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Pouč sa zo včerajška, ži pre
dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť otázky.
Albert Einstein

Mojou obcou sú
Mojmírovce

Vážení čitatelia,

najradostnejšie ročné obdobie, jar, je
už v plnom prúde. Príroda je už kompletne odetá v zelenom šate dozdobenom pestrými farbami a vábivými vôňami. Celá
táto paráda je ozvučená tým najkrajším
orchestrom, aký príroda má v korunách
stromov. Jeho operení speváci, pripravení
na hniezdenie, sa doslova pretekajú, ktorý
z nich podá lepší umelecký výkon. Mesiac
apríl je už tradične považovaný za mesiac
lesov. Les nie sú len stromy a živočíchy,
ktoré v ňom žijú. Les je najdokonalejšie spoločenstvo, živý
organizmus, ktorý je ukážkou prirodzeného kolobehu života. V lese v každej chvíli život vzniká, rastie, vyvíja sa,
dospieva a zaniká, pričom svojím zánikom dáva priestor
a podporu životu novému. Les je skvelým miestom pre
oddych a rekreáciu, ale aj neobmedzeným zdrojom poznania, múdrosti a inšpirácie. Práve preto by sme sa mali
zamyslieť, či svojím konaním lesom zbytočne neubližujeme, a ako by sme ich vedeli v čo najlepšom stave zachovať
aj pre ďalšie generácie.
Koncom apríla nás čakajú najväčšie kresťanské
sviatky, počas ktorých bude zavŕšený 40 dňový pôst, trvajúci od Popolcovej stredy. Veľkonočnými sviatkami si
pripomíname umučenie, smrť i vzkriesenie Ježiša Krista.
Zelený štvrtok je z kresťanského hľadiska smutný deň,
kedy sa konala posledná večera. Ľudia navyše verili, že s
príchodom jari sa zväčšujú a obnovujú aj zlé sily a preto
bolo zvykom, že chlapci chodili po dedine a rapkáčmi ich
odháňali. Ďalej sa viazali zvony ako symbol smútku nad
Ježišovou smrťou a konzumovali sa pôstne jedlá. Veľký
piatok je taktiež deň smútočného charakteru, nakoľko
práve v tento deň bol Ježiš ukrižovaný. Zvyky v tento deň
mali predovšetkým uzdravovací charakter. Ľudia sa ešte
pred svitaním kúpali v potoku, dievčatá si umývali a česali vlasy, aby ich mali krásne a zdravé. Ľudia v tento deň
nikam nechodili, keďže sa podľa povier práve vtedy schádzali strigy na krížových cestách. Posledným smútočným
dňom je Biela sobota, kedy bol Ježiš pochovaný a preto sa
všetky súvisiace obrady vykonávali až po zotmení. Rozväzovali sa zvony a pred kostolmi sa zapaľovali obradné
ohne. Tak isto bol aj v každom dome založený oheň, na
ktorom sa museli pripraviť všetky veľkonočné jedlá. Dievčatá maľovali kraslice a mládenci plietli korbáče. Najväčším sviatkom je Veľkonočná nedeľa, deň zmŕtvychvstania
Krista, ktorý má obrovský duchovný význam. V tento deň
končí spomínaný 40 dňový pôst a počas raňajších omší sa
zvykli svätiť obradné jedlá. Aby sa gazdovi dobre darilo,
gazdiná mohla trikrát obísť dom s posväteným jedlom.
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Popoludnie už patrilo mládeži, ktorá sa mohla po dlhom pôste
opäť veseliť. Posledným dňom týchto sviatkov je Veľkonočný
pondelok. Čo sa týka tradície šibania a polievania, Slovensko
je v tomto zvykovou hranicou, nakoľko pre západné kultúry
je typické šibanie a pre východné oblievanie a u nás došlo k
prepojeniu týchto tradícií.
V mene svojom i celej redakčnej rady prajem ženám veľa
vody a mužom bohatú výslužku ☺.
Tomáš Poledník,
predseda redakčnej rady

Veľkonočné želanie
Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. I preto vám želáme, aby tieto
dni naplnili vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou. Želáme šťastnú
Veľkú noc.
S úctou RR časopisu Mojmírovčan

POZVÁNKY a OZNAMY
*Materské centrum Urmínček pozýva všetky žienky na kurz
zdobenia medovníčkov, ktorý sa uskutoční dňa 12. 4. 2019 o 16.00
v priestoroch materského centra. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle
0911 288 896. Počet osôb je limitovaný.
*RMM všetkých priaznivcov klasickej hudby srdečne pozýva na
ďalší koncert Grassalkovich Music Festivalu s názvom Bez basy
nie je hudba, ktorý sa uskutoční dňa 14. 4. 2019 so začiatkom o
15.00 v koncertnej sále múzea. Benefičné vstupné: 5 eur.
*Materské centrum Urmínček Vás pozýva na debatu rodičov o
rodičovstve na tému: Čo môžem urobiť preto, aby som sa stal
kvalitnejším rodičom? Prezentáciu nám predstaví Daniel Salaj (u
nás známy ako notový Danny). Uskutoční sa dňa 15. 4. 2019 o 17.00
v MC Urmínček. Tešíme sa na všetkých rodičov.
*Zberový dvor bude v roku 2019 otvorený každú sobotu od 10.00
do 15.00 hod.

Oznam VSS Mojmírovce

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. Vám
oznamuje, že pripravuje údržbu v rámci prevádzkovaných sietí
vodovodného potrubia v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo, a to
komplexné preplachovanie potrubia verejného vodovodu s vypúšťaním usadenín v rozvodoch vody. V súčasnosti sa zabezpečuje
materiálno–technické vybavenie na tieto práce, následne sa budú
zostavovať harmonogramy údržby rozvodov s vypúšťaním vodovodného potrubia po jednotlivých uliciach. O preplachovaní potrubia
vodovodu budú obyvatelia v predstihu informovaní obecným rozhlasom a na webovej stránke www.vssmojmirovce.sk. Termín zahájenia
preplachovania sietí verejného vodovodu predpokladáme v mesiaci
máj 2019. Po skončení týchto prác by malo dôjsť k stabilizácii čistoty
dodávanej vody v sieťach verejného vodovodu.
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Návšteva
z Baden-Württembergu
v Mojmírovciach
Rod Appelovcov je v našej obci známy
predovšetkým, keď spomenieme otca Karola
Jozefa a syna Gustáva, ktorí jednoznačne patrili k najpokrokovejším hospodárskym úradníkom a odborníkom na našom území.

Každý darca je hrdina

Prečo je dobré
darovať krv
V polovici marca zorganizoval MS SČK v
spolupráci s NTS Nitra pravidelný odber krvi
v zasadačke OcÚ Mojmírovce.
Už veľa rokov takýmto spôsobom spoločne
pomáhame pomáhať tým, ktorí túto vzácnu tekutinu pre svoje zdravie potrebujú. Snažíme sa
pri tejto činnosti vytvárať príjemné prostredie
pre dobrovoľných darcov, zapájame do spoločných pomocných prác mladých ľudí, šírime
osvetu pre žiakov, oslovujeme potenciálnych
prvodarcov v snahe byť nápomocní pre dobrú
vec. Našou odmenou sú prichádzajúci darcovia
a prvodarcovia, ktorí sa rozhodli pomôcť touto
formou. Tentokrát prišlo 22 darcov, z toho 20
mohlo darovať krv a 3 osoby boli prvodarcami.
Troch účastníkov odberu som sa spýtala jednoduchú otázku: „Prečo ste prišli darovať krv?“ Ich
odpovede boli takéto:
1. darca (29 odberov): „Pred rokmi som išiel
pracovať do Ruska, k tomu bol potrebný aj test
na HIV a keďže času nebolo nazvyš, poradili mi,
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aby som šiel darovať krv a výsledky budú hneď.
Podarilo sa a postupom času chodím vždy, keď
môžem. Beriem to ako malú preventívnu prehliadku.“
2. darca (19 odberov): „Pracoval som na OcÚ a
keď prišla NTS, tak som sa pre dobrú vec zapojil
a odvtedy chodím pravidelne. Beriem to ako
prevenciu.“
3. darca (prvodarca): „V rámci osvety som bola
oslovená, uvedomujem si dôležitosť tejto pomoci,
a preto som prišla.“
A aký je odkaz darcov pre ostatných? Nie je
potrebné sa báť prísť, je to bezbolestné a odber
vykonáva špecializovaný tím odborníkov z Národnej transfúznej stanice. Ide tu zároveň aj o
menšiu preventívnu prehliadku. V prípade zistenia nejakých nezrovnalostí pri ďalších rozboroch
krvi budete hneď kontaktovaní. A to najhlavnejšie je, že každou kvapkou pomáhate ľuďom, ktorí
ju skutočne potrebujú. Nikdy nevieme, kedy ju
budeme aj my sami potrebovať.
Touto cestou ďakuje MS SČK taktiež sponzorom, ktorými boli Obec Mojmírovce, TAURIS
NITRIA spol. s r.o., PD Mojmírovce a ZŠ Mojmírovce.
tt
Foto: archív MS SČK Mojmírovce

Mladý Appel pochádzal z oblasti Baden-Würtembergu, kde sú ľudia žijúci na vidieku
a menších mestách na svoje tradície veľmi hrdí
a po generácie si ich zachovávajú a rozvíjajú v
súlade s dnešnou dobou. Pri niekoľkých kratších návštevách som mala možnosť navštíviť
uznávaný Dom tradícií v mestečku Balingen,
veľmi známy festival pastierov v meste Bad
Urach a ďalšie menšie či väčšie mestá, patriace
pod Baden-Württemberg, známe aj pod názvom
Švábsko. Priazeň osudu umožnila, že začiatkom
marca zavítala po prvýkrát na Slovensko v rámci
Gajdošských fašiangov tradičná hudobná skupina práve z tejto oblasti. Oblasť Švábska je známa

pastiermi oviec so svojimi rodinnými farmami,
ktoré sa vo veľkej miere venujú chovu Merino
pre jej kvalitnú vlnu. Tomuto sa venovali aj Appelovci u nás. Mojou snahou bolo oboznámiť túto
skupinu ľudí s časťou minulosti, o ktorej by mali
vedieť, a ktorú môžu ďalej šíriť. Cestou na letisko sme pre skupinu Volkstanzmusik Frommern
spolu s Regionálnym múzeom v Mojmírovciach
pripravili krátku zastávku, porozprávali sme im
a ukázali trvalú expozíciu rodu Appelovcov ale aj
ostatné expozície. Bolo to pre nich veľmi pôsobivé a potešujúce, o takomto niečom ani netušili a
pritom jedna pani zo skupiny študovala na univerzite v Hohenheime, kde mali svoju pôsobnosť
aj Appelovci.
Bolo príjemné počuť ich vďačné slová, našli
tu spojivo z minulosti, na ktoré môžu byť obe
strany právom hrdé. Ktovie, možno ich otázky a
zvedavosť po poznaní opäť privedú k nám do Urmína. V rámci cestovného ruchu a tradícií majú
čo u nás objavovať ale zároveň aj ponúknuť zo
svojej strany na porovnanie. Napríklad koncert
tradičnej švábskej hudby príjemnej na počúvanie
i do tanca.
tt

Volkstanzmusik Frommern
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Kurz senzorického
hodnotenia
ovocných destilátov
Na boky slávnych venuší
v ústach sa zbieha slina.
A nostalgiu preruší
v čistej sklenke tekutina.
Sprvu to človek netuší,
čo rozpáli mu líca,
sťa bozky krásnych venuší,
tak chutí hruškovica.

ZO SZZ v Mojmírovciach bola oslovená
ponukou zástupcov Slovenskej technickej univerzity Bratislava a Slovenského rádu rytierov
destilátov na vykonanie kurzu senzorického
hodnotenia ovocných destilátov. Po krátkej úvahe výbor
ZO SZZ ponuku prijal, i keď
to bol, tak povediac, krok do
tmy. „Udičky sme nahodili“ v
obci aj v Nitrianskom okrese.
Rozbeh záujemcov bol pomalý. Hrdlo mi zovrelo, keď som
zistil, že 12 dní pred akciou sú
prihlásení štyria ľudia. Ale bič
na konci plieska. Do uzatvorenia prihlášok bolo 30 záujemcov. Priestor na priebeh kurzu
sme pripravili v Regionálnom
múzeu Mojmírovce. Výdatne
pomohli, okrem členov výboru, riaditeľka múzea Editka
Filipová a tradične Obec Mojmírovce.
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Lektormi boli: expert v liehovarníctve, člen
združenia výrobcov liehu a člen SRRD Ing. Július Forsthoffer, PhD., vedecký pracovník fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava, vedúci senzorického laboratória, člen
SRRD Ing. Vladimír Žúbor a asistentka Ing.
Mária Žúborová. V teoretickej časti nám priblížili problematiku senzorického hodnotenia destilátov. Neboli to zaužívané frázy, ani výňatky
z odbornej literatúry. Boli to slová odborníkov,
ktorí nám odovzdávali to, čo mali reálne overené
a vyskúšané.
Praktická časť bola zameraná na overenie
našich senzorických schopností. Boli sme preverení zo správneho určenia škály farieb, vôní a
chutí. „Bonbónikom“ bolo bodovacie hodnotenie
nami prinesených destilátov. Kladom určite
je, že účastníci kurzu sa v hodnotení zhodli s
lektormi. Šampiónom sa stala jablkovica RSDr.
Antonína Rojku z Nitry, vicešampiónom jablkovica našej členky ZO SZZ Mojmírovce Zlatky
Porhajašovej.
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Výročná členská
schôdza JDS
Mojmírovce
V deň, keď celý svet oslavuje MDŽ – 8.
marca 2019 sa mojmírovskí seniori stretli na
svojej výročnej členskej schôdzi, a tak už pri
vítaní prichádzajúcich žien im predstavitelia
výboru ZO zagratulovali k sviatku a potešili
ich kvietkom.
Tento rok sa z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu rokovalo v priestoroch jedálne
miestnej ZŠ, za čo patrí vďaka riaditeľke ZŠ
Mojmírovce, Mgr. Gertrúde Štrámovej, ktorá
nás poctila i svojou účasťou a Andrei Kvasňovskej, pracovníčke jedálne, za výdatnú pomoc pri
príprave občerstvenia. Účasť členov bola vyše
80%, čo je skoro 120 ľudí, a tak jedáleň riadne
„praskala vo švíkoch“.

Čas bežal a plánovaný program sa predĺžil o
celú hodinu. Kurz nás nasmeroval na schopnosť
hľadať a nájsť to, čo je v destiláte kvalitné, ale
tiež vedieť definovať, čo je menej kvalitné. Bola
to vydarená akcia. Prvýkrát som bol svedkom
toho, že na záver kurzu účastníci spontánne
tlieskali postojačky.
Ing. Ján Košina

Na úvod schôdze prítomných svojím milým
vystúpením pozdravili žiaci ZUŠ, za čo im patrí
veľká vďaka.
V rámci samotného rokovania VČS sa bilancoval rok 2018, hodnotilo sa plnenie prijatého
plánu činnosti organizácie za uplynulý rok, čomu
sa vo svojej správe venoval predseda organizácie
Vincent Belan. Mohol konštatovať že všetky
naplánované činnosti či už brigádnické alebo z
oblasti kultúry, športu a spoločenskej činnosti
sa podarili zrealizovať. Členovia JDS sa môžu

pochváliť organizáciou, účasťou či pomocou
pri takých akciách ako je upratovanie obce, brigádnická činnosť pri rekonštrukcii kultúrneho
domu, zber papiera, účasť na športových akciách
organizovaných miestnou alebo okresnou organizáciou JDS, aktívnou účasťou na kultúrno-spoločenských akciách, ktoré organizuje obec,
organizácie obce alebo organizácie mimo obec
v rámci regiónu i mimo neho. Tu treba spomenúť najmä dve zložky JDS, a to spevácky súbor
Senior pod umeleckým vedením Bc. Rudolfa
Arpáša – riaditeľa ZUŠ a tanečnú skupinu Country, ktorú vedie Gabika Krivušová a napr. ich
vystúpenia v družobnej obci Csömör alebo účasť
spevákov vo Veličnej, na okresnej prehliadke
súborov vo Vrábľoch alebo na vianočných trhoch
v Luhačoviciach. Vydarenou aktivitou z plánu na
rok 2018 bol aj úspešne zrealizovaný jednodňový
zájazd do Topoľčianok s bohatým programom.
V ďalšej časti programu predstavil predseda
plán činnosti organizácie na rok 2019, ktorý je
obdobne bohatý ako ten v predchádzajúcom roku
a treba veriť, že i rovnako úspešne bude splnený.
Rokovanie schôdze pokračovalo
správou o hospodárení organizácie v
roku 2018 a návrhom rozpočtu na rok
2019, ktoré predniesla hospodárka
organizácie Anna Tóthová a správou
revíznej komisie prednesenou Ing.
Jozefom Filom, ktoré VČS vzala
na vedomie, resp. schválila. Potom
nasledovala diskusia, v ktorej sa
prihovoril starosta obce Mgr. Martin
Palka, rokovanie pozdravil Ing. Ján
Košina predseda ZO SZZ v Mojmírovciach a prediskutovali sa aktuálne
otázky členov ZO. Bola navrhnutá a
odporúčaná na schválenie obecnému zastupiteľstvu Rada starších pri
obecnom úrade v zložení ako v predchádzajúcom volebnom období.
Na záver schôdze predseda ZO JDS poďakoval všetkým členom za aktívnu činnosť, poprial
veľa zdravia a úspechov. Poďakoval za spoluprácu ostatným spoločenským organizáciám a
občianskym združeniam. Poďakovanie vyslovil
sponzorom: obec Mojmírovce, PD Mojmírovce,
Bitúnok Mojmírovce, TAURIS NITRIA spol.
s r.o., Odborné učilište internátne v Mojmírovciach.
D.M.
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zo vzduchu sú príčinou, že jarabičia populácia
takmer vymizla z chotárov Slovenska a v súčasnosti, po vypustení ťažko nachádza priestor na
prežitie.

V strede zľava: Ing. Gabriela Matečná, Ing. Peter Schultz, Ing. Peter Gajdoš

Úspešná prezentácia
práce s malou zverou
v mojmírovskom
regióne
Posledný februárový víkend sa v priestoroch Agrokomplexu – výstavníctvo Nitra
konala výstava POĽOVNÍCTVO – RYBÁRSTVO – VČELÁRSTVO. Možnosť prezentovať viacročnú úspešnú spoluprácu Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce s poľovníckymi spoločnosťami v Mojmírovciach,
Poľnom Kesove a Štefanovičovej zameranú
na zvyšovanie stavu malej zveri využili aj
predstavitelia uvedených organizácii.
Mojmírovský región je známy nielen dlhoročnou produkciou kvalitného vína z viníc PD
Mojmírovce, ale aj zavádzaním systému v chove
malej zveri, ako aj jedinečným projektom zameraným na malú zver, ktorý prináša prvé konkrétne výsledky vo zvyšovaní stavov bažantov
a najmä zajacov.
Pod taktovkou predsedu PD Mojmírovce
Ing. Petra Schultza bol pripravený v areáli pavilónu M1 prezentačný stánok kvalitných odrôd
mladých mojmírovských vín. Ich vzorky, okrem
iných návštevníkov, zaujali aj ministerku pôdo-
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hospodárstva Gabrielu Matečnú, ako aj vedúcich
predstaviteľov Slovenskej poľovníckej komory a
množstvo účastníkov výstavy.
Hlavným programom však boli prednášky
o výsledkoch práce s malou zverou, konkrétne
s jarabicami, členmi – poľovníkmi PS Breza v
Poľnom Kesove, ktoré prezentoval Ing. Ján Vrba,
o chove bažantov a ich adaptácii do voľnej prírody členmi PS Bažant Mojmírovce oboznamoval
poslucháčov Ing. Peter Schultz ml. Zaujímavý
bol aj prednes Františka Smejkala o spôsobe a
výsledkoch v klietkovom chove zajacov na farme
v Štefanovičovej.
Odbornú pomoc a spoluprácu z hľadiska výskumu, poznatkov a štatistických údajov o malej
zveri v SR predstavil docent Jaroslav Slamečka
z VÚŽV.
Prítomných poslucháčov zaujal fakt, že všetky jednotlivé projekty sú zastrešené vedením
PD Mojmírovce a menovite predsedom Petrom
Schultzom st.
Mnohí ocenili najmä myšlienku, že zvieratá
sa niekoľko rokov, v prípade jarabíc už od roku
2012, pripravujú, chovajú v umelých podmienkach s konečným cieľom ich adaptovania do
voľnej prírody.
Najzložitejšia je práve adaptácia jarabice
poľnej, nakoľko zavedením veľkoplošného hospodárenia, zmenou klimatických podmienok,
vysokou chemizáciou v poľnohospodárstve, ako
aj výrazným nárastom počtu dravcov zo zeme aj

Ing. Ján Vrba
Tieto faktory si poľovníci na celom Slovensku uvedomujú, registrujú, ale
odvahu pustiť sa do práce a skúsiť
nájsť riešenie konkrétnym postupom zatiaľ našli iba poľovníci v
mojmírovskom regióne ústretovo
prijímajúc pomoc a podporu
miestnych
poľnohospodárov.
Inak nie je šanca úspešný proces
adaptácie malej zveri do voľnej
prírody dosiahnuť. Iba spoločná
komunikácia a vzájomná spolupráca miestnych poľovníkov a
poľnohospodárov v lokalitách,
ktoré PD vyčleňuje na neobrábané bio pásy pre zver výrazne
posúva dosiahnutie cieľa mať jarabice, zajace a bažanty vo voľnej
prírode nad stanovené normované
kmeňové stavy.
Počas oboch dní prednášok
zaujal prítomných poslucháčov

najmä spôsob nadštandardnej spolupráce poľovníkov a poľnohospodárov v mojmírovskom
regióne. Tiež ochota jednotlivých členov poľovníckych spoločností dlhodobo pracovať bez
akejkoľvek podpory a skúseností, bez náročnej
chovateľskej praxe na získaní, vychovaní a adaptácii zveri do voľnej prírody.
Prítomní poslucháči sa presvedčili, že
nadšenci pracujú srdcom, motivuje ich láska k
prírode, úcta k minulosti a konečný cieľ získať
pre túto činnosť aj mladých ľudí vo svojich kolektívoch. A tiež cieľ nájsť v okolí, ale aj v iných
častiach Slovenska, ďalšie spoločnosti, ktoré by
sa vydali podobným smerom. Takým by sme
vedeli pomôcť odovzdaním praktických skúseností, aby nemuseli prejsť „od piky“, tým, čím
sme prechádzali my.
Odporúčame získať pre prácu s malou
zverou aj ďalších poľnohospodárov. Nemali by
sa pozerať iba na hektárové výnosy hlavných
produktov, ale aj na to, čo živé sa v ich chotároch nachádza, a aby sa riadili myšlienkou Petra
Schultza: „Vráťme prírode to, čo sme jej svojou činnosťou zobrali!“
Príroda, ktorej správanie musia rešpektovať
oba subjekty, teda poľnohospodári aj poľovníci,
nám to v dlhodobom horizonte určite vráti.
Ing. Ján Vrba,
podpredseda OPK Nitra
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ZAZNAMENALI SME

Naši rodáci,
Jozef Gál
a Emil Kosír,
odišli do večnosti

Emil Kosír uzrel svetlo sveta v Urmíne 19. 4.
1937. Rodáci ho poznali aj pod menom Miloš.

Celý svoj život zasvätil ekuméne, spájaniu
ľudí v mene dobra a pokoja. Zomrel 11. 3.
2019.

23.
augusta
1840 sa narodil v
Urmíne významný
vedec, lekár, vysokoškolský
učiteľ,
autor
odborných
publikácií z oblasti
histológie, bakteriológie a embryológie Leopold Samuel
Schenk.

Zrodil sa pod hereckou hviezdou. Silným
impulzom pre jeho povolanie bola tradícia
ochotníckeho divadla v Urmíne, ktorá sa spája s
príchodom školských reholí do Urmína pred 140
rokmi (Vincentky) a 120 rokmi (Školskí Bratia).
Zachovalo sa mnoho fotografií zo života ochotníkov s mladým hercom Emilom.
Jeho výrazný talent, povaha humoristu,
zabávača ho vyzdvihla v roku 1959 do výšin
profesionálneho herectva a do funkcie riaditeľa
Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Bol spoluzakladateľom festivalu Zámocké hry zvolenské.
Stal sa nositeľom viacerých významných ocenení. Emil Kosír sa stále vracal k rodine do rodných
Mojmíroviec. Naposledy som sa s ním stretol v
Mojmírovciach v roku 2012 na gajdošskom
koncerte „Zedov gajdoš“. Tu sa ukázal opäť ako
zanietený „Urmínčan“, rozprávač a znalec toho
„prežitého času“. 11. 3. 2019 dohral svoju poslednú rolu – rolu života.
Spomínajme na Jozefa Gála a na Emila Kosíra ako na významných, úspešných a hlavne
dobrých rodákov.
Robert Žilík
Foto: internet, archív RMM

Poznámka RMM: Emil Kosír v minulom roku navštívil aj naše múzeum a bol milo prekvapený a
potešený, že v expozícii múzea videl aj fotografie zo svojej hereckej minulosti v Mojmírovciach.
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Leopold
Samuel Schenk
(1840 – 1902)

Pplk. PaedDr. Jozef Gál sa narodil 14. 1.
1945. Stretol som sa s ním v ZDŠ ešte ako žiak
s učiteľom.
Spolu s Violou Haršániovou tvorili silný
tandem historikov – znalcov urmínskeho regiónu. Počas svojho pedagogického pôsobenia
zapaľovali (nielen vo mne) zvedavosť a lásku
k histórii našej obce a priľahlých chotárov.
Ľutoval som, keď pán učiteľ Gál odišiel zo
školských služieb. Stále sa však venoval histórii
Slovienov, utkvela mi téma sv. Gorazda a jeho
učeníkov. Cestoval za poznaním, spomínal rád
na Ochrid. So zanietením šíril okolo seba dar
VEDOMIA, aby sme vedeli, kto sme, odkiaľ
ideme a kam by naše cesty mali viesť. V roku
2007 pred Vianocami odštartoval s pánom Kútnym v Mojmírovciach Cyrilometodskú misiu
(výstavy, prednášky, artefakty), ktorá pokračovala na juh i na východ Slovenska. Jozef Gál
inicioval „Cestu solúnskych bratov“, ktorá vedie z Nitry do Močenku cez polia, bol plodným
publicistom, zberateľom historických faktov,
bol oddaný filatélii (inicioval vznik krásnych
známok a pečiatok, výstavy NITRAFILA).
Viac než rok bol pravidelným hosťom Rádia
Nitra v relácii Korene našej minulosti.

Z HISTÓRIE OBCE

Zomrel v Rakúsku vo Schwanbergu v roku
1902. Študoval na Viedenskej univerzite, kde
neskôr pôsobil ako asistent a v roku 1873 sa stal
profesorom embryológie. Starostlivo skúmal generačný proces a dospel k záveru, že pohlavie a
zdravie dieťaťa závisí od výživy matky.

Vo svojich publikáciách vysvetľoval svoje
teórie týkajúce sa vplyvu výživy, predovšetkým
sacharidov, na pohlavie potomstva. Jeho teória
podliehala silnej kritike a v roku 1900 sa profesor
Schenk vzdal svojho kresla na univerzite. Profesor Schenk vykonal v roku 1878 ako prvý na svete oplodnenie v skúmavke, pričom použil vajíčka
králikov a morčiat. Jeho najdôležitejším objavom
bolo, že bunkové delenie sa môže uskutočniť
mimo tela. Leopold Samuel Schenk bol autorom
viacerých učebníc: Lehrbuch der Vergleichenden
Embryologie der Wilberthiere ( Viedeň 1874),
Lehrbuch der Histologiie des Menschen (1885),
Lehrbuch der Bacteriologie (1894), Lehrbuch

der Emryologie (1896). Okrem toho bol autorom
diela Einfluss auf das Geschlechtsverhältniss
des Menschen und der Thiere (1898) v anglickej
verzii The Determination of Sex.
V pražskom periodiku Epocha z 15. 1. 1898
je článok, ktorý vtipkuje na adresu profesora
Schenka v súvislosti s jeho teóriou určovania
pohlavia detí podľa výživy matky: „Profesor
Schenk cílil na základě své teorie výsledků ve
vlastný rodině. Má šest! dítek, a sice po svém
přání vesměs pohlaví mužského. Stejných výsledků docílil prý u rodin spřátelených.“

Známe sú aj dobové kreslené vtipy na tému
Schenkovych teórií, napríklad kde profesor
Schenk upozorňuje bociana, že ak ešte raz prinesie napriek silnému úsiliu a presvedčeniu profesora namiesto očakávaného princa princeznú,
bude mu odobratá koncesia. Nesporný prínos
profesora Schenka v oblasti pokroku a vedy bol
ocenený v roku 1985, kedy dostal vyznamenanie
Akadémie vied Leopoldina.
Edita Filipová
Foto: zdroj internet
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Od klenotnice
po múzeum
S prvými predchodcami múzeí sa stretávame už v antickom období. Patria sem grécke
klenotnice (tezaury), ktoré uchovávali obetné
dary, umelecky stvárnené kultové predmety
či pozoruhodné výtvory prírody. Za každú
klenotnicu zodpovedal kňaz, ktorý vykonával
inventúry a prijímal či vyraďoval predmety
zo zbierkového fondu (aj keď s týmto pojmom
sa stretávame až v súčasnosti). Tieto klenotnice však mali odlišné poslanie ako dnešné
múzeá. Predmety, ktoré sa tu nachádzali, sa
neuchovávali z historického alebo etického dôvodu, ale aby boli vyňaté z behu dejín, vytrhnuté zo všednosti a neboli prístupné každému.
Medzi prvých predchodcov múzeí radíme aj
pinakotéky - zbierky obrazov. Mali blízko k
súčasným galériám.
Za bližšieho predchodcu múzea považujeme
museion – chrám zasvätený múzam (bohyniam
vedy a umenia). Museion bol bádateľským a
vzdelávacím miestom helenistickej vedy, v
ktorom žili a pracovali učenci a umelci. Obsahoval obytné, študijné a pracovné miestnosti,
observatórium, anatomický ústav, amfiteáter či
botanickú a zoologickú záhradu. Nachádzali sa
tu zbierky prírodných, kultúrnych a umeleckých
predmetov, ale i vzácna knižnica. Museion bol
prvou štátnou inštitúciou, ktorá bola vytvorená
na podporu vedy a literatúry. Jej predstaveným
bol kňaz.
Obdobie medzi 14. a 18. storočím označujeme ako protomuzeálne. Jeho prejavom boli
komory umenia, divov a prvé prírodovedné
zbierky. Za ne vďačíme predovšetkým šľachtickým rodom a pápežom.
Prvé verejné múzeá začali vznikať až v 17.
a 18. storočí. Hlavným podnetom ich vzniku
boli veľkorysé dary od zámožných mešťanov,
predovšetkým zbierky obrazov, kresieb, grafík
či mincí. Základ zbierok v Anglicku tvorili
cestovateľské aktivity šľachty. Napríklad jadro
zbierkového fondu Ashmolean Museum v Oxforde pozostávalo zo zbierok cestovateľa Johna
Tradestranta.
Takéto „múzeá“ však neboli otvorené vždy a
pre každého. Medzi najčastejších návštevníkov
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patrili okrem šľachty hlavne bohatí mešťania a
učenci. Hovoríme o paleomuzeálnom období.
18. storočie stálo na počiatku obdobia, v
ktorom sa začali objavovať budovy zriadené
výhradne pre muzeálne účely. V tomto čase sa
múzeá začínajú transformovať na verejné inštitúcie. Prvým takýmto múzeom moderného typu
sa v roku 1753 stalo Britské múzeum v Londýne.

Jozef Appel
Korene muzeológie ako modernej vedy,
ktorá sa všestranne zaoberá úlohami a činnosťou
múzeí, siahajú na prelom 19. a 20. storočia. Zberateľské aktivity, predovšetkým šľachty, badáme
už oveľa skôr aj na našom území, no systematická genéza muzeálnej teórie a praxe má svoj
počiatok spojený až s národným obrodením.
Dôležitou osobnosťou vo vývoji modernej slovenskej muzeológie bol aj zakladateľ Muzeálnej
slovenskej spoločnosti, polyhistor Andrej Kmeť.
Snahou nadšeneckých a dobrovoľných spolkov,
podporenou založením Matice slovenskej a neskôr dotiahnutou až po vznik prvých múzeí a ich
následnou inštitualizáciou, začal náš pamiatkový
fond nadobúdať svoju dnešnú podobu. Prebiehali
prvé sčítania nehnuteľných pamiatok, vytvárali
sa zoznamy, z ktorých ťažíme dodnes. Formovali sa prvé muzeálne zbierky, z ktorých mnohé
pozostávali z pôvodných šľachtických zbierok,
iné vznikali aktívnou zbierkotvornou činnosťou
múzejných pracovníkov.

REGIONÁLNE MÚZEUM
Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho je ako
národná kultúrna pamiatka súčasťou pamiatkového fondu SR, do ktorého bol ako solitér
zaradený spolu s ďalšími nehnuteľnými objektmi
nachádzajúcimi sa na území obce Mojmírovce.
Tento status mu bol zaistený z dôvodu jeho významnej historickej i architektonickej hodnoty.
Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho, v zozname národných kultúrnych pamiatok figuruje pod
označením „kúria“, dnes je v ňom zriadené Regionálne múzeum Mojmírovce. Múzeum sa svojou
zbierkotvornou činnosťou podieľa na zveľaďovaní a budovaní vlastného zbierkového fondu,
ale takisto i spoločného národného hnuteľného
kultúrneho dedičstva.
Na tejto zbierkotvornej činnosti do značnej miery participuje i miestne obyvateľstvo,
ktoré náš zbierkový fond rozšírilo o muzeálie
významnej hodnoty. V múzeu sa nachádzajú
cenné písomnosti, napríklad písomnosti rodiny
Appelovcov, ich súkromná
korešpondencia, notárske
zápisy, závety či iné osobné
dokumenty členov rodu.
Múzeu sa prostredníctvom
zbierkových predmetov postupne darí skladať mozaiku o živote a histórii v tomto
regióne. Ide o predmety
dennej potreby, ktorých
využitie už patrí minulosti
ako napríklad rôzne nádoby,
struháky a iné kuchynské
vybavenie, riad – porcelán,
starožitné príbory, poháre,
rôzne textílie využívané v
slávnostné aj všedné dni,
staré tlače, predmety, ktoré sa viažu k významným
udalostiam a osobnostiam.
Historické obdobie objavovania Afriky našimi
šľachticmi
pripomínajú
preparáty afrických zvierat
(rod Huňadyovcov) a slávnu
domácu poľovnícku tradíciu
približujú preparáty a trofeje zvierat z našich lesov
(Huňadyovci, Appelovci).
Už v klenotniciach antického grécka badáme počiatky historického vývoja múzeí. Ich
vonkajšie poslanie sa síce menilo, ale význam
pre človeka a ľudskú dušu zostával počas celej

existencie múzejného fenoménu vo svojom jadre
rovnaký. To, v čom kňazi kedysi hľadali božský,
mytologický, duchovný alebo len „vyšší“ princíp,
dnes múzejný pracovník vidí muzealitu, teda
nosnú myšlienku muzeálie ako predmetu. V nej
abstraktnými pojmami vyjadrujeme svoj vzťah k

Nádoby na kávu a cukor

Závet Jozefa Appela
realite jestvujúcej vo forme zbierkového predmetu ako trojdimenzionálneho fyzického objektu.
Pavol Doman, muzeológ RMM

13

REGIONÁLNE MÚZEUM

Zahájili sme
koncertnú sezónu
Staroveký básnik Hesiodos vo svojom diele
o pôvode gréckych bohov s názvom Teogónia
napísal, že sa na hore Helikón stretol s múzami, ktoré ho obdarovali vavrínovou vetvičkou
a vdýchli do neho svoj božský hlas, aby mohol
ospievať slávu bohov. Tak sa z obyčajného
človeka, pastiera, stal básnik.
Hesiodos v súvislosti so zrodením múz píše,
že boli stvorené, aby pomáhali zabúdať a prinášali úľavu od ťažkostí. Boli tak akousi protiváhou svojej matky, bohyne pamäte Mnémosyné
a dokázali bohov i smrteľníkov vytrhnúť zo
všednosti. Ľudia už od nepamäti prejavovali
svojho tvorivého ducha, pretavovali svoj talent a
emócie do umenia. Hovorí sa, že najemotívnejším druhom umenia je hudba. Ľudia ňou dokážu
majstrovsky vyjadriť všetky pocity, pozitívne aj
negatívne. Hudba pomáha človeku upokojiť sa,
zastaviť sa a započúvať sa. V našom múzeu sme
tak zahájením tohtoročnej koncertnej sezóny
privítali aj múzu hudby Euterpé. Začali sme
koncertom, ktorý sa uskutočnil 15. februára 2019
a bol úvodným v rámci Grassalkovich Music
Festivalu, ktorý po mimoriadne úspešnej minuloročnej sezóne pokračuje aj tento rok. Témou
tohto večera bola Zimná cesta Franza Schuberta,
ktorá sa stala odrazom skladateľovho vlastného
utrpenia. Bravúrne sláčikové kvinteto (Fritz

Kircher, Florian Hasenburger - husle, Gerswind
Olthoff - viola, Luis Zorita - violončelo, Ján Krigovský - violone) svojím majstrovským spevom
sprevádzal tenorista Jan Petryka. Výber to nebol
náhodný, pretože nie všetko v živote človeka
býva veselé, ale zároveň nám môže slúžiť ako
posolstvo, aby sme si vážili každý nový deň, v
ktorom nám svieti nádej. Festival dostal svoje
pomenovanie na počesť urmínskeho rodáka
Antona Grasalkoviča, ktorý sa v marci roku
1694 narodil na Sedliackej ulici a v tomto roku
si pripomíname 325. výročie tejto udalosti. Grasalkovič patrí nepochybne k našim najznámejším
osobnostiam, a preto je pre obec a múzeum cťou,
že si ho môžeme tento rok pripomenúť aj sériou
koncertov. Historik Pavol Takáč vo svojej publikácii Ýlmer – Urmín z roku 1998 píše:
„Z chudobného zemianskeho chlapca a
žiaka základnej školy v Urmíne, gymnaziálneho
študenta u piaristov v Nitre a neskoršie právnika
vyrástol podnikavý zásobovateľ cisárskej armády. Keď sa takto zblížil s cisárskym dvorom,
„padali na neho hviezdy“. Cisár Karol III. mu
dal v roku 1731 hodnosť baróna a Mária Terézia
dala svojmu „obľúbencovi“ zasa v roku 1743
titul grófa. V štátnej správe sa stal správcom
Uhorskej kráľovskej komory. So svojimi tromi
sobášmi vyženil komjatické forgáčovské panstvo.
História ho hodnotí ako najbohatšieho magnáta
v Uhorsku v 18. storočí. Jeho meno je zvečnené
v bohatstve a v umeleckej hodnote stavísk palácov, kaštieľov, kostolov a kláštorov.“

Sláčikové kvinteto a tenorista J. Petryka
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Ďalší
festivalový
koncert sa uskutoční 14.
apríla o 15.00 s názvom
Bez basy nie je hudba.
Priestor v múzeu dostala aj emócia, ktorá je
bezprostredne spojená s
citom lásky. V sobotu 23.
februára 2019 sa klavír,
ktorý máme v múzeu,
rozozvučal pod rukami
klaviristu Ladislava Kozmu. Preniesli sme sa tak
do kaviarenskej atmosféry - započúvali sme sa do
hudby pre náladu. Počuli
sme melódie slávnych
árií, napríklad Una furtiva lagrima z opery Nápoj

Hrá nám Ladislav Kozma
lásky od G. Donizettiho a Nessun dorma z opery
Turandot od G. Pucciniho. Vedeli ste, že pieseň
O Sole Mio (Moje slniečko) vznikla ako nostalgická pieseň, ktorá vyjadruje lásku talianskych
emigrantov k vlasti a Neapolu? Okrem piesní
zo zahraničia nás potešili aj piesne z bývalého
Československa od umelcov Gejzu Dusíka a
Waldemara Matušku.

Euterpé k nám zavítala aj 13. marca v hudobnom podaní komorného dua, slovenskej
violončelistky Ľubomíry Verbovskej a klaviristu
Ivana Kerekovskeho z Bulharska. Mladá umelkyňa okrem Slovenska študovala aj v Taliansku
a v súčasnosti pravidelne nahráva so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a zúčastňuje sa mnohých koncertných turné doma
i v zahraničí. Mladý klavirista študoval okrem
Bulharska v Belgicku a na svoj vek má za sebou
množstvo vystúpení na významných hudobných
festivaloch. Zazneli skladby svetových klasikov
Franza Schuberta, Frederyka Chopina a Ernesta
Blocha. Z tvorby slovenských skladateľov bola
predstavená Sonáta na pamäť Viktora Šklovského od významného slovenského skladateľa,
filozofa a pedagóga Vladimíra Godára, ktorý
skomponoval okrem iného aj hudbu k filmom
Martina Šulíka.
Večerom nás sprevádzal Mgr. Art. Ján Všetečka - Konstanty, prezident Európskeho fóra
vínnej kultúry a bývalý operný sólista SND,
ktorý nám pripomenul osobnosť dnes už takmer
zabudnutého urmínskeho rodáka a významného
vedca Leopolda Samuela Schenka (1840 – 1902).
S potešením dnes môžeme povedať, že v Mojmírovciach sa usadili múzy. A tie nebudú mlčať,
kým ľudia budú milovať umenie.
Tatiana Ivanová

Mladí umelci Ľ. Verbovská a I. Kerekovsky
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Karneval v MŠ
Veselo bolo v
našej MŠ v tretí
februárový týždeň, keď sa deti
na karnevale zabávali. Premenili
sa na rozprávkové
postavy, obľúbených hrdinov, ale
i rôzne zvieratká,
ktoré sme si na
začiatok karnevalu predstavili. Ani
pani učiteľky nezaostávali a svoju
kreativitu predviedli vo svojich kostýmoch.
Tanec, zábava a súťaže s balónmi nesmeli
chýbať. Pohostenie pre doplnenie energie a
osvieženie bolo pripravené pre deti v každej z ich
tried. Radosť a iskričky šťastia v očkách detí boli
znakom krásne prežitého karnevalového dňa. Na
záver každý dostal diplom za krásnu masku.
Kozmová Ľubica
Foto: kolektív MŠ

Šašo Enrico

nými formulkami, potleskom a spomedzi detí sa
našli aj odvážlivci, ktorí sa nebáli šašovi asistovať. Za výbornú spoluprácu a aktivitu si deti
odniesli nielen sladkú odmenu, ale aj balóniky či
zážitky z netradične, a však o to viac výnimočne,
stráveného dňa v MŠ.
Mgr. Katarína Civáňová

Vesmír očami detí

Ondrej Dúbravský - Vesmírne mesto
Počas mesiaca február sa naša základná
škola zapojila do každoročnej výtvarnej súťaže
Vesmír očami detí. Žiaci vytvorili veľa zaujímavých diel, z ktorých najkrajšie boli odoslané do
súťaže. Medzi vybrané diela patrili výkresy: Marianny Martinákovej (5. B), Adama Zelinu (6. B),
Ondreja Dúbravského (6. B) a Nely Gubišovej (2.
B). Ocenenie a postup do celoslovenského kola
získala výtvarná práca Ondreja Dúbravského
– Vesmírne mesto. Gratulujeme!
Mgr. Blanka Sabolíková

Fašiangový karneval

Obdobie Fašiangov – zábavy a hojnosti slávili aj tí najmenší v materskej škole. O fantastickú
zábavu sa postarali nielen pani učiteľky počas
karnevalu, ale aj deťmi vytúžený šašo Enrico.
Svojím vzhľadom šašo očaril a potešil detské
očká, naplnil ich očakávania a rozžiaril úsmev
na nejednej tvári. Smiechom sa ozývala celá
materská škola, keď sa začalo skutočne čarovať
a zabávať s Enricom. Šašo vtiahol do deja kúziel
a fantázie všetky deti, ktoré mu pomáhali čarov-
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Fašiangy sú obdobím radosti, karnevalov a
zábav. Všetky deti milujú maškarné bály, kvôli
ich pestrosti, veselosti a samozrejme zábave. Je
to čas kedy sa deti môžu do sýta vyjašiť a na
malý okamih sa stať niekým iným – svojim vysnívaným hrdinom.
V našej ZŠ sme si naplánovali karneval na
posledný februárový piatok. Tento deň sme si
spestrili celodenným, zábavným programom,
ktorý umocnil radosť z očakávaných jarných
prázdnin. Od rána do našej školy prichádzali
rôzne rozprávkové bytosti. V školskej šatni sa
prezúvali očarujúce víly, krásne princezné,
strašidelní piráti, rytier, väzeň, veselí klauni a

mnohé ďalšie masky. Karnevalový piatok bol pre
deti skutočne milým, netradičným spestrením.
Nakoľko i vyučovanie prebiehalo v maskách, ba
dokonca v maskách prišli aj niektoré pani učiteľky, čo podčiarklo celkovú fašiangovú atmosféru.
Po vyučovaní sme sa postupne naobedovali a po
obede sa mohol začať netrpezlivo očakávaný pochod masiek, smerom k slávnostne vyzdobenej
telocvični. Celou školou sa šírila veselá atmosféra, znela rytmická hudba, ktorá lákala do tanca
všetky rozprávkové bytosti. Za zvukov veselej
hudby sme tancovali a súťažili v rôznych zábavných aktivitách. Nechýbali obľúbené detské hity:
Hlava, ramená, Kačací tanec, Otec Abrahám,
V pondelok, Keď si šťastný, taktiež balónový
a metlový tanec sú neodmysliteľnou súčasťou
karnevalových tancov. Všetky masky sa spolu
dosýta zabavili, vyšantili, zasúťažili a vytancovali ☺. Na záver boli deti - masky odmenené
sladkou maškrtou.
Katarína Bašková

Julesa Verna, Petra
Glocku. Druháci majú
možnosť prečítať si
autorov v tematickom
celku Priateľstvo a láska v literatúre – Ľuda
Zúbka, Margitu Figuli,
Romaina Rollanda, ale
aj básne Jána Smreka,
Milana Rúfusa, či Jána
Kostru. S ľúbostnými
básňami
Miroslava
Válka sa stretávame
v atraktívnej zhudobnenej podobe. Môžu
si prelistovať encyklopedickú literatúru, naučiť sa, čo je literatúra
faktu a pozrieť si napríklad zaujímavé publikácie
Ladislava Švihrana. V treťom ročníku prostredníctvom diel Štúrovcov spoznávajú žiaci tradície
slovenského národa. Prečítajú si i úryvky z kníh
hlavných predstaviteľov slovenského literárneho
realizmu – Martina Kukučína, Jozefa Gregora
Tajovského i Boženy Slančíkovej Timravy. Po
prehĺbení čitateľských zručností im školská
knižnica umožní poznávať našu históriu cez
literárne práce Vladimíra Ferku, Štefana Moravčíka, Vincenta Šikulu, Petra Jaroša, či Vladimíra
Mináča.

Mesiac knihy v OUI
Marec je jedinečnou príležitosťou venovať sa
knihám o čosi viac než v iných mesiacoch roka.
Školská knižnica v OUI Mojmírovce usporiadala
v marci sériu vzdelávacích podujatí. Žiaci 1. až 3.
ročníka získavali prehľad a orientáciu v knižnom
fonde podľa obsahových štandardov školského
programu slovenského jazyka a literatúry hravou
formou.
Pre pätnásťročných prvákov má knižnica
k dispozícii diela ľudovej slovesnosti – balady,
povesti, rozprávky, báje, ale aj literatúru pre deti
a mládež - knihy Ruda Morica, Ľuda Ondrejova,

Naša školská knižnica obsahuje veľa kníh
aj na zmysluplné vyplnenie voľného času, pre
zábavu i kultivovanie osobnosti. Nová generácia mladých čitateľov má k dispozícii veľa kníh
súčasných autorov získaných z projektu Šanca
budúcnosti. Stačí sa iba zahĺbiť do stránok podľa
vlastného výberu a nechať sa unášať krídlami
fantázie. Priestory školských knižníc sú predsa
na vzdelávanie, informovanie, ale aj snívanie o
budúcnosti dospievajúcich študentov.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ingrid Dojčánová

17

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA

Polievka

Milí priatelia,

Ingrediencie:
500g medvedí cesnak, 100g cibuľa, 100g maslo, 5ks bobkový list, 5cl olivový olej,
0,5 vývar/voda, 0,5l smotana na varenie, soľ, korenie

na jar sa príroda prebúdza a preto by som Vás rád inšpiroval receptom spojeným s bylinkou rastúcou práve v tomto
krásnom období. Medvedí cesnak (Allium ursinum) je zdravá
a chutná bylinka, ktorá rastie skoro na jar vo vlhších lesoch
po celej Európe a v časti Ázie. Vďaka svojej výraznej vôni,
korenistej chuti a liečivým účinkom sa stáva z neho pripravený pokrm výnimočný.

Postup:
Do hrnca dáme rozohriať
olej na ktorom následne opražíme na hrubšie nakrájanú cibuľu.
Zalejeme vodou alebo vývarom,
pridáme umytý medvedí cesnak
a bobkový list. Povaríme asi 20
minút. Potom vyberieme bobkové
listy a zvyšok rozmixujeme tyčovým mixérom do hladka. Prilejeme smotanu, dochutíme soľou,
korením a pridáme maslo nakrájané na kocky ktoré nám polievky
zjemní a zároveň zahustí. Kto má
rád hustejšie krémové polievky
môže použiť kukuričný škrob.

Recepty
z medvedieho
cesnaku
Pesto
Ingrediencie:
250g medvedí cesnak, 150g parmezán, 250g olivový olej, 250g
píniové oriešky, soľ, korenie

ŠPORT

Majstrovstvá
Európy v stolnom
tenise

Postup:
Medvedí cesnak umyjeme,
nakrájame. Oriešky na sucho
opražíme a necháme vychladnúť.
Potom všetko spolu rozmixujeme
v mixéri alebo v mažiari. Pesto
môžeme použiť do rôznych cestovín, nátierok, plniek, a pod.

Ingrediencie:
2l vodka
1kg medvedí cesnak

Postup:
Do sklenenej nádoby dáme umytý
medvedí cesnak, zalejeme vodkou a necháme 3-6 týždňov lúhovať na tmavom
mieste. Potom všetko precedíme cez sitko
a listy ešte pretlačíme cez gázu. Nafľaškujeme a môžeme užívať 2x denne po
štamprlíku trvanlivosť 2 roky.
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Ivan Čurgali, foto: Michal Bohunčák

Extrakt

V portugalskom Gondomare sa konali
majstrovstvá Európy v stolnom tenise mužov
a žien do 21 rokov. Zúčastnil sa ich aj rodák z
Mojmíroviec, Tibor Špánik, ktorý za naše družstvá hrával v rokoch 2008-2011. Po prestupe na
športové gymnázium hrával za ŠOG Nitra. Teraz
pôsobí v Baníku Havířov. Je 15 násobný majster
Slovenska v mladších, starších žiakov, dorastencov a mužov v dvojhrách, družstvách aj v jednotlivcoch. Bol na ôsmich majstrovstvách Európy
kadetov, juniorov a mužov do 21 rokov. Taktiež
bol členom družstva mužov na majstrovstvách
sveta mužov v družstvách. Teraz v Gondomare
vo štvorhre mužov do 21 rokov získal striebornú
medailu spolu so spoluhráčom Adamom Bratom.
Je to doteraz najväčší úspech. Postupne vyradili
páry Bieloruska, Belgicka, Rakúska a Ruska.
Prehrali len s o rok staršími Slovincami 3:1.
Stanislav Andris

Zľava: Adam Brat, tréner Jaromír Truksa
a Tibor Špánik
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Autoškola PANTER
Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B, B96 a BE

Foto: Pavol DegloviĀ
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PRE VAŠU
OBEC
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
ʊ Infolinka: 0905 554 888
Môj starký, nacista je príbehom o tieãoch
udalostí, ktorých pripomenutie malo zostaù
navždy zahrabané v jame minulosti.
Teri Oakletová sa presùahovala do
Silver Spring za svojím starým otcom
Christopherom Parkerom po tom, ¹o ovdovel.
Náhle je konfrontovaná záujmom agentov
FBI. Nechápe, ¹o sa deje, a zatiaÛ ani
len netuší, že vyšetrovací tím už naplno
rozbehol preverovanie informácie, podÛa
ktorej by Christopher Parker, jej milovaný
starký, mohol byù hÛadaným nacistickým
vojnovým zlo¹incom Lutzom Duffekom,
odsúdeným v neprítomnosti na smrù.
Knižný titul nájdete na:

www.martinus.sk a v kamennom obchodíku
Kníhkupectvo VIERA , Kmeùkova 26 Nitra

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

