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Človek nežije iba z lásky,
ktorú prijíma, ale hlavne z tej
ktorú daruje.
Matka Tereza

Mojou obcou sú
Mojmírovce

na takmer každý deň v roku pripadá jeden alebo viac medzinárodne významných dní a sviatkov. Ani
mesiac máj nie je výnimkou.
Začíname už 1. májom, kedy si
pripomíname Sviatok práce, ale aj
sviatok sv. Jozefa, patróna všetkých
pracujúcich. Z tohto pohľadu je 1.
máj kresťanským sviatkom, ktorý v
roku 1955 zasvätil pápež Pius XII.
práve sv. Jozefovi, pretože bol usilovným tesárom. Sviatok
práce, tak ako ho pozná väčšina z nás, bol vyhlásený v Paríži v roku 1889 a jeho zmyslom je vzdať úctu ľudskej práci
a všetkým húževnatým pracujúcim ľuďom. Pre slovenské
dejiny je významným dňom aj 4. máj, kedy si pripomíname
tragické úmrtie Milana Rastislava Štefánika. Tento deň
sa však neodmysliteľne spája aj s Medzinárodným dňom
hasičov a sviatkom sv. Floriána. V roku 1873 bol u nás
založený Dobrovoľný hasičský spolok, v ktorého práci
dnes pokračuje Dobrovoľný hasičský zbor Mojmírovce. V
našej obci pôsobí aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, ktorého sa zas týka Svetový deň Červeného kríža
pripadajúci na 8. máj, deň narodenín Henryho Dunanta,
jeho zakladateľa. V tento deň si pripomíname aj oficiálny
koniec druhej svetovej vojny na európskom kontinente a o
deň neskôr priam symbolicky Deň Európy, kedy francúzsky
politik Robert Schuman predložil deklaráciu, ktorá stála
na počiatku dnešnej Európskej únie. Odvtedy prešlo už 69
rokov, ale jeho myšlienka zjednotenej Európy ako záruky
mieru a silnej hospodárskej protiváhy voči svetovým mocnostiam je stále aktuálna. Jeden z najmilších sviatkov, Deň
matiek, si pripomíname 12. mája, tak im nezabudnime povedať (a nielen v tento deň), ako nám na nich záleží, pretože
mama je vždy len jedna. Svetový deň rodiny, ktorý je menej
známy, slávime 15. mája už od roku 1993, kedy ho vyhlásila
Organizácia spojených národov. Svoj medzinárodný deň
majú i múzeá, a to 18. mája. Celé Slovensko ho oslavuje
prostredníctvom podujatia s názvom Noc múzeí a galérií.
Dvere návštevníkom pri tejto príležitosti otvorí opäť aj naše
múzeum, ktoré u nás privíta divadelné zoskupenie Orlus s
ich úspešným predstavením Mesačné svetlo lásky. Ďalším
významným dňom je 24. máj, Európsky deň národných
parkov. My si v tejto súvislosti môžeme spomenúť aj na náš
park, ktorý je pamiatkovo chránený a má svoju históriu spätú predovšetkým s rodom Huňadyovcov. S Huňadyovcami,
vtedajším urmínskym majerom Poľný Kesov a s mesiacom
máj sa spájajú prvé konské dostihy v Uhorsku, od ktorých
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konania v tomto roku uplynulo 205 rokov. Dňa 25. mája si
medzinárodne pripomíname sviatok sv. Urbana, patróna
všetkých vinohradníkov, ktorému sme v minulosti aj my zasvätili kaplnku. Dodnes slúži farníkom počas každoročnej svätej
omše. Na 25. máj pripadá aj svetový Deň Afriky, ktorý bol
ustanovený v roku 1963 Organizáciou africkej jednoty, dnes
Africkou úniou. Afrika tak oslávila oslobodenie spod európskej koloniálnej nadvlády. Dnes ju však naďalej trápia ekonomické problémy a vnútorné vojny. Príkladom je aj Sudán, od
ktorého sa v roku 2011 osamostatnil dnešný Južný Sudán, kam
chodil na poľovačky Ladislav Huňady (1876 – 1927). Únia
svoju úlohu preto vidí v naštartovaní ekonomického rozvoja a
vylepšení medziľudských vzťahov. Keď už píšeme o vzťahoch,
tak 28. mája slávime Európsky deň susedov. Dobré susedské
vzťahy sú dôležité, a preto, ak máte medzi svojimi susedmi aj
priateľov, tak tento deň patrí aj vám.
A na záver už len pripomínam, aby ste sa nezabudli pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou, nakoľko máj je predsa lásky
čas.
Tatiana Ivanová

POZVÁNKY
* Materská škola Mojmírovce srdečne pozýva všetkých rodičov
s deťmi na deň otvorených dverí v priestoroch našej MŠ, ktorý sa
uskutoční dňa 7. 5. 2019 od 10.00 hod. do 11.00 hod. Pani učiteľky
si pre Vás pripravili bohatý program pestrých hier a aktivít, ktoré
Vám odhalia kúsok našej tvorivosti a šikovnosti. Prineste si so sebou
dobrú náladu a o zvyšok sa postaráme my.
* Obec Mojmírovce a Materská škola Mojmírovce pozýva všetky
mamky, mamy, maminky, ale aj babičky a prababičky na kultúrny
program venovaný ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční v sobotu
11.5.2019 o 15.00 hod v kultúrnom dome.
Moja mama, tá je veľmi bohatá,
zo striebra má hlások, ruky zo zlata.
* RMM všetkých srdečne pozýva na divadelné predstavenie s názvom Mesačné svetlo lásky, ktoré sa uskutoční v rámci Noci múzeí
a galérií 2019 dňa 18. 5. 2019 v koncertnej sále múzea. Predstavenie
sa bude hrať počas večera dvakrát, prvé o 18.00 hod. a druhé o 20.00
hod. Vstup je voľný. Príďte sa pozrieť na príbeh, ktorý vznikol na
motívy pobytu Ludwiga van Beethovena v Kaštieli v Dolnej Krupej,
kde vznikla jeho Sonáta mesačného svitu. Odovzdá nakoniec do rúk
nevďačnej aristokratky skladateľ svoje dielo a dovolí prefíkanej žiačke vôbec sonátu vypočuť si? Dozviete sa od hercov z divadelného
zoskupenia ORLUS.
* RMM všetkých priaznivcov klasickej hudby srdečne pozýva na
ďalší koncert Grassalkovich Music Festivalu s názvom Hudba
slovenských kaštieľov, ktorý sa uskutoční 9. 6. 2019 so začiatkom o
15.00 hod. v koncertnej sále múzea. Benefičné vstupné: 5 €.
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OZNAMY

OZNAMY
dlh uhradili alebo uzatvorili dohody o splátkach najneskôr do 14 dní po doručení takéhoto
oznámenia. V mesiaci apríl 2019 budú zaslané
ďalšie výzvy smerom k neplatičom, u ktorých
sa eviduje dlh od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Vo
výzve bude určený termín na vyrovnanie dlhu.
Klienti budú informovaní aj prostredníctvom
obecného rozhlasu v obciach Mojmírovce,
Svätoplukovo a Štefanovičová. Nakoľko takéto
výzvy stoja VSS nemalé finančné prostriedky
a rady neplatičov sú rozsiahle, rozhodli sme sa
zverejniť neplatičov na našej webovej stránke
www.vssmojmirovce.sk. Tak, ako si občan môže
nájsť svojho suseda na katastrálnom portáli, tak
si naši klienti môžu nájsť po 10. 5. 2019 zoznam
neplatičov s názvom: Môj sused - neplatič!
Budeme uverejňovať adresy odberných miest
a výšku nedoplatku. Zároveň upozorňujeme
neplatičov, že VSS Mojmírovce výzvy už viac v
tejto etape posielať nebude. Neplatiči dostanú už
len oznámenie o dočasnom prerušení dodávky
vody. Budú demontované vodomery a prípojky
vody zaplombované. Opätovné sprevádzkovanie
takejto prípojky bude možné iba po úplnom vyrovnaní dlhu a zaplatení zmluvnej pokuty.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma:
• dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky
a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

VSS Mojmírovce oznamuje
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce prešla v poslednom období rozsiahlou
transformáciou. Účtovná evidencia je v súčasnosti vedená po rokoch v jednom účtovnom systéme. Z dôvodu evidencie platieb na bankovom
účte bola zrušená platba v hotovosti. Boli zriadené bankové účty pre jednotlivé typy platieb.
Nakoľko prišlo k zníženiu stavu pracovníkov, zvýšila sa vyťaženosť zostávajúcich
pracovníkov VSS Mojmírovce. Zároveň prišlo
k stabilizácii pracovných miest údržbárov, čo
sa v krátkom čase odrazilo na kvalite práce a
výkonoch.
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Prednostne sa prijímajú:
• deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Žiadame rodičov, aby dodržali termín zápisu
a odovzdanie žiadostí a prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a tento termín zbytočne
neodkladali.
Tešíme sa na Vás!
Od 1. júla 2019 budú stránkové dni upravené
nasledovne:
Pondelok a streda: od 7.00 h. do 12.00 h., od
13.00 h. do 15.00h.
Piatok: od 7.00 h. do 12.00h.
Utorok a štvrtok budú nestránkové dni, a to
z dôvodu vyššej náročnosti na administratívu,
vybavovanie písomnej agendy.
Pre klientov, ktorí majú záujem sa zbaviť
dlhu voči vodárenskej spoločnosti sme zaviedli
info linku. Prvé písomné výzvy pre neplatičov,
ktorí majú evidovaný dlh k 31. 12. 2018 vyšli v
mesiaci marec 2019. Dlžníci boli vyzvaní, aby

V rámci opráv a údržby vodovodných sietí a
kanalizácie pracujeme na viacerých projektoch:
1. Vykonávame kontroly, označovanie hydrantov
v Mojmírovciach a postupne aj vo Svätoplukove
a v Štefanovičovej.
2. Po kontrole funkčnosti hydrantov bude
nasledovať preplachovanie - odkalovanie
vodovodných sietí v Mojmírovciach a vo Svätoplukove. Občania budú o všetkom informovaní aj prostredníctvom obecného rozhlasu. S
preplachovaním je spojené aj zakalenie vody v
sieťach, preto prosíme občanov o pochopenie a
trpezlivosť.
3. V súvislosti s týmito aktivitami musí byť
vykonaná aj dezinfekcia siete. Preto v súčasnosti
bola vykonaná rekonštrukcia zariadenia v objekte chlórovňa. Staré zariadenie s využívaním

plynného chlóru bolo nahradené dávkovacím
zariadením podľa prietokov vo vodovodnom
potrubí na vstupe do Mojmíroviec, a to tekutým
chlórom. Nové zariadenie významne poslúži pri
samotnom odkalovaní vodovodnej siete. Na túto
aktivitu sa naša spoločnosť musela materiálovo
technicky pripraviť. Po ukončení týchto prác by
sa mala vylepšiť kvalita dodávanej vody.
4. VSS Mojmírovce venuje zvýšenú pozornosť
výmene vodomerov. V roku 2019 bude snaha
vymeniť čo najväčší počet.
V roku 2019 bude prebiehať dôležitá príprava
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné
konanie na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity
čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Mojmírovciach. V súčasnosti je kapacita ČOV necelých
2700 ekvivalentných obyvateľov, a ČOV je v
súčasnosti kapacitne preťažená. Vzhľadom aj
na zastaranú technológiu a strojové vybavenie
je rozšírenie bezpodmienečne nutné. Po rekonštrukcii, rozšírení kapacity, bude nová ČOV pre
5000 ekvivalentných obyvateľov. Predbežné náklady predstavujú 1 milión eur. Pracovníci VSS
sa už teraz chystajú na realizáciu tohto zámeru.
Vo vlastnej réžii dochádza k výmene kyslíkovej
sondy, ktorá bude vymenená za optickú. Pracujeme na vybudovaní objektu príjmová komora
žumpových vôd s postupným dávkovaním
žumpových vôd do systému ČOV. Pripravujeme
výmenu elektrickej prípojky – hlavného prívodu
na ČOV. Aj keď mnohé naše postupy občania
priamo nevidia, robíme všetky opatrenia v rámci
našich finančných možností, aby sme súčasný
chod ČOV udržali.
Za dobrú spoluprácu ďakujeme aj starostom
a obecným zastupiteľstvám - poslancom obcí
Mojmírovce, Svätoplukovo, Štefanovičová.
Vodárenská správcovská spoločnosť
Mojmírovce, s.r.o.

Redakčné oznámenie
Redakčné oznámenie o oprave chyby v časopise Mojmírovčan č. 3/2019, v článku: Miestna
ZŠ v tomto roku jubiluje. V príspevku bola nesprávne uvedená čiastka investičných nákladov na
výstavbu novej ZDŠ a to 124 miliónov korún (KČS). Správna čiastka je 24 miliónov korún (KČS).
Za chybu sa autor príspevku ospravedlňuje.
tt
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OKIENKO DO MINULOSTI

Pohľad do Mojmíroviec prostredníctvom starších
fotoobjektívov agentúrnych spravodajcov

Informácia
z výročného zasadnutia

MAS CEDRON – NITRAVA

Práce na posezónnych
opravách
Práce na posezónnych opravách strojov v JRD Budúcnosť v Mojmírovciach
v Nitrianskom okrese má na starosti
34-členný kolektív. Sú v ňom aj traktoristi
a kombajnisti, ktorí už viac rokov majú
mechanizačné prostriedky v socialistickej
opatere a spoločne s opravármi si robia
na strojoch aj zložité stredné a generálne
opravy. Zľava: hlavný mechanizátor Ing.
Ján Rosíval, Miroslav Klinga a Daniel
Hurta kontrolujú opravené stroje.

Rozvoj vidieka začína tým, že vidíme
svoje možnosti.
Peniaze sú vždy dobré, ale dôležití sú
ľudia. Preto všetko čo robíme, robíme práve
pre ľudí.

Archív TASR,
18. decembra 1978
Výročné zasadnutie
MAS CEDRON-NITRAVA

Výrobňa mäsových výrobkov
Od februára tohto roku pracuje v obci Mojmírovce pri Nitre výrobňa trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov - údenín. Plánovaná mesačná produkcia výrobne je približne 70 ton
mäsových výrobkov, v súčasnosti produkujú zatiaľ 35 až 40 ton. Pracovníčky pri výrobe klobás.
Archív TASR, 22. mája 1994
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Občianske združenie Miestna akčná skupina
CEDRON – NITRAVA dňa 14. marca 2019 rekapitulovalo svoju činnosť za rok 2018. Zasadnutie
sa uskutočnilo v obci Komjatice.
Združenie malo k 31.12.2018 celkom 82
členov. Členskú základňu tvorí 19 samospráv, 2
rozpočtové organizácie, 19 podnikateľských subjektov a 42 neziskových organizácií a občanov.
Predsedom združenia je Ing. Marek Oremus,
Šurany. Predsedom Revíznej komisie je Martin
Kriššák, Poľný Kesov. Predsedom Monitorovacieho výboru je Mgr. Martin Palka, Mojmírovce
Združenie má sídlo v obci Mojmírovce, na
Cintorínskej ulici 1452/11, v budove bývalej materskej školy. Činnosť združenia riadi kancelária
miestnej akčnej skupiny (MAS).
Hlavnou činnosťou kancelárie je spravovanie verejných finančných prostriedkov, riadenie
činnosti MAS, oživovanie územia na vidieku,
organizovanie a manažovanie rôznych aktivít
pre subjekty v rámci územia MAS, informovanie, propagácia,

Občianske združenie pracuje podľa princípu
LEADER, princíp vychádza z iniciatívy ľudí
zdola nahor. Zohľadňuje všetky stránky života
na vidieku (poľnohospodárstvo a lesníctvo,
vidiecku turistiku, sociálnu a miestnu technickú infraštruktúru, priemysel založený na báze
miestnych zdrojov, ochranu životného prostredia, kultúrne dedičstvo aj spoločenský život v
obciach) tak, aby sa jednotlivé časti dopĺňali,
podporovali, posilňovali. Ide o podporu integrovaného rozvoja vidieka.
V roku 2018 združenie MAS CEDRON
– NITRAVA podpísalo s Ministerstvom pôdohospodárstva 2 dôležité zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku:
1. Prevádzkové náklady MAS CEDRON - NITRAVA
2. MAS CEDRON – NITRAVA - Animácie
Z aktivít, ktoré boli zrealizované v roku 2018
vyberáme:
• Agrokomplex 2018, prezentovali sme prvých
držiteľov regionálnej značky kvality (Fiero wine
– František Švec, PhDr. Romana Píteková – keramika, Ing. Pavol Lehoťák – med, KAŠTIEĽ
MOJMÍROVCE, a.s – ubytovanie a stravovanie).
Do kultúrneho programu prispeli mužská spevácka skupina Váraďani zo Šurian a spevácky
súbor ÚSMEV z obce Cabaj – Čápor.
• Najkrajšia fotografia z územia MAS, celoslovenská súťaž, kde sme mali ocenené 2 fotografie
(Hrádocká Venuša, Branislav Jakab zo Šurian a
Malý folklorista, Tatiana Marková z obce Michal
nad Žitavou)
• Miestna akčná skupina z Fínska – 3.10.2018
navštívili územie našej MAS partneri z Fínska
z MAS PIRITYISE. Stretnutie sa uskutočnilo v
obci Palárikovo.
• Stretnutie so zástupcami z partnerskej MAS
z Maďarska
• Regionálna značka kvality Regionálny
produkt NITRAVA, v roku 2018 sme ukončili
proces zavádzania značky kvality a udelili sme
prvých 5 certifikátov.
• Pracovníci kancelárie s cieľom skvalitňovať
prácu v prospech rozvoja vidieka absolvovali
niekoľko seminárov, konferencií a workshopov.
• Prezentácia našej MAS na konferencii NSK
– Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve
• III. regionálny jesenný jarmok 2018 v obci
Jatov – do aktivity sa zapojili všetky obce,
účinkovalo 16 súborov (210 účinkujúcich). Na
jarmoku bolo obsadených 24 stánkov, kde sa prezentovali rôzni výrobcovia, producenti, predaj-
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covia z našej MAS. Vystavovali sme poľovnícke
trofeje, tvorbu miestnych umelcov a nechýbali
ani typické vône a chute vidieckych špecialít.
• V roku 2018 bolo v rámci územia prostredníctvom MAS podporených 14 projektov z
rozpočtu NSK v celkovej sume 32 392 EUR.
Podporení boli držitelia regionálnej značky
kvality, občianske združenia a nezisková organizácia.
• V roku 2018 bolo podporených 5 projektov
v rámci Grantového programu SAMI-SEBE v
celkovej hodnote 2 353 EUR.
Vážení čitatelia, v krátkom čase budeme
informovať o regionálnej značke kvality Regionálny produkt NITRAVA, o význame značky aj
o držiteľoch značky.
Mgr. Daniela Kozáková,
manažérka MAS CEDRON - NITRAVA

Výročná schôdza SČK
Dňa 14. 3. 2019 sa uskutočnilo výročné
zhromaždenie členov Miestneho Spolku SČK
v Mojmírovciach, v ktorom hodnotili svoju minuloročnú činnosť. Zhodnotili činnosť, vďaka
sponzorským darom ocenili desiatich mnohonásobných darov krvi a najaktívnejších členov.
Začiatok schôdze prišli spestriť svojím prekrásnym vystúpením s názvom „O chorom mackovi“ detičky z MŠ oblečené v kostýmčekoch
zdravotníkov.

Na záver poďakovala všetkým členom za aktívnu činnosť predsedníčka MS D. Mináriková,
zhodnotila ročné činnosti a osobitne sa poďakovala sponzorom: Obci Mojmírovce, PD Mojmírovce, TAURIS NITRIA spol. s r.o. a Odbornému učilišťu internátnemu v Mojmírovciach.
Rok 2019 je rokom, kedy si Slovenský Červený kríž pripomína 100. výročie založenia
Červeného kríža na Slovensku ako samostatnej
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národnej spoločnosti. Základným poslaním SČK
je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých
ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Vo svojej činnosti sa riadi
princípmi hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca, ktorými sú humanita, nestrannosť,
neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota,
univerzálnosť.

Základnými organizačnými jednotkami SČK
sú miestne spolky, združené do vyššej organizačnej jednotky, ktorou je Územný spolok Slovenského Červeného kríža. Sídlo nášho Územného
spolku je v Nitre. Má pôsobnosť v okrese Nitra a
Zlaté Moravce. Združuje 43 miestnych spolkov s
počtom 3920 členov. Členom SČK sa môže stať
každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej
republiky.
Zakladateľ Henry Dunant povedal: „Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných
síl snažme o úprimnosť a odpustenie o dobrotu
a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez
vojen a budeme žiť v mieri.“
Prioritou v činnosti SČK je:
• organizácia darcovstva krvi, výchova, propagácia, oceňovanie mnohonásobných darcov,
• podieľať sa na civilnej ochrane obyvateľstva,
školenia a kurzy prvej pomoci pre rôzne kategórie občanov, uchádzačov o vodičské oprávnenie
a vodičov,
• zdravotnícka výchova v predškolských zariadeniach, základných a stredných školách,
• príprava dobrovoľných zdravotníkov a zabezpečovanie zdravotníckych služieb na rôzne
masové podujatia,
• poskytovať potravinovú a materiálnu pomoc,
sociálne služby a výpomoc odkázaným dobrovoľnými opatrovateľkami SČK a svojimi členmi
v rámci „susedskej výpomoci“.
V čase vojny alebo vojnového stavu SČK
pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná or-
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ganizácia vojenských zdravotníckych zariadení
a útvarov ako pomocná vojenská zdravotnícka
služba podľa Ženevských konvencií a dodatkových protokolov.
J.M, foto: P. Horváth

Haľamová sú známi ako to najlepšie v ľúbostnej
poézii.

Na koho myslíš,
keď si pripínaš narcis?

Nosná a veľmi adresná otázka pre každého
z nás. Deň narcisov prebehol aj u nás v Mojmírovciach dňa 11. apríla, patronát a organizačný
chod zabezpečoval MS SČK. Počas tohto dňa
sa na dvoch stanovištiach podarilo vyzbierať
od dobrovoľných darcov celkom 902,50 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, povýšili tým
narcis na kvet pomoci, nádeje a spolupatričnosti.
Všetky vyzbierané finančné prostriedky sa odvádzajú na účet Ligy proti rakovine SR, ktorá
ich každoročne použije na podporné aktivity a
činnosti v boji s rakovinou, ide predovšetkým o:
psychosociálnu pomoc pacientom a ich rodinám,
prevenciu, vzdelávanie a výchovu, zabezpečenie
potrieb pacientov v regiónoch, podpora výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení
či príprava Dňa narcisov. Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa
i pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok a skríningových programov. Na preventívne prehliadky máme nárok. Viac sa dozviete
na www.lpr.sk.
tt

Posedenie pri poézii
Slnečné nedeľné popoludnie ako stvorené na
príjemnú prechádzku využili seniori na stretnutie s poéziou. Poetické posedenie sa konalo
v nedeľu 31. marca. Prednášateľka sa zamerala
na ľúbostnú poéziu 19. a 20. storočia. Autori
ako Elizabeth Barreth-Browningová, Sergej
Ščipačev, Andrej Sládkovič, Ján Smrek a Maša

Mnohým pripomínajú maturitné otázky, ale
pre seniorov sú to často najkrajšie spomienky na
mladosť. Posedenie nemalo byť len spomínaním
na mladosť, ale tiež príjemným stretnutím s
chvíľou na rozhovor i lahodnú kávičku. Ľúbostná
poézia k tomu bola iba bonusom. Podobné stretnutia má v pláne Jednota dôchodcov zorganizovať v tomto roku ešte niekoľko. Radi uvítame
všetkých záujemcov, ktorí by si takouto aktivitou
chceli spríjemniť voľné chvíle.
A. S, foto: Ľ. Striha

Jarné aktivity záhradkárov

Záhradkári už tradične prijali výzvu na
upratovanie Mojmíroviec. 27 členov organizácie
sa podieľalo na zbere odpadu, na príprave výborného gulášu, na servisných prácach. Nemalou
mierou prispeli k tomu, že naša obec je čistejšia.
Na konci marca 7 členov organizácie ošetrilo
ibišteky v obci. Počasie bolo nádherné a spríjemňovalo túto našu každoročnú prácu. V priebehu
niekoľkých hodín sme dali patričný strih kríkom
na Cintorínskej ulici, na miestnom cintoríne a pri
Gábriške. Určite sa tým stane chôdza popri vynovených chodníkoch príjemnejšou, farebnejšou
a voňavejšou.
Vyslovujeme poďakovanie vedeniu obce za
poskytnuté občerstvenie.
Ing. Ján Košina
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Panstvo Urmín:

Kolíska
dostihového
športu

ela Huňadyho, kde ho privítal správca panstva,
odborník na chov i šľachtenie hospodárskych a
športových zvierat, Karol Jozef Appel. Mladý
cestovateľ sa s Appelom rozprával o ekonomických záležitostiach riadenia hospodárstva a bol
prekvapený, aké úsilie gróf vynakladá na neustále zlepšovanie každej veci spojenej s chovom
koní, oviec a dobytka.

Budúci slávny lekár, Angličan Richard Bright (1789 – 1858), priekopník v oblasti výskumu
ochorení obličiek, navštívil ako mladík panstvo
Urmín v Uhorsku. O tejto návšteve zanechal svedectvo vo svojich zápiskoch Travels from Vienna
through Lower Hungary.

Bright sa zmieňuje, že gróf s cieľom zistiť
pokrok, ktorý dosiahol v chove športových koní,
a s túžbou prebudiť v krajine záujem o túto oblasť, začal pravidelne organizovať preteky podľa
anglického vzoru. Bright nám zanechal aj vzácne
svedectvo o prvých konských dostihoch, ktoré sa
uskutočnili 22. mája 1814, keď do svojich zápiskov vložil preklad záznamu z I. zväzku Huňadyho dostihového kalendára (Rennregister).

Richard Bright
Travels from Vienna, 1814
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mali poctivo vedené záznamy, ktoré hovorili
o ich farbe (Victoria bola svetlohnedá, Capria
gaštanovej farby, Cocoa oceľovo sivá), výške,
veku, otcovi, matke a o možnej nesenej záťaži.
Záťaže sa v Anglicku už v tej dobe stanovovali
na základe výšky zvieraťa, inak to nebolo ani v
Urmíne. Známe sú aj mená jazdcov, ktorými boli
Johan Petzucha, Johan Hofehuth a Johan Kudrij.
Victoria a Capria nakoniec remizovali, Cocoa za
nimi zaostala o 6 dĺžok. Celý beh trval 2 minúty
a 11 sekúnd. Z Brightovho rozprávania sa nám
zachoval aj opis žrebčína v areáli kaštieľa:
„Stajne sú dosť veľké a nachádza sa v nich
30 až 40 koní. Podlaha je drevená a hnoj sa čistí
počas dňa. Kone stoja na doskách. Hlavný dozorca je v stajniach neustále a každý paholok má
na starosti iba dva alebo tri kone.“

Cestovný kufor Karola Jozefa Appela

Cieľom jeho putovania bola spočiatku Viedeň, ktorá sa stala miestom historického Viedenského kongresu po skončení napoleonských
vojen, ale v roku 1815 sa rozhodol pokračovať vo
svojej ceste ďalej na východ. Keďže bol v kontakte s predstaviteľmi uhorskej aristokracie a túžil po poznávaní nových ľudí a miest, ktoré boli v
Anglicku málo známe, vybral sa z Bratislavy do
Čeklísa (dnes Bernolákovo), z Blatného do Trnavy a cez Leopoldov do Nitry. Odtiaľ pricestoval
do Urmína na majetok grófa Jozefa Alojza Samu-
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IV. kapitola Brightovho cestopisu,
v ktorej píše o Urmíne
Záznam hovorí o troch kobylách, ktoré
sa volali Victoria, Capria a Cocoa. Všetky tri

Dostihová dráha, ktorá bola lemovaná stromoradím a dlhá 2340 m, sa nachádzala na vtedajšom urmínskom majeri Poľný Kesov, ktorý
bol pýchou urmínskeho panstva. Takto o Poľnom
Kesove píše Pavol Takáč:
„Osud Poľného Kesova zmenil sa, keď po
tureckých vojnách dostal sa do majetku grófskej rodiny Huňadyovcov, ktorá sa v Urmíne
v týchto časoch usadila. Na troskách starej
obce táto rodina zbudovala hospodársku osadu
– majer Poľný Kesov, ktorý však už politicky
patril do obce Urmín, a ktorý postupom času
stal sa hlavným strediskom celého hospodárstva
huňadyovského, ba bol chľúbou celého panstva
pre znamenité dôchovy anglických a arabských
koní, bernských kráv, merino oviec a pre pozoruhodnú škôlku amerických ovocných stromčekov.
Nemožno nespomenúť ani svetochýrne konské
preteky (dostihy) na krásnom rovinnom teréne
od Poľného Kesova po Čikoš Pereš, ktoré boli
vyhľadávané a navštevované uhorskou šľachtou
a magnátmi z celej Európy.“
Gróf Huňady, ktorý po smrti grófa Juraja
Festetiča (zakladateľa najstaršej vysokej agrárnej školy v Európe s názvom Georgikon), prevzal
jeho pomyselnú štafetu na panstve v Urmíne, bol
v monarchii právom považovaný za jedného z
významných priekopníkov v chove plnokrvníkov
a organizovaní konských dostihov. Urmínsky
žrebčín sa vďaka spoločnému úsiliu grófa Huňadyho a správcu Appela zaradil medzi európsky
významné žrebčíny. Gróf preteky organizoval

Gróf Jozef Alojz Samuel Huňady
každoročne v máji a na jeseň v Poľnom Kesove
až do roku 1821. Na začiatku nasledujúceho roka
toto úspešne rozbehnuté úsilie však prerušilo
jeho úmrtie. Napriek tomu tradícia dostihov žila
naďalej. Jeho syn Jozef Huňady ml. pokračoval
v práci otca, keď organizáciu dostihov presunul
na majer v Hetmíne pri Šali, ktorý tiež patril huňadyovskému rodu. Dôležitým faktom je, že urmínski Huňadyovci, Appel a ďalší nadšenci pre
zavedenie tradície dostihového športu v Uhorsku
(grófi Sečéni, Károly, Festetič, Baťán) sa zaslúžili aj o vypracovanie dostihových pravidiel.
V našom múzeu máme v tejto súvislosti vystavený vzácny exponát – cestovný kufor Karola
Jozefa Appela, s ktorým podľa potomkov rodu
Appelovcov cestoval do Anglicka práve za nadobúdaním vedomostí z oblasti turfu. Pokračovanie tradície dostihov, ktoré sa pôvodne konali
na majeri Poľný Kesov, sa napokon za pôsobenia
Jozefa Huňadyho ml. presunulo do Budapešti,
kde sa dodnes bežia významné konské preteky
s názvom Cena Baťán-Huňady. Priezvisko Huňady sa však do histórie organizácie dostihov a
dostihového športu zapísalo v celej monarchii,
nielen v jej uhorskej časti. V tomto smere bola
činorodá aj druhá vetva Huňadyovcov, ktorú
predstavoval synovec Jozefa Huňadyho ml.,
Koloman Huňady de Kéthely (1828 – 1901).
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Na záhradkárskom veľtrhu

Trabrennplatz v Krieau v roku 1888
Gróf pôsobil vo vysokej politike, podobne ako
iní členovia rodu, a okrem toho bol hlavným
ceremoniárom a členom jazdeckej kavalérie. Stal
sa prvým prezidentom Viedenského jazdeckého
klubu (Wiener Trabrennverein) a dodnes sa
každoročne na dráhe v Krieau vo Viedni konajú
jedny z najvýznamnejších konských pretekov v
Európe, ktoré v názve nesú jeho meno: Memoriál
grófa Kolomana Huňadyho. Tento rok si pripomíname 205. výročie založenia tradície dostihov
v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, ktorá sa neodmysliteľne spája s naším regiónom. V roku 1994,
keď si celé Slovensko pripomínalo 180. výročie
prvých konských dostihov, Terézia Erdődyová,
rod. Huňadyová, vo svojom liste dávnej známej, pani Irene Rumanovskej, do Mojmíroviec
napísala:
„Ľutujem, že o týchto dávnych udalostiach
rukolapné záznamy nemám, ale pamätám sa a
pred sebou vidím jednu veľkú knihu v zelenom
viazaní, v ktorej boli napísané všetky udalosti
o poriadaní konských dostihov v r. 1814. V tejto
knihe bolo zaznamenané, koľko koní štartovalo,
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kto boli jockeji (žokeji) a hostia. Do tejto knihy sa
všetko zaznamenávalo a bola položená v izbe volanej Africká, na oteckovom písacom stole. Tak
viem, vtedajšia dostihová dráha bola na Poľnom
Kesove medzi bažantnicou a Kesovom. Na malom svahu bola tribúna vyhliadková pre hosťov a
na sledovanie dostihov. Z mojich mladých rokov
si pamätám 4 veľké stromy, ktoré označovali to
miesto. Možno, že ani ten malý svah (briežok)
tam už nie je.“
Nezabúdajme na prosperujúcu minulosť svojho regiónu a hlavne pokúsme sa ňou inšpirovať
k neustálemu úsiliu zveľaďovať ho. Pracovali na
tom celé generácie ľudí pred nami a my dodnes
čerpáme z toho, čo tu po sebe zanechali. Naopak
to, čo sa zničilo, nemáme ani my. Hoci po malom
briežku zo spomienok grófky Terézie už nič
nezostalo, hoci nemáme už ani veľkú knihu v
zelenom viazaní, máme našu pamäť, nenechajme
si ju nikdy vziať.
Tatiana Ivanová
Foto: Archív RMM, internet

ZO SZZ v Mojmírovciach zorganizovala
pre svojich členov a verejnosť tematický zájazd na záhradkársky veľtrh Záhradkár 2019
v Trenčíne. Akciu finančne podporila obec
Mojmírovce a prihlásilo sa 39 záujemcov.
Dvanásteho apríla, v deň zájazdu, predpovedali veľmi nepríjemné a chladné počasie. Nemýlili sa. V to ráno sa schádzali účastníci zájazdu
zabalení vo vetrovkách a kabátoch. Na ušných
boltcoch mali inovať a nosy chytali zdravú červenú farbu. Našťastie autobus prišiel v predstihu
a hneď sa nastupovalo. Cesta príjemne ubiehala.
Mesto Trenčín nás tradične privítalo ulicami preplnenými autami a autobusmi, smerujúcimi na
výstavisko. Po zaparkovaní a tradičnej spoločnej
fotke, sme vstúpili do výstavného areálu. Desiatky stánkov ponúkali záhradkárske potreby, kve-

ty, stromy, kríky, vrátane noviniek. Každý, kto
chcel doplniť, či obnoviť svoje záhradné náradie,
obohatiť svoj sad o nové ovocné alebo okrasné
druhy, tu našiel, čo potreboval. Prostredie hýrilo
farbami. Okrem slovenského jazyka sme počuli
aj český, poľský a maďarský jazyk. Trhovú atmosféru dotvárala vôňa smaženej cibule, pečených
klobás a zemiakových placiek. Zaujímavou vsuvkou bola praktická ukážka Ing. Eduarda Jakubeka – strih rôznych druhov ovocných stromov. V
jednotlivých pavilónoch prebiehali prednášky o
pestovaní a ochrane ovocia, o bioochrane, fungovala právna poradňa. Svojím sortimentom sa
prezentovali aj včelári a poľovníci.
Čas bežal a aj počasie sa mierne zlepšilo. O
14.00 hod. sme opúšťali brány výstaviska. Opúšťali sme ho s presvedčením, že táto výstava nie je
„okukaná“, vždy je tam niečo, čo zaujme a oplatí
sa tam vrátiť.
Ing. Ján Košina

MC URMÍNČEK

Veľkonočné dielničky
Keďže čas Veľkej noci sa k nám nezabudnuteľne blížil, aj tento rok sa pod mojím vedením
uskutočnili v materskom centre Veľkonočné
dielničky určené všetkým tvorivým detičkám.
Prípravy trvali už niekoľko týždňov dopredu. Dňa 6.4.2019 sme sa opäť stretli, tak ako aj
minulý rok na dielničkách venovaných deťom z
obce, ale aj okolia. Materské centrum Urmínček
sa pomaličky začalo napĺňať pred deviatou hodinou. Deti sa veľmi tešili a boli netrpezlivé, čo ich
čaká. Tento rok som vybrala z množstva námetov
tie, ktoré boli určené malým aj veľkým deťom,

a samozrejme nesmelo chýbať ani zdobenie medovníkov. Spolu s rodičmi si detičky vytvorili
krásne odtlačky zajačikov, vajíčko maľované s
voskovou technikou, ale aj krásnu kyticu jarných
kvietkov. Takže sme lepili, strihali, ale aj farbili
a maľovali. Kvôli úspechu z minulého roka, som
aj tento rok pripravila ozdoby zo škrobu, ktoré
si deti mohli vymaľovať temperovými farbami
a použiť ich ako dekoráciu na veľkonočný stôl.
Keď už detičky vytvorili všetky diela, nachystali sme sa na zdobenie medovníčkov, ktoré tak
zbožňujú. Každé dieťa si s radosťou ozdobilo niekoľko medovníčkov, a väčšinou stihlo polovicu z
nich v centre aj zjesť. Všetkým náramne chutili,
sladká poleva na vrchu bola pre nich veľkou
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uloženie nakrájanej bagety, či menších fľaštičiek
oleja, octu alebo korenín. Podlhovastý tvar tohto
košíka má teda rôzne využitie.
FOTOPOSTUP:

dobrotou a farebné prevedenia medovníčkov boli
naozaj vydarenými výtvarnými dielami malých
umelcov. Na záver sme spolu s rodičmi a deťmi
využili aj priestory herničky, kde sa deti do sýtosti vyšantili. Príjemne unavené a kreatívne vyžité tak odchádzali z materského centra aj tento
rok. Verím, že aj keď nás bolo viac, boli rodičia,
ale hlavne detičky spokojné a navštívia nás aj o
rok. Rada by som na záver poďakovala rodičom
za veľkú pomoc po skončení dielničiek.
Mgr. Lívia Belanová

Vytvor si svoj košík
V článkoch od materského centra ste sa už
veľakrát stretli s kurzom, na ktorom sme vytvárali krásne košíky z materiálu zvaného pedig.
Tentokrát si však povieme o pedigu trošku
viac a ukážeme Vám aj fotopostup výroby samotného košíka. Dňa 5.4.2019 sme sa opäť stretli v
Materskom centre Urmínček, aby sme si uplietli
krásny košík k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Lektorka Zuzka nám spočiatku na každom
kurze hovorila čo je pedig a aké má schopnosti.
Pedig je vlastne liana, ktorá však nadobudne
svoju schopnosť ohýbať sa až potom, ako ju namočíme do vody. Je zaujímavé, že pokiaľ by sme
pedig nenamočili do vody, nedokázali by sme z
neho vytvoriť košík. Zuzka nám prúty pedigu na
kurz vždy pripraví na požadovanú dĺžku 25 cm,
takže nám uľahčí prácu. Kurz začíname výberom
dna košíka. Na výber nám nosí rôzne veľkosti a
tvary, ktoré jej doma vytvára jej šikovný manžel.
Počas minulého roka sme si skúsili na kurzoch
rôzne druhy košíkov, s okrúhlym, hranatým,
štvorcovým či obdĺžnikovým tvarom dna. Na
poslednom predveľkonočnom stretnutí sme si
vybrali netypický podlhovastý obdĺžnikový
tvar, určený na veľkonočnú výzdobu, ale aj na
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1. Výber dna.
2. Prerátame, koľko dier má vybrané dno, podľa
ktorých si narátame prúty pedigu. Po namočení
prútov ich vpichneme do všetkých dier dna.
3. Spodné pretŕčajúce časti pedigu prekladáme
cez seba tak, aby sme obišli jeden prút zvrchu a
vpichli pri ďalšom zospodu.
4. Výsledná spodná časť dna.
5. Detailný pohľad na dno.
6. Prvé prepletanie začíname s tromi dlhými
prútmi pedigu namočenými pár minút vo vode.
Pletieme popred dva prúty a zastrčíme poza
tretí. Vytvoríme takto tri rady na základné vypletenie.
7. Keď máme vypletené tri rady, pridáme k
základným prútom ešte prídavné, ktoré sú však
o 15 cm kratšie a nenamáčajú sa vo vode, aby
udržali svoju pevnosť.
8. Ďalej si vyberieme materiál, s ktorým budeme
vypletať košík. Okrem pedigu, ktorý je základom košíka, je potrebné si vybrať aj materiál,
ktorý bude v strede. V tomto fotopostupe je použitý materiál s názvom šena. Ja som si vybrala
šenu prírodnej tmavej hnedej farby v kombinácii
s tmavo-hnedou šnúrou. Na výber máme vždy
viacero možností. Šena prírodných, ale aj klasických farieb, farebné šnúry, či stuhy rôznych
vzorov. Kombináciu si vždy vyberie každý podľa
svojho vkusu.
9. Detail prepletania šeny so šnúrou.
10. Vrchnú vrstvu košíka opäť prepletieme rovnakou metódou ako základ. Tri dlhé prúty pedigu
namočené vo vode prepletieme v troch radoch.
Na fotografii je zachytené aj úplné ukončenie
košíka.
11. Detail ukončenia košíka.
12. Hotový upletený košík z pedigu.
13. Jeho využitie na veľkonočnú výzdobu.
Verím, že tento článok bol pre Vás motivujúci natoľko, že sa k nám pridáte na ďalšom z kurzov pletenia košíkov z pedigu, ktorý plánujeme
na jeseň tohto roka. Bližšie informácie nájdete na
FB stránke: Mamičky z Mojmíroviec a okolia,
alebo v časopise Mojmírovčan.
Mgr. Lívia Belanová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Aktivity v materskej škôlke

Výchovný koncert
Základná umelecká škola pozvala v mesiaci marec deti z materskej školy na výchovný
koncert. Pán učiteľ Ján Pastor nás privítal a
predstavil nám žiakov z pop - rockovej kapely
SLIDE, ktorá je pod jeho vedením. Počas celého
koncertu nám žiaci predstavovali hudobné nástroje na ktorých hrajú a dievčatá z kapely nám
zaspievali piesne od slovenských a zahraničných
interpretov. Naše deti tak mohli spoznať nové
hudobné nástroje – elektrofonickú gitaru, bicie,
elektrofonickú basovú gitaru, digitálne stage
piano a v neposlednom rade aj krásne hlasy speváčok. Radosť z koncertu naše deti prejavovali
silným potleskom a nechýbal im ani úsmev na
tvári. Ďakujeme žiakom za krásny koncert, ktorý
pre nás pripravili a už teraz sa tešíme na ďalšie
pozvanie.
Mgr. Simona Tóthová
Foto: Mgr. Anna Velebná

nám zarecitovali dve básne Kuriatko a Kocúrik.
Lienky nás privítali na hospodárskom dvore a
zahrali divadielko Na záhumní, trieda Mravčekov nás rozprávkou o Medovníkovom domčeku
presvedčila, že dobro naozaj víťazí nad zlom a
trieda Motýľov nám zahrala rozprávku Domček,
domček, kto v tebe býva? Predškoláci nám túto
rozprávku predviedli ešte raz a to v podobe tieňového divadla. Jednotlivé triedy sa navzájom
povzbudzovali potleskom. Našim malým recitátorom želáme veľa krásnych chvíľ s knihou.
Gabriela Michalíková
Foto: Velebná, Flimelová

Škôlkari čistia
Mojmírovce

Detskej fantázii a kreatívnosti sa medze
nekladú, a práve preto sme venovali deťom z Materskej školy Mojmírovce priestor na vyjadrenie
svojich pocitov a predstáv vo výtvarnej súťaži
„Krásy našej záhrady“.
Deti všetkých vekových kategórií, od najmenších (3-ročné deti) až po najväčších predškolákov (6-ročné deti) sa zapojili pod vedením pani
učiteliek do výtvarnej súťaže, kde mali možnosť
ukázať svoju zručnosť, tvorivosť a jedinečnosť.
Spomedzi všetkých prác detí sme zaslali do
výtvarnej súťaže 9 prác, ktoré reprezentujú našu
MŠ v Slovenskom zväze záhradkárov. Pochvalou
či potleskom sme odmenili všetky deti za ich nadšenie, šikovnosť a cieľavedomosť, čo sa odráža aj

Čistili sme našu obec

Najprirodzenejšia forma rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí v predškolskom veku je
priblíženie literárneho textu a práca s ním.
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Naše detičky
majú šikovné ručičky

Aktivity v základnej škole

Týždeň poézie a prózy

V rámci mesiaca knihy sme pripravili v našej
materskej škole rôzne aktivity. Deti počúvali a
dramatizovali rozprávky, spoznávali rozdiely
medzi poéziou a prózou, svoju zručnosť a kreativitu preukázali pri výrobe leporiel a záložiek.
Za účelom podeliť sa o knižku s kamarátom si
vytvorili výstavku prinesených kníh z domu.
Na konci mesiaca každá trieda predviedla pre
svojich kamarátov divadelné predstavenie, ktoré
si pripravili so svojimi pani učiteľkami. Včielky

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Dňa 22. marca 2019 v piatok sa aj naša MŠ
zapojila do akcie „ČISTÍME SI MOJMÍROVCE“. Nachystali sme si vedrá, koše, rukavice,
vrecia a pustili sa do skrášľovania našej obce.
Pani učiteľky spolu s detičkami čistili areál a
okolie našej MŠ, ako aj múzea a parku. Akcia
pritiahla obdiv okoloidúcich, ktorí naše malé
detičky aj pochválili za ich šikovnosť. Deti sa
tešili z krásneho slnečného dňa, ako aj z dobre
vykonanej práce a čistej prírody. Preto by sme
si mali našu krásnu prírodu vážiť, neničiť ju a
neznečisťovať rôznymi odpadkami.
Lucia Nekorancová
Foto: Ľubica Kozmová

Chceme mať pekné okolie, chrániť naše
životné prostredie a ... I tieto výzvy povzbudili
žiakov Základnej školy Mojmírovce k tomu,
aby sme sa zapojili do veľkej čistiacej akcie
našej obce. Vyčistili sme okolie školy, park,
námestie a takmer všetky ulice. Boli sme prekvapení, čo všetko dokážu odhodiť nevšímaví
ľudia. Záver nášho netradičného vyučovania
patril predsavzatiu, že chceme byť všímavejší
a budeme sa viac snažiť chrániť svoje životné
prostredie.
Mgr. Gertrúda Štrámová

Drama fest
Učitelia a študenti UKF v Nitre každý rok
organizujú veľmi úspešnú prehliadku divadelných predstavení, ktoré prezentujú žiaci a študenti zo základných a stredných škôl. Dňa 5.
apríla 2019 sa žiačky ZŠ Mojmírovce z krúžku
anglického jazyka zúčastnili tohto zaujíma-

vo výsledkoch ich práce. Teraz nám však ostáva
už len čakať, či spomedzi všetkých zúčastnených
materských škôl uspeje práve tá naša.
Mgr. Katarína Civáňová
Foto: Lucia Nekorancová
vého divadelného festivalu ako obecenstvo.
Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo, aby
dnešné deti a mládež sa s radosťou a nadšením
učili cudzie jazyky nielen v škole, ale aj v ich
voľnom čase a následne ich znalosti mohli využiť i pri cestovaní a spoznávaní iných krajín.
Ing. Iveta Podberská

Zápis budúcich
prváčikov
V dňoch 9. – 10. apríla sa v ZŠ Mojmírovce
uskutočnil zápis do 1. ročníka.
So svojimi rodičmi prišlo 47 detičiek.
Niektorí smelí, iní ustráchaní, niektorí vysmiati, iní s plačom na krajíčku, ale všetci sa
nakoniec odhodlali, aby ukázali, čo dokážu:
kresliť postavu, pomenovať farby, zaviazať
šnúrky, napočítať do 6, pomenovať základné
geometrické tvary, zarecitovať alebo zaspievať
pesničku. Odmenou za odvahu a zručnosti bol
malý darček, ktorý pre deti pripravili šikovné
ruky z našej školy a samozrejme zapísanie do
školy.
Mgr. Katarína Kotryová
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Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA
Suroviny na ragú:
1kg
jahňacieho stehna
200g
cibule
500g
očistenej koreňovej
zeleniny
150g
paradajkového
pretlaku
1dcl
oleja
2dcl
červeného vína
5ks
bobkových listov
30g
cesnaku
soľ, korenie, rozmarín

„Májová“ bryndza má práve teraz svoju sezónu, oproti
zimnej má jemnú maslovú chuť. Vyrába sa z čerstvo nadojeného ovčieho mlieka, ktoré sa už nepasterizuje.
Ak naozaj nemáme možnosť zájsť na salaš, hľadajte v
obchode bryndzu s čo najväčším podielom ovčej zložky, a to
50% a viac.

Domáce pirohy plnené „májovou“
bryndzou s jahňacím ragú

Suroviny na pirohy (10 porcií):
450g
zemiakov
350g
polohrubej múky / pridávam
si podľa konzistencie cesta
1ks
vajce
1,5 ČL soli
125g
„májovej“ bryndze
70g
masla
petržlenová vňať

Postup:
Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame na kocky. Sprudka orestujeme na oleji, aby sa uzatvorili
póry mäsa a tým bolo jemnejšie. Pridáme na kocky pokrájanú cibuľu a zeleninu. Všetko spolu restujeme, až kým sa neodvarí všetka tekutina. Pridáme pretlak, ktorý tiež chvíľu restujeme a nakoniec
všetko zalejeme vínom.
Keď víno zhustne, prilejeme vývar alebo vodu tak, aby bolo mäso zaliate asi 5 cm nad. Pridáme
bobkový list, soľ, korenie. Prikryjeme a dusíme do zmäknutia. Po zmäknutí ragú dochutíme roztlačeným cesnakom, pridáme vetvičku rozmarínu a necháme ešte odpočinúť 10 minút. Pirohy sú veľmi
vďačnou prílohou. Môžeme si ich, samozrejme, pripraviť aj ako hlavné jedlo pridaním restovanej
cibuľky, slaninky alebo čohokoľvek, čo sa hodí a chutí vám ☺.

Postup:
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ŠPORT

Majstrovstvá SR
v streľbe
Ivan Čurgali, foto: Michal Bohunčák

Zemiaky uvaríme v šupke, najlepšie deň vopred. Ošúpeme a najemno
postrúhame. Z múky, vajca, soli a
zemiakov vypracujeme cesto. Rozdelíme na dve polovice, čo nám uľahčí
prácu s cestom a necháme postáť cca
10 minút. Medzitým si pripravíme
plnku vymiešaním bryndze, masla a
petržlenovej vňate. Mierne ju osolíme. Cesto rozvaľkáme na hrúbku 2
mm a povykrajujeme kolieska, ktoré
naplníme plnkou. Kolieska preložíme
a pritlačíme kraje vidličkou. Pirohy
varíme vo vode, do ktorej pridáme olej
a trochu soli. Keď voda zovrie, pirohy
ešte krátko povaríme.
Pre bezlepkovú variantu nahradíme klasickú múku za mix 100g ryžovej, 100g kukuričnej a 100g tapiókovej
múky. Pred podávaním je fajn pirohy
prehodiť na panvici s lyžicou masla
alebo kačacieho tuku.

Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových
zbraní na rok 2019 sa konali počas posledného
marcového víkendu na zimnom štadióne v
Brezne.
Súťažilo sa v disciplínach vzduchová puška, vzduchová pištoľ a vzduchová rýchlopalná
pištoľ. Mojmírovce mali zastúpenie medzi
pištoliarmi. Do tohto vrcholového podujatia sa
prebojovali dvaja zo štyroch našich pretekárov,
zúčastňujúcich sa postupových súťaží. V kategórii VzPi muži Tomáš Obložinský, ktorého postup
na M-SR ako úradujúceho majstra SR v dvoch
guľových pištoľových disciplínach, sa chápe ako
samozrejmosť. V kategórii VzPi seniori, najpo-

četnejšej na Slovensku, kde je veľká tlačenica a
už samotný postup na M-SR je úspechom, Karol
Košťál.
Zimomriavkam mnohých zúčastnených nezabránila ani izolácia medzi ľadovou plochou
a podlahou. Ďalšie, príjemnejšie, spôsobili
krojovaní Horehronskí chlopi, ktorí počas slávnostného úvodu majstrovstiev po štátnej hymne
SR zaspievali aj pieseň Na kráľovej holi, čím
všetkých prítomných rozohriali. V konečnom
poradí sa v mužoch Tomáš Obložinský umiestnil
presne v strede, keď pre ním aj za ním skončilo
12 pretekárov. V senioroch obsadil Karol Košťál
20. miesto z 25 nominovaných strelcov. Mojmírovce sa tak pripomenuli medzi členmi silných
streleckých klubov Slovenska.
Kompletné výsledky nájdete na stránke Slovenského streleckého zväzu www.shooting.sk.
Za ŠSK Jozef Košťál
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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

