2019 si pripomenie 50 rokov obecných dostupných informácií sa dozvedáme,
od položenia základného kameňa novej budovy že v prípade výstavby miestnej ZDŠ išlo o oficidvadsaťštyri triednej ZDŠ. Zrod takejto peknej álny názov: Experimentálna výstavba 24 triednej
a veľkej školy nebol vôbec jednoduchý, rovnako ZDŠ + 2x4 bytovky – byty pre učiteľov. Poslanci
ako s radom ďalších objektov a budov slúžiacich miestneho MNV navštevovali každú domácnosť
za účelom získania od občanov
dobrovoľný záväzok odpracovať
určitý počet hodín na výstavbe
novej školy. Spolu išlo o 18 000
dobrovoľne odpracovaných hodín. V roku 1972 odišiel vtedajší
riaditeľ ZDŠ Vojtech Kincel do
dôchodku a novým riaditeľom
sa stal Vojtech Horváth. Spolu
s pedagogickým zborom po dokončení stavby aktívne pomáhali
pri čistiacich a organizačných
prácach, ktoré zabezpečili účelné
využívanie nových priestorov.
Na slávnostné odovzdávanie pripravili pestrý kultúrny program,
Štvorbytovka pre učiteľov
ktorý nazvali „Koncert vďaky“.
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tt
Čerpané a upravené z: J. Kvasňovský – H. Kvasňovská: Z nášho života a smútku, 2018
Foto: archív RMM, archív Ing. Jaroslava Horvátha
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Posledný výstrel
grófa Huňadyho
Gróf Ladislav Huňady, posledný mužský potomok Huňadyovcov z Urmína (1876
– 1927), mal vo veľkej obľube poľovačky.

čase nehody mal gróf prenajatý parník za 1200£
na mesiac a tiahol na juh od Malakalu, kde chcel
loviť. Spoločnosť mu okrem domorodých sprievodcov robila aj barónka Gerta Luise von Einem,
ktorá viedla svetobežnícky život a pohybovala sa
v najvyšších kruhoch – medzi umelcami, podnikateľmi a štátnikmi. Terén upravili spálením
hustého trávneho porastu a presunuli sa ešte o
pár kilometrov južnejšie, kým čistenie nebolo
dokončené. Po návrate zistili, že miesto, ktoré
pre seba vyčistili, obsadili iní turisti. Gróf sa
nahneval a odplavili sa inam. Nasledujúce ráno,
počas raňajok s barónkou, mu sprievodcovia
oznámili, že neďaleko videli leva. Povedal preto barónke, aby šla a zastrelila ho. Barónka sa
však vyjadrila, že by bola radšej, keby šiel gróf.
Chvíľu predtým gróf barónke vysvetľoval, že
musí byť veľmi opatrná, keď strieľa na leva, a
že nesmie ísť k nemu blízko, kým si nie je istá,
že je mŕtvy. Gróf sa následne spolu s dvomi
spoločníkmi vydal po stopách leva do vysokého
porastu, okolo 2 metrov vysokého. Vystrelil na
neho a trafil ho. Lev ušiel a gróf naďalej sledoval
jeho krvavé stopy do stredu porastu. V liste je
podrobne opísaná aj celá udalosť:
„Lev ho náhle napadol z miesta, kde sa
skrýval a veľmi ťažko ho zranil na stehne, drviac

REGIONÁLNE MÚZEUM
všetky stehenné kosti a trhajúc všetko mäso.
Dvaja nasledovníci napadli leva a obaja boli tiež
vážne zranení.“
Grófa naložili na parník a odplavili sa do
Malakalu, kde bol preložený na palubu nemocničnej lode Lady Baker, ktorá smerovala do
Chartúmu. Lekári pre neho urobili všetko, čo
mohli, ale zomrel pár hodín predtým, ako loď
dosiahla Chartúm. Pochovali ho na kresťanskom
cintoríne v Chartúme. O mesiac po tragédii, 19.
apríla 1927, grófka Terézia Ceschiová, grófova
sestra, v liste adresovanom Slatinovi pašovi (Saladinovi) napísala:
„To sa stalo 14. marca ráno. Dvadsať hodín
bol potom bez lekára – až kým sa, ako napísali
noviny, nedostal k lekárovi na Lady Baker. Do
rána 17. ešte jestvovala nádej, že ho udržia pri ži-

vote, potom sa mu rapídne zhoršil stav, 17. a ráno
18. bol operovaný. Zomrel 18. večer... Dobrý
Saladin! Ukrutné, keď si uvedomíme, čím si prešiel, najmä počas dvoch posledných dní. Človek
tak musí povedať, že Boh bol k nemu milosrdný,
lebo keby bol zostal nažive, bol by v najlepšom
prípade iba s jednou nohou a už nikdy by nebol
sám sebou ako predtým, a to by bolo pre neho
hrozné. Ale pre nás je to nevýslovne smutné.“
Tak sa skončil Ladislavov životný príbeh.
Jeho pozostatky boli neskôr prevezené do rodinnej hrobky v maďarskom Mesztegnyő. Zanechal
po sebe manželku a tri dcéry, ktoré vtedajší Urmín obývali až do roku 1945, kedy ho museli v
dôsledku vojnových udalostí náhle opustiť.
Tatiana Ivanová
Foto: archív RMM, internet

Ladislav Huňady - posledný mužský
potomok rodu Huňadyovcov z Urmína
Jeho vášňou bola Afrika, predovšetkým územie dnešného Južného Sudánu. Gazeliu rieku
(v arabčine Bahr el Ghazal) a jej brehy, ktoré
obývajú hlavne príslušníci kmeňa Dinka, počas
svojich expedícií nikdy nevynechal. Rieka mu
poskytovala dobrý výhľad a bezpečie pred šelmami na pevnine, pričom zo svojej lode mohol
aj strieľať. Na svoju záľubu však v marci 1927
doplatil životom... Stalo sa to práve na Bahr el
Ghazal 4 až 5 hodín cesty od jazera No. Rieka
aj jazero sú súčasťou veľkého tropického bažinatého biotopu, ktorý sa formuje na Bielom
Níle a domáci obyvatelia ho volajú Sudd. Sudd
poskytuje obživu a vodu viac ako 400 druhom
vtákov, medzi ktoré patria člnozobec kráľovský,
žeriav korunkatý a pelikán biely. Močiar je tiež
útočiskom pre migrujúce zvieratá, najmä rôzne
antilopy. Ako sa dozvedáme z úradného listu, v
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Wilhelm Kuhnert - Odpočívajúci lev

Redakčné oznámenie o oprave chyby v časopise Mojmírovčan
č. 1-2/2019, a to v článku: Jozef Záhoranský (1769 – 1831),
lekár verný Hippokratovej prísahe

Lady Baker

Robert Koch
(1843 - 1910)

Na úvodnej fotografii v nadpise nie je Jozef Záhoranský, ale lekár Robert
Koch, podobizeň J. Záhoranského sa nezachovala. Napriek správnemu označeniu fotografie došlo k jej zverejneniu vo finálnej úprave časopisu chybne. Za
chybu sa ospravedlňujeme.
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Snehuliakovo na
školskom dvore
Dňa 10. január 2019
vojde do histórie našej školy nevšedným
zážitkom. Pani zima
nás potešila zimnou
nádielkou a my sme
sa rozhodli, že si zo
školského dvora vytvoríme galériu snehuliakov, alebo toho,
čo sa nám podarilo
zo snehu vytvoriť.
Počas vyučovania sa
vystriedali na školskom dvore postupne všetky
triedne kolektívy a výsledky ich spolupráce nám
skrášľujú náš školský areál. Veríme, že pani
zima bude k nám zhovievavá a my si ich spoločnosť užijeme čo najdlhšie. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k dnešnému super dňu.
Mgr. Gertrúda. Štrámová

Olympiáda
v anglickom jazyku

Dňa 16. januára 2019 sa konalo okresné kolo
Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu
reprezentovali víťazi zo školského kola Matúš
Bakoš zo VI. B a Tereza Mičinová z VIII. B.
Celé dopoludnie sa naši reprezentanti „pasovali“
s angličtinou. Museli zvládnuť náročný gramatický test, overovali si svoje vedomosti zo slovnej
zásoby, počúvali i čítali s porozumením a záver
patril rozhovoru a práci s obrázkom. V náročnej
konkurencii sa našim žiakom darilo mimoriadne
dobre. Matúš Bakoš (6. B) v kategórii 1A i Tereza
Mičinová (8. B) v kategórii 1B sa stali úspešnými
riešiteľmi okresného kola Olympiády v ANJ.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Poznaj svoje
múdre telo
Dňa 31. januára 2019 sa v rámci blokového
vyučovania uskutočnil v našej škole kvíz Poznaj
svoje múdre telo určený pre žiakov 2.- 8. ročníka.
Každá trieda vyslala do kvízu 3 zástupcov, ktorí
boli zadelení do dvoch kategórií: ročníky 2. - 4.
a 5. - 8.
Súťažili sme v 4 súťažných kolách. V prvom
kole ÁNO/NIE žiaci určovali pravdivé a nepravdivé vety o našom tele. V druhom kole si potrápili hlavičky tajničkou, ktorú tvorila životom
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overená veta: Čistota pol života a pre starších
žiakov známe príslovie: V zdravom tele - zdravý
duch, srdce bije bez porúch. Tretie kolo preverilo mladším žiakom chuťové bunky, pretože
súťažiaci určovali podľa chuti ovocie a zeleninu
a starší žiaci si preverili svoju pozornosť – postupne si prezreli obrázky 15 druhov potravín,
ich úlohou bolo zapamätať si ich a roztriediť
ich na zdravé a nezdravé potraviny. Štvrté kolo
bolo praktické a každé družstvo muselo urobiť
a popísať na svojom figurantovi vyžrebované
ošetrenie poranenia. Všetci žiaci preukázali výborné znalosti, postreh a skúsenosti. Straší žiaci
zakreslili do makety ľudskej postavy najdôležitejšie orgány ľudského tela: mozog, srdce, pľúca,
pečeň, žalúdok, obličky. Posledné kolo pre starších žiakov tvorili praktické ukážky ošetrenie
rôznych poranení, ktoré museli aj komentovať.
Počas súťaže sa žiaci predviedli výborné znalosti, praktické zručnosti, postreh a rozhodnosť pri
riešení krízových situácií. Rozdiely vo výkonoch
boli minimálne. Všetkým zúčastneným ďakujem
za aktívnu účasť a preukázané vedomosti.
PaedDr. Mária Eliašová,
koordinátor Škola podporujúca zdravie

Výročie narodenia
P. O. Hviezdoslava
v OUI Mojmírovce
V našej školskej knižnici máme jedinú
bustu významnej osobnosti. Už dlhé roky je jej
ozdobou. Akoby dávala pozor na všetko, čo sa
v nej deje. A nie je toho málo – organizujú sa v
nej zaujímavé spoločensko-kultúrne podujatia,
informačná výchova, súťaže, čítania, krúžky i
samotné vyučovanie literatúry.
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Každý rok sa pýtam nových prvákov:
„Viete, kto to je?“ – Snažím sa im vnuknúť
odpoveď pomocnou otázkou: „Ktorý literát nosil uviazanú bodkovanú mašľu?“ /je
znázornená na vzácnej buste/. Som šťastná,
ak mi aspoň jeden žiak odpovie správne
– Pavol Országh Hviezdoslav. Kedysi sa v
rôznych čitateľských anketách umiestňoval
na 1. mieste v obľúbenosti a čítanosti básní.
Neskôr sa jeho poézia zdala zložitá aj pre
autorov učebných osnov odborných učilíšť,
a tak sa povinne o ňom už neučíme. Stále
však v knižničnom fonde máme päť kníh s
názvom Zlaté klasy zeme z roku 1985 vydaných v legendárnom vydavateľstve Mladé letá,
ktoré sa dajú vziať do ruky a čítať kedykoľvek
– 170. výročie narodenia kedysi najuznávanejšieho slovenského básnika je skvelá príležitosť
pripomenúť si jeho umelecké dielo. Potrebná je
len odvaha nebáť sa „hviezdoslavovčiny“, čo sa
dá správnym usmernením a povzbudením žiakov
prekonať. Výsledkom bol jedinečný čitateľský
zážitok. Spomenuli sme aj Zuzanku Hraškovie,
ktorá je už dlho spracovaná do podoby televíznej inscenácie a dojíma stále nové generácie
divákov.

V mediatéke školskej knižnice máme aj
edukatívny film o Hviezdoslavovi. Je v ňom nezameniteľný hlas Viliama Záborského, ktorý sa
aktívne venoval prednášaniu poézie Hviezdoslava, reálna hájovňa z Hájnikovej ženy i ukážky zo
spracovaní hier, ktoré sa hrávali aj v DAB Nitra,
napríklad Herodes a Herodias.
Na počesť velikána P. O. Hviezdoslava sa
každoročne koná recitačná súťaž. Žiaci odborných učilíšť prednášajú na Celoslovenskej
súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy v
Hlohovci. Možno si v tomto roku vyberieme ako
autora Hviezdoslava, veď pracovať s kvalitným
literárnym textom je pre osobnosť žiaka vždy
obohacujúce.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová
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MC URMÍNČEK

Materské centrum
v roku 2018
Je to už nejaký čas, ktorý funguje materské centrum Urmínček, a tak by som Vám
rada napísala o jeho činnosti za rok 2018.
V tomto roku sa v centre uskutočnilo veľké
množstvo podujatí, kurzov, prednášok a vystúpení. Okrem toho, že „hernička“ funguje trikrát
do týždňa, sa v materskom centre uskutočnilo
viacero podujatí. Hneď v januári sme začali rok
športovo, a to cvičením s deťmi pod vedením
mamičky Mišky. Stretnutia sa konali 6-krát, a
ich náplňou bolo hlavne pohybové cvičenie. Samozrejme túto aktivitu absolvovali spolu s deťmi
aj maminky, takže sme sa športovo vyžili aj my.
V jarných mesiacoch sme sa presunuli z priestorov materského centra do exteriéru, kde sme sa
stretávali na bicykloch. Spolu s deťmi sme prešli
trasu viacerých mojmírovských ulíc. V januári
sme upriamili pozornosť aj na vymýšľanie loga
pre MC Urmínček. Spolu s deťmi sme sa stretli v
priestoroch centra, a ich úlohou bolo nakresliť a
vymyslieť spomínané logo, znak, ktorý bude zastupovať naše centrum. Z viacerých nápadov
sme vybrali práve kresbu škriatka Urmínčeka.
Mamička Miška nám pomohla tento námet spracovať do grafickej verzie, a tak vzniklo krásne
logo, ktoré reprezentuje materské centrum. V
športovej aktivite sme nezaostávali, a na podnet
mamičiek sme zorganizovali aj cvičenie aerobiku a zumby. Prvé mesiace k nám chodila Romanka, ktorá nám precvičovala aerobik. Začiatkom
jari sme vymenili aerobik za cvičenie zumby so
Silviou. Pár mesiacov sme sa teda aktívne venovali aj cvičeniu. Koncom januára sme otvorili
úspešný kurz Malí muzikanti, ktorý je od začiatku otvorenia MC našou súčasťou. Lektorka Kotka, ako ju familiárne voláme, k nám zavítala počas roku 2018 až dvakrát, a to v januári a októbri.
Aj v tejto chvíli už vieme, že ďalší kurz sa uskutoční koncom marca tohto roka. Tento rytmicko-pohybovo-animačný kurz je zameraný hlavne
na rozvoj hudobného talentu u detí vo veku od
1,5 do 5 rokov. Kotka nám na stretnutiach vždy
vyčarí dobrú náladu a zaujme deti hlavne hudbou
a spevom. Najradšej však majú hranie na hudobných nástrojoch, ktoré si vychutnávajú na každej
hodine. Od februára sme do činnosti materského
centra opäť zaradili pletenie košíkov z pedigu,
ktoré má na starosti lektorka Zuzka. Keďže prvé
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kurzy sa uskutočnili už v predchádzajúcom
roku, stavili sme na ich úspešnosť a pokračovali
v nich ďalej. Za celý rok 2018 sme plietli košíky
7-krát. Počas roka sme sa nepravidelne stretávali
v poobedných hodinách v centre, kde sme si zakaždým vytvorili nádherné košíky a tešili sa z
našej tvorby. Aj v tomto roku plánujeme viacero
stretnutí. Našou neodmysliteľnou súčasťou je aj
Notový Danny, náš verný kamarát, radosť našich
detí, ale zároveň aj učiteľ. Na jeho koncertoch sa
deti učia pomocou hudobných nástrojov a edukačných piesní množstvo informácií, ktoré potom dokážu využiť. Každá jeho pieseň v sebe
nesie určitý odkaz, ktorý má deti niečo naučiť.
Hudba, rytmika a pohyb spojený do piesne je
práve to, čo majú deti veľmi rady. Ako som už
raz spomínala v článku o Dannym, deti Dannyho
zbožňujú a najradšej majú spoločné hranie na
záver. Danny k nám v minulom roku zavítal dokopy desaťkrát, za čo sme mu veľmi vďační. Samozrejme aj tento rok k nám zavíta a pripraví pre
deti neopísateľný zážitok. A aby sme nezabudli
aj na naše mamičky, tak sme si pre nich pripravili aj minikurz líčenia s Dáškou, ktorá už u nás v
MC bola dvakrát. Na tomto treťom stretnutí sme
sa naučili ako sa líčiť a samozrejme vládla
úsmevná a dobrá nálada. A keďže mamičky chcú
byť nielen pekné, ale aj rozumné, tak sme poprosili pani logopedičku Lucku, aby nám predniesla
zopár cenných rád ohľadom vývinu a výchovy
reči. Lucka pravidelne prispieva aj na chod materského centra, organizuje v MC logopedické
stretnutia, na ktorých pomáha hlavne deťom z
materskej školy. V marci sme sa rozhodli dať
vyrobiť banner s nápisom MC Urmínček, aby
nás aj mamičky z okolia vedeli ľahšie nájsť. V
tomto mesiaci sa uskutočnilo aj stretnutie so šašom Ľubošom. 9. marca sa priestoroch regionálneho múzea uskutočnilo jeho vystúpenie. Počas
vystúpenia sa detičky zabávali a na jeho konci
boli odmenené krásnym balónovým zvieratkom,
podľa vlastného výberu. Pred Veľkou nocou som
si pripravila pre deti veľkonočné dielničky, ktoré
sa konali v dvoch skupinách. Zopár výtvorov s
veľkonočnou tematikou si vytvorili detičky za
pomoci rodičov, avšak najväčšiu radosť mali zo
zdobenia medovníčkov. Veľkonočné dielničky
pre detičky pripravujeme aj tento rok. Významným podujatím v roku 2018 bolo aj prvé výročie
otvorenia MC Urmínček. Dňa 13.5.2018 sme
oslávili otvorenie spolu s divadielkom Svetielkom a Notovým Dannym. Divadielko malo veľký úspech a deti sa z neho veľmi tešili. Po pred-

MC URMÍNČEK
stavení sa o zábavu postaral Danny a urobil pre
deti koncert plný hudby. O úsmevy našich detí
bolo postarané, a to si ceníme najviac. Májová
aktivita v MC sa začala tanečným kurzom, ktorý
mala na starosti mamička Janka. Kurz tvorili dve
skupiny, menšie detičky boli v skupine s názvom
Žabky, a väčšie v skupine Reperi. Po 7-mich
stretnutiach, kde detičky nacvičovali svoje choreografie sa uskutočnilo vystúpenie v parku regionálneho múzea. Samotné vystúpenie bolo
očarujúce, pretože deti nám ukázali, čo si dokázali nacvičiť a zapamätať po pár stretnutiach.
Šikovná pani učiteľka Janka ich pripravila na
výbornú. Po vystúpení sa nám o zábavu postaral
opäť náš kamarát Danny. Krásne počasie nám
umožnilo sa zabaviť vonku do sýtosti. Najväčšiu
radosť mali však všetky detičky. Aj minulý rok
sme sa zúčastnili dňa detí v Mojmírovciach.
Keďže sa však počasie pokazilo, ukončilo tak
podujatie skôr a všetky deti nestihli navštíviť
stánok materského centra. Pevne verím, že tento
rok nám počasie bude priať a detičky si užijú deň
detí viac ako minulý rok. Po dlhšej letnej prestávke, sme opäť v septembri otvorili brány materského centra. Začali sme podujatím Tekvičkovo. Tento nápad maminky Martinky sme kvôli
horšiemu počasiu presunuli do priestorov MC.
Vďaka členom ZO SZZ v Mojmírovciach, ktorí
nám poskytli množstvo krásnych tekvíc, sme
vytvorili spolu s deťmi krásnych strašiakov.
Tých sme si následne vystavili pred vchodom do
MC a nesmela chýbať ani spoločná fotografia. V
septembri nás oslovila aj pani Tatiana s myšlienkou uskutočniť burzu nálepiek. V tom čase deti
zbierali nálepky zvierat z obchodu a medzi sebou
si navzájom vymieňali tie, ktoré potrebovali. A
tak sme im dvakrát vytvorili burzu, kde si mohli
nájsť z prinesených nálepiek tie, ktoré im v albume chýbali. Na jeseň sa uskutočnil aj dlho
očakávaný kurz kváskovania s Naty. Kurz sme
naplánovali s Naty ešte na jar minulého roka, a
tak s pomocou základnej školy a školskej jedálne
sa mohol kurz úspešne uskutočniť. Mamičky aj
babičky z Mojmíroviec aj okolia sa stretli a naučili niečo nové o kváskovaní, kvásku a užitočných radách ako upiecť kváskový chlieb. Pokračovanie tohto kurzu je v pláne už v máji tohto
roka. November sa v MC Urmínček začal skvelým predstavením s názvom: „Chlapec, ktorý
hľadal vôňu čokolády“. Maťo, autor tohto príbehu, nám prišiel predstaviť svoju knihu v interaktívnom divadelnom vystúpení. Deti sa na neho
veľmi tešili, a o to viac ich zaujal tento čokoprí-

beh. Užívali si ho od začiatku až do konca, pretože boli vtiahnutí do príbehu spolu s postavami a
rekvizitami. Bol to pre nich zážitok. A keďže
Maťo pripravuje nový príbeh, oslovili sme ho
opäť a zavíta k nám aj tento rok. Mamičky z materského centra sa minulý rok zúčastnili už po
druhýkrát Katarínskej zábavy v ZŠ. Užili si krásne prostredie, výborné jedlo a skvelú hudbu aj
spoločnosť. Novinkou a zároveň prvým stretnutím s Ing. Zuzkou Árvayovou bola aj prednáška s
názvom: „Komunikácia nie je všetko, komunikácia je za všetkým“. Na prednáške sme sa dozvedeli mnoho užitočných rád ako komunikovať
nielen s deťmi. V novembri sme sa pripojili k
viacerým mestám a obciam, ktoré sa zapojili do
celoslovenskej Zóny bez peňazí. Táto akcia je
venovaná najmä ľudom, ktorí svoje veci nepotrebujú, ale môžu pomôcť iným. Nápad mamičky
Lucky sme organizovali v priestoroch obecného
úradu, kde sme spolu vyzbierali neskutočné
množstvo oblečenia, hračiek a vecí do domácnosti, ktoré skončili tam, kde sú potrebné. Recyklácia týchto vecí mala svoj zámer, a veci ktoré
zostali sme venovali charite, rodinám zo sociálne
slabších vrstiev a inštitúciám, v ktorých ešte poslúžia. V prvú adventnú nedeľu sme sa stretli pri
RMM a spoločne sme si posvietili aj s detičkami
na cestu k námestiu. Symbolicky za pomoci lampiónov naše deti spolu s pánom starostom zažali
prvú adventnú sviečku na venci. Tento lampiónový sprievod sa stal už takou našou malou tradíciou. Ešte pred Vianocami nás v MC čakali tri
posledné akcie. Vianočná dedina, stavanie
stromčeka a vianočný večierok. Vianočnej dediny sme sa zúčastnili už po druhýkrát, no tento
rok sme stavili na dobrý detský punč a šikovné
mamičky, ktoré napiekli výborné koláčiky. Predposlednou aktivitou v MC sa už tradične stalo
stavanie vianočného stromčeka. Najväčšiu radosť z toho mali samozrejme detičky, a krásne
vyzdobený stromček k nám prišiel navštíviť aj
Ježiško. Stromček sa mu zapáčil natoľko, že venoval deťom krásne dary. Na záver roka sme si
usporiadali aj vianočný večierok, ktorý bol posledným podujatím v roku 2018. S deťmi sme si
vyzdobili medovníčky, zatancovali a vyhrali sa
do sýtosti. Po vianočných prázdninách sme opäť
otvorili materské centrum Urmínček, a tešíme sa
na každú návštevu. Mamičky z Mojmíroviec
ďakujú všetkým ľuďom a inštitúciám, ktoré boli
v roku 2018 nápomocné pri aktivite materského
centra. Ďakujeme.
Mgr. Lívia Belanová
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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

