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Vážení čitatelia,
jar pomaly končí svoju nadvládu a vo vzduchu už cítiť
blížiace sa leto, ktoré čoskoro prevezme pomyselnú štafetu
ročných období. Väčšina zelene je stále v plnom kvete a
okrem kvitnúcich bylín vrcholí aj kvitnutie tráv a obilnín.
Záhrady nám vďaka našej usilovnej práci núkajú svoje prvé
plody, ktoré potešia nielen pohľad, ale i chuťové poháriky.
Máme tu jún a spolu s ním aj nové číslo časopisu Mojmírovčan, v ktorom opäť nájdete množstvo zaujímavých článkov. Pripomenieme si najväčšiu udalosť predchádzajúceho
mesiaca, otvorenie nášho kultúrneho domu, na ktorú mnohí
občania tak úpenlivo čakali. So záhradkármi zhodnotíme
činnosť výboru a ZO SZZ v Mojmírovciach za uplynulý rok.
V časopise nechýba ani zo zážitkovej turistiky do minulosti
Urmína manželov Žilíkových, ktorí svojou činnosťou podporujú cestovný ruch a povedomie o našej obci. Keďže bol
koncom mesiaca máj Európsky deň susedov, nevynecháme
ani tému susedských vzťahov. V príspevku z RMM si prečítate niečo zaujímavé o porceláne z Poppelsdrofu, ktorý je
súčasťou jeho expozície. Nevynechali sme ani našu úspešnú
rubriku Z kuchyne šéfkuchára, v ktorej tentokrát nájdete recept na špargľovú frittatu s cherry paradajkami a parmezánom od šéfkuchára Ivana Čurgaliho. Ďalším pokračovaním
úspešnej rubriky Okienko do minulosti opäť nahliadneme
do histórie Mojmíroviec a v závere čísla môžeme skonštatovať, že na našich školách to naozaj žije.
V mene redakčnej rady Vám prajem príjemné čítanie.
Tomáš Poledník,
predseda redakčnej rady

Zostavila redakčná rada:
predseda
Bc. Tomáš Poledník
členovia:
Mgr. Lívia Belanová
Ing. Mária Debrecéniová,
CSc.
Ing. Jaroslav Horváth
Mgr. Tatiana Ivanová
Mgr. Gertrúda Štrámová
Tatiana Tóthová

* Materské centrum Urmínček vás pozýva na nové predstavenie
od Divadielka Maťa s názvom „Ministerstvo nápadov“. Ide o interaktívne divadelné predstavenie pod vedením Martina Daniša,
ktorý nám už predstavil svoj príbeh o chlapcovi, ktorý hľadal vôňu
čokolády. Toto divadielko sa uskutoční dňa 7.6.2019 o 17:00 hod. v
priestoroch Materského centra Urmínček. Vstupné sú 2 €. Tešíme sa
na všetky detičky, ktoré majú radi zábavu.
* Regionálne múzeum Mojmírovce pozýva všetkých milovníkov
krásnej hudby dňa 9. júna 2019 o 15.00 hod. do koncertnej sály
RMM započúvať sa do hudby, ktorá kedysi znela naživo medzi múrmi slovenských kaštieľov. Hudbou kaštieľov (Anonymous Ľupča,
Kežmarok, Litmanová) vás bude sprevádzať Collegium Wartberg.
Benefičné vstupné na koncert je 5 €.
* DROPiK o.z., Kaštieľ Mojmírovce a.s., MO MS Mojmírovce vás
pri príležitosti Medzinárodných dní parkov a záhrad srdečne pozývajú dňa 16. júna 2018 (nedeľa) o 15.00 hod. do Kaštieľa Mojmírovce (veľká sála) na podujatie: „Keď slávik v zelenom lístí...“
Čaká Vás príjemná hudba, obraz a objekt na počesť stromu.
Program: * mystérium Huňadyovského parku * úcta k prírode * výstava Socha v parku autora Roberta Žilíka * záhradná hudba * poézia
* výstava kresieb z ateliéru Elementária landart v parku. Účinkuje:
Musicantica Slovaca a detský spevácky zbor Škovránok.
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Kultúrny dom
opäť
v prevádzke

ZAZNAMENALI SME V OBCI

na vlastné oči vidieť a zhodnotiť výsledok práce
víťaznej spoločnosti vo verejnom obstarávaní,
spoločnosti ELLA STAV, s.r.o. Projektovú dokumentáciu vyhotovil mojmírovský architekt Ing.
Peter Haršáni.

Ľudia sa zvyknú stretávať na rôznych
spoločenských podujatiach, ktorých význam
nespočíva len v príjemne strávenom čase so
svojou rodinou či známymi, ale aj v kultúrnom obohatení. Ideálnym miestom pre takéto stretnutia môžu byť námestia, kultúrne
domy, športoviská a iné.
Nedávno zrekonštruované regionálne múzeum nám poskytuje reprezentatívne priestory na
uskutočnenie rôznych menších koncertov, predovšetkým vážnej hudby či výstav. Prerobené námestie, ktoré nám môže závidieť nejedna obec,
je každoročne svedkom rôznych významných
udalostí, ktorých sa zvykne zúčastniť niekoľko
stoviek až tisícok návštevníkov. Využitie námestia je však limitované počasím.

Náš kultúrny dom bol taktiež svedkom rôznych kultúrnych udalostí, ale jeho technický stav
si už vyžadoval dôslednú komplexnú rekonštrukciu celého interiéru. Bolo potrebné zmodernizovať sociálne zariadenia, vymeniť nevyhovujúcu
zdravotechniku, zabezpečiť výmenu havarijného stavu elektroinštalácie ako aj zrealizovať
potrebné stavebné úpravy. Spojením etáp sa
dosiahlo komplexné zrekonštruovanie interiéru
celého objektu. Obec a predovšetkým občania
tak získali moderné priestory pre rôzne podujatia a spoločenské organizácie v obci miesto
pre svoje voľnočasové aktivity. Po niekoľkých
mesiacoch, začiatkom mája, tak mohli občania
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Už od skorého popoludnia sa začali schádzať
prví návštevníci, ktorých okrem rozvoniavajúceho gulášu, ktorý si mohli vychutnať vďaka firme
ELLA STAV, s.r.o., lákal aj bohatý sprievodný
program. Na úvod sa predstavila skupina SLIDE zo ZUŠ Mojmírovce, v ktorej podaní sme
si mohli vypočuť rôzne moderné hity. Pred
samotným slávnostným otvorením ešte vystúpil
ľudový spevácky súbor Senior, ktorý špeciálne
pre túto príležitosť pripravil novú pieseň, ktorou
uvítal otvorenie nášho kultúrneho stánku. Sprievodnou akciou bola prehliadka veteránov, ktoré
sa na svojej spanilej jazde zastavili aj v našej
obci a doslova obsadili priestory v okolí kultúrneho domu a takmer celú Cintorínsku ulicu.
Po slávnostnom otvorení návštevníkov potešili svojimi milými predstaveniami naši najmenší. Postupne sa na pódiu vystriedali žiaci materskej školy, základnej školy a ľudová hudba Urmín. Počas podujatia vystúpili aj Penco & Eifel
+ Danča, ktorí pri tejto výnimočnej príležitosti
pokrstili svoj nový album. Nasledovalo vystúpenie šarmantných tanečníčok zo skupiny Country.
Záver podujatia už patril kapele Cedronka, ktorá
rezko hrala do tanca i na počúvanie.
Zostáva už len vysloviť želanie, aby bol náš
kultúrny dom po tejto rekonštrukcii svedkom
ešte mnohých významných kultúrnych podujatí.
ToP
Foto: P. Horváth
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Záhradkári
bilancovali
Rok 2018 bol z hľadiska rozsahu činností výboru a Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v Mojmírovciach (ďalej len ZO
SZZ) bohatý a úspešný. To bolo hlavné konštatovanie, ktoré odznelo na výročnej schôdzi ZO
SZZ uskutočnenej 21.3.2019 v Penzióne Bruder.
ZO SZZ bola aktívna v týchto oblastiach:
1. Verejnoprospešné aktivity:
- 17.3.2018 ukážka pletenia šibákov pre deti,
- 24.3.2019 ošetrenie ibištekov na obecných
plochách,
- 7.4.2019 účasť 13 členov ZO SZZ na upratovaní
Mojmíroviec,
- v priebehu roka chemické ošetrovanie buxusov
a ibištekov na obecných plochách a chemické
odburinenie chodníkov v areáli RMM,
- 13 členov ZO SZZ sa na základe výzvy obce
zúčastnilo na prípravných prácach pred rekonštrukciou KD.
2. Odborné prednášky:
- v rámci Dňa Zeme sa uskutočnila prednáška
Ing. Kamila Slíža „Celoročné práce v sadoch a
vinohradoch“,
- 2.10. 2018 bola prednáška Ing. Urbana „Včely
a záhrada“,
- 2.3.2019 sme v spolupráci s STU Bratislava a
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SRRD zorganizovali kurz „Senzorické hodnotenie ovocných destilátov“.
3. Poznávacie a tematické zájazdy:
- 29.7.2018 sme zorganizovali zájazd na „Festival
cesnaku“ do Buchlovíc,
- 14.9.2018 sa uskutočnil zájazd na „Znojemské
historické vinobranie“,
- na základe žiadosti členov ZO SZZ bol mimo
plánu činnosti zájazd na súťažnú výstavu „Jahrada“ 2018“,
- 1.9.2018 sa 12 členov ZO SZZ zúčastnilo medzinárodnej výstavy kvetov v rakúskom Tullne.
Zájazd organizoval OV SZZ Nitra.
4. Výstavné aktivity:
- V dňoch 8.9. až 10.9.2018 sme zorganizovali
našu najväčšiu akciu „31. ročník Výstavy ovocia,
zeleniny a kvetov“. Vystavovalo 39 záhradkárov,
ktorí dali na výstavu 301 rôznych produktov. Súčasťou výstavy boli samostatné expozície E. Tomanovej, M. Brathovej, Š. Hrivňáka, D. Grófovej, OUI Mojmírovce a PD Mojmírovce. Výstavu
navštívilo 546 dospelých a 450 žiakov škôl.
- v rámci osláv „Dni obce Mojmírovce“ výbor
ZO SZZ zabezpečil a pripravil výsadbu 4 ks
„Viniča družby“,
- 15.12.2018 zorganizoval výbor ZO SZZ v
Kaštieli Mojmírovce 2. ročník „Laickej degustácie destilátov“. Na degustáciu bolo dodaných
rekordných 109 vzoriek destilátov z Mojmíroviec
i okolia, na podujatí sa zúčastnilo 80 návštevníkov, z ktorých 61 bolo aktívnych degustátorov.

Najaktívnejší záhradkár Silvester Kellner
- Členovia našej ZO SZZ sa zúčastnili na súťažných akciách organizovaných OV SZZ Nitra a
RV SZZ Bratislava v dňoch 16.8. až 19.8.2018
v areáli Agrokomplexu v Nitre. Na celoslovenskej súťaži „Ovocie roka, zelenina roka“ svojou
kolekciou paradajok obsadil Ing. F. Visolajský 2.
miesto. V rámci tejto výstavy sa konala tiež celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov, na ktorej sa
úspešne prezentovala Mgr. L. Franclová.
- V októbri sa na celoslovenskej súťaži „Najkrajšie jablko roka 2018“ konanej v Trenčíne zúčastnilo 7 našich členov. Jablko Golden delicious A.
Pavlovej bolo v skupine goldenov vyhodnotené
ako najkrajšie jablko.

Oceňovanie členov ZO SZZ Mojmírovce

5. Kvízová, súťažná a športová práca s mládežou:
- v rámci MDD zorganizovali členovia výboru
pre deti prírodovedný kvíz,
- na Deň Zeme zorganizovala ZO SZZ praktickú
ukážku výsadby drevín pre deti MŠ Mojmírovce,
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- mimo plánu činnosti sme v rámci dobrej spolupráce vysadili v
areáli ZŠ 50 ks okrasných kríkov
a tráv,
- 18.8.2018 sme zorganizovali na
trati Mojmírovce – Štefanovičová
– socha vierozvestcov cyklistiku
pre deti, rodičov, resp. starých rodičov, v rámci ktorej sa uskutočnil
záhradkársky kvíz a opekačka,
- iniciovali sme zapojenie žiakov
MŠ,ZŠ a ZUI do celoslovenskej
súťaže „Čaro našej prírody“,
- Žiaci našej ZŠ sa zúčastnili
okresnej a celoslovenskej súťaže
„Mladý záhradkár“, ktorá pozostávala z náročných teoretických otázok i praktického poznávania rastlín a ich častí. Dobre pripravení žiaci získali v rámci okresu prvé miesta v
oboch vekových kategóriách, v rámci Slovenska
získali cenné 7. a 13. miesto.
6. Spoločenské aktivity:
- členovia výboru ZO SZZ ponúkali za dobrovoľný príspevok rôzne destiláty na fašiangoch, pri
stavbe mája a vo vianočnom mestečku,
- časť členov výboru a J. Tulipánová sa zúčastnila v dňoch 24.-25.5.2018 družobného stretnutia v
obci Čemer, kde okrem iného ponúkali to najlepšie z degustácie destilátov,
- dňa 2.3.2019 sme zakončili záhradkársky rok vydarenou akciou
– posedením pri kapustnici v Penzióne Bruder.
V záujme zlepšenia informovanosti našich členov, ale aj ostatných občanov sme umiestnili pri
obecnom úrade informačnú tabuľu
našej organizácie a na Facebooku
bola vytvorená stránka „Záhradkári
Mojmírovce“.
Na záver vyslovujeme poďakovanie výboru ZO SZZ a všetkým
aktívnym členom, ktorí prispeli k
úspešnému splneniu plánu činnosti na rok 2018,
ako aj obecnému úradu, Kaštieľu Mojmírovce,
RM Mojmírovce, PD Mojmírovce, Penziónu
Bruder a iným nemenovaným za ich ústretovosť
a veľkorysosť, ktorou prispeli k úspešným výsledkom činnosti našej ZO SZZ Mojmírovce.
Ing. Stanislav Radošovský
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Sused ako výhra
v lotérii
Každý z nás má nejakých susedov. 28. mája,
pri príležitosti Európskeho dňa susedov, sme sa
zamysleli nad vzťahmi s nimi.

Na rozdiel od klasickej turistiky, pri ktorej sa
stačí len dostať na vybrané miesto a poriadne si
ho prehliadnuť, zážitková turistika ponúka návštevníkom omnoho viac. „Dívať sa“ pri nej vôbec
nestačí. Treba počítať s tým, že pri prehliadke
nebudú zamestnané iba oči, ale i sluch, čuch, chuť
a hmat. Zážitková turistika je jednoznačne osobným, subjektívnym zážitkom návštevníka a jej
hlavným atribútom je interaktivita. Jej cieľom je
ponúknuť návštevníkom skutočne aktívne formy
poznávania pri návšteve technických a technologických pamiatok, ktoré sú založené na silnom
emotívnom zážitku. Najčastejšie sa jedná
o prehliadku konkrétneho objektu, ktorý
dosiaľ slúži svojmu účelu. Využívajú sa
však aj stavby alebo zariadenia, ktoré už
moderná spoločnosť nepoužíva. Tieto
technické pamiatky je taktiež možné zábavnou, netradičnou formou „ponechať
preskúmať“ návštevníkom prehliadky.
Zážitková turistika sa využíva hlavne
tam, kde k danej atraktivite existuje zaujímavý príbeh, kde je možné usporiadať nejakú akciu, do ktorej sa návštevník môže,
samozrejme za prísnych bezpečnostných
opatrení, zapojiť a kedy je vítané, aby si
na základe vlastného prežitku, niektoré
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súvislosti uvedomil. Poskytovanie zážitkovej
turistiky má nesporne i ekonomické výhody,
nakoľko sa jedná o formu cestovného ruchu. Nuž
a práve takúto netradičnú a zaujímavú formu turistiky zrealizovalo koncom apríla Dedičstvo JSP
o.z. v našej obci. Išlo o interaktívnu prehliadku
na konskom povoze s dvomi lektormi, manželmi
Žilíkovými, ktorí slovom, obrazom i hudbou
predstavili históriu barokového Urmína. Všetci
návštevníci či turisti tak spoznávali rodný dom A.
Grasalkoviča, Starčenkov dom, Tureckú kasáreň,
Boronkaiho kríž, rímsko-katolícku faru, Kostol
sv. Ladislava a komplex kaštieľov rodiny Hunyady cez príbeh, pieseň, hudbu, architektúru.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
tt

Príklad reality...
na zamyslenie
Foto: archív Dedičstvo JSP o.z., Robert Žilík

Zážitková turistika
do minulosti Urmína

Nie vždy máme možnosť vybrať si susedov.
So susedmi je to vždy iné. Jednoducho existujú a
my sa buď naučíme s nimi vychádzať alebo nie.
Ak sú bezproblémoví alebo dokonca naši kamaráti, potom patríme k tým šťastnejším. Riadime
sa heslom: „Nerobím nič, čo by som nechcel, aby
iní robili mne.“ Ale naši susedia sa ním riadiť
nemusia, alebo možno ani nechcú. No nájdu sa
aj takí, čo si myslia, že život na vidieku im dáva
neobmedzené možnosti. Niektorí majú pocit,
že môžu na svojom dvore vysadiť les, iní zase
vytvoriť skládku odpadu, či dokonca založiť
farmu zvierat a dobytka. Veď dajme si otázku:
„Ako by sme reagovali my v tejto situácii, keby
sa nás to týkalo?“ Výhru získame v prípade, keď
vedľa nás bývajú slušní ľudia, ktorí sa dokážu
s nami vzájomne dohodnúť a tolerovať. Avšak
nie každý patrí k tým šťastlivcom a má susedov, ktorí aj napriek našej snahe neustále robia
prieky a vystupňujú situácie do extrémov. Tento
problém sa netýka len našej obce, môžeme sa
s ním stretnúť aj v iných obciach, či mestách.

Či bývame v paneláku, kde náš sused neustále
kričí, alebo môžeme mať suseda, ktorý chová tri
kone vo svojej malej záhradke, či 150 sliepok na
dvore. Susedia môžu mať rôzne právu neprípustné konanie, ktoré však nedokážeme ovplyvniť aj
napriek našej snahe problém vyriešiť racionálne.
Právo na priaznivé a pokojné životné prostredie
na svojom pozemku a v jeho okolí patrí k základným ústavným právam, tak by sme sa ním mali
riadiť a v niektorých prípadoch sa o to aspoň pokúsiť. Už pokus o nápravu a riešenie problému
je krok vpred.

Verím, že tento problém sa týka len málo
ľudí z našej obci a teda ostatní vyhrali susedov v
lotérii so šťastnými číslami.
Mgr. Lívia Belanová
Foto: zdroj internet
nedbanlivo chová voči svojej záhrade, že ho
vlastne ani nezaujíma nevedomé poškodzovanie
cudzieho majetku?“
tt

Situačných príkladov susedského
spolunažívania v tom negatívnejšom
svetle je zrejme neúrekom.
V tomto prípade ide podľa obrázku
o poškodzovanie majetku vlastníka záhradného oplotenia zo strany jeho suseda, ktorý sa evidentne nestará o svoju záhradu už veľmi dlhý čas. Záhrada je plná
buriny, náletových krovín a stromových
porastov, nehovoriac o rôznych živočíchoch, ktoré si tam našli svoje miesto.
Spoločná nekonfliktná komunikácia je
teda prvým krokom medzi susedmi pre
nápravu veci a dosiahnutie pozitívneho
výsledku. Nebola by tu vhodnejšia otázka: „Prečo sa sused-poškodzovateľ tak
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OKIENKO DO MINULOSTI

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA
Kráľovná zeleniny: špargľa. Delikatesa, ktorá je zeleninou a
liekom zároveň. Špargľa je bez tuku, ľahko stráviteľná, má nízky obsah kalórií, obsahuje vitamíny A, B1, B2, C, E a minerálne
látky ako draslík, horčík, fosfor, vápnik a železo. Je vhodná pri
rôznych diétach, obzvlášť pri redukčnej.

Pohľad do Mojmíroviec prostredníctvom starších
fotoobjektívov agentúrnych spravodajcov

Špargľová frittata s cherry
paradajkami a parmezánom

V Mojmírovciach, neďaleko
Nitry, si obyvatelia svojpomocne
vybudovali nové Obvodné zdravotnícke stredisko s nákladom
1,930 000 Kčs. V rámci akcie Z
obyvatelia odpracovali 16 826
brigádnických hodín. Zatiaľ v
novom zdravotníckom stredisku
ordinuje obvodný lekár, zubný
lekár a raz týždenne je poradňa
pre matky. MUDr. Karol Dúbravský, zubný lekár, za asistencie zdravotníckej sestry Heleny
Baráthovej ošetruje svojich
pacientov.

Ingrediencie: (4 porcie)
400g
bielej alebo zelenej
špargle
100g
cherry paradajok
50g
cukru
20g
soli
100g
parmezánu
50g
masla
½
cibule
6
vajec
1
citrón
1
pomaranč
2PL
olivového oleja
soľ, korenie, petržlenová
vňať

Foto: Archív TASR,
2. októbra 1965

Najskôr si očistíme špargľu. Zo spodnej časti odrežeme asi 1cm (bielu špargľu ošúpeme od
špičky smerom nadol klasickou škrabkou na zemiaky). Do hrnca dáme liter vody, soľ, cukor,
maslo, šťavu z 1 citróna a pomaranča a necháme zovrieť. Vložíme špargľu a varíme asi 5min.
Potom ju vyberieme a dáme schladiť. Na rozohriatu panvicu dáme olej, na ktorom opražíme
cibuľku a následne aj nakrájanú špargľu, chvíľu orestujeme a pridáme na polovicu prekrojené
cherrry paradajky. Zalejeme vyšľahaným vajíčkom, ktoré sme osolili a okorenili. Na miernom
ohni pripravujeme 2 minúty, ďalej dokončujeme vo vopred rozohriatej rúre na 160°C cca 3
minúty. Pred dokončením posypeme frittatu postrúhaným parmezánom. Môžeme podávať so
zemiakmi, pečivom alebo šalátom.
Rada na záver: vodu, v ktorej sme pripravovali špargľu iba trocha na ohni zredukujeme,
pridáme smotanu a máme hotovú aj polievku.
Dobrú chuť!
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Ivan Čurgali, foto: Michal Bohunčák

Postup

Viac ako šesť rokov sa niekoľkokrát týždenne pravidelne
stretávajú v telocvični miestnej
ZDŠ rodičia a deti odboru ZRTV
TJ Družstevník v Mojmírovciach
(okr. Nitra). Okolo 30 mamičiek
a detí pod odborným vedením
cvičiteľky Soni Cibulkovej tu s
nadšením cvičí i v mimospartakiádnom období. Cvičiteľka
Soňa Cibulková dohliada na
správne držanie tela Michaely
Kniebüglovej pri cvičení.
Foto: Archív TASR,
14. februára 1983
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REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE

Porcelán
z Poppelsdorfu
v našom múzeu
História slávnej Wesselovej spoločnosti
začína v čase, keď Johann Mathias Rosenkranz, majiteľ Poppelsdorf Faience Fabrique,
potvrdil pred notárom v Bonne, že prijal pôžičku v hodnote 8 490 ríšskych toliarov, ktorá
mu umožnila pokračovať vo svojom obchode.
Podnikateľ, ktorý mu pomohol, nebol nikto
iný ako Ludwig Wessel.
Rosenkranz bol však nakoniec v roku 1825
nútený časť podniku založiť a podpísať s Wesselom, ktorý chcel rozšíriť svoje podnikateľské
aktivity, trojročnú lízingovú zmluvu. Počas jej
trvania sa Rosenkranz niekoľkokrát pokúsil svoj
podnik predať, no bez úspechu. Po jeho smrti v
roku 1828 sa v jeho práci snažili pokračovať jeho
zaťovia, ale fabrika nemala dostatok financií na
zavádzanie nových technológií, a tak ju v roku
1936 predali hlavnému veriteľovi, právnikovi
Recklinghausenovi z Kolína. Ten továreň viedol
spolu s bratmi Mehlemovcami, ale príliš stará
továreň už nebola schopná čeliť konkurencii a
ďalej expandovať na trhu. Bratia Mehlemovci ju
tak predali synovi Ludwiga Wessela, Franzovi
Jozefovi, ktorý prevzal otcovu továreň, a tak sa
nakoniec celý odkaz bývalej poppelsdorfskej
továrne dostal do značky vybudovanej rodinou
Wessel. Aby sme mohli porozumieť tomu, ako
sa vyvíjala história slávnej továrne na výrobu

Fabrika v Poppelsdorfe okolo roku 1840
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vzdal vojenskej kariéry, aby mohol nastúpiť na
miesto technického riaditeľa, a tým Wesselovi
umožnil sústrediť sa na finančné záležitosti spoločnosti. Thielmann odcestoval na vzdelávací
výlet k špičkovým výrobcom do Anglicka a po
návrate začal navštevovať Bonnskú univerzitu.
Wessel a Thielmann sa rozhodli investovať
do konverzie svojich pecí z dreva na uhlie, od
čoho si sľubovali lepšiu kvalitu výrobkov a
vyššie výnosy. Thielmann zhotovil model vychádzajúci z dizajnu, ktorý videl v továrni bratov
Davenportovcov počas jeho cesty do Anglicka.

Parný stroj v továrni na porcelán a kameninu
Ludwiga Wessela v Poppelsdorfe
porcelánu a fajansy, musíme uskutočniť exkurziu do rodinných vzťahov. V roku 1801 si
Ludwing Wessel vzal za svoju manželku Annu
Mariu Loheovú. Jej matka Anna Katharina
Landwerthová mala ju a jej brata Franza Xavera
z prvého manželstva. Po smrti prvého manžela,
Franza Antona Loheho sa vydala za Johanna
Edmunda Landwertha, ktorý po ňom prevzal
biznis. Landwerth, ktorého obchod sa nachádzal
na Sternstrasse v Bonne a špecializoval sa na
produkty továrne Poppelsdorf, udržiaval veľmi
dobré vzťahy s jej majiteľom Rosenkranzom.
V roku 1805 Anna Maria a Franz Xaver
podpísali s nevlastným otcom zmluvu, ktorej
uzatvorením potvrdili prevzatie jeho obchodu s
podmienkou, že mu budú vyplácať pravidelnú
rentu. Anna Maria však o rok neskôr zomrela
a manažérom firmy sa stal jej manžel Ludwig
Wessel, ktorý sa ako otec troch detí 2. mája
1807 znovu oženil s Gertrúdou Hallovou z
veľmi bohatej a vplyvnej rodiny. Wessel začal
rozširovať svoje podnikanie s využitím peňazí z
predaja nehnuteľností jeho manželky a z peňazí,
ktoré zdedil po svojom strýkovi. V januári 1818

Časť kávovej súpravy z továrne L. Wessela
z pozostalosti po Karolovi Jozefovi Appelovi
kúpil dom č. 63 na ulici Kleinhöfchen (neskôr
Martinsplatz) a takmer okamžite otvoril aj ďalší
obchod so sklom, porcelánom a fajansou, ktorý
sa neskôr stal hlavným obchodom, vrátane malej
miestnosti, kde boli malé vypaľovacie pece a kde
sa dekorovalo. Tento hlavný obchod sa stal neskôr známym pod názvom Wessel‘sche Porzellan
Manufactur, Niederlage Bonn. V roku 1823 si
prenajal obchod na Sternstrasse a v roku 1824
kúpil dom hneď vedľa, čo mu umožnilo rozšíriť
vzorkovňu a skladové priestory. Počas rokov
expanzie mu jeho znalosti o situácii na trhu v
kombinácii s ďalšími obchodnými zručnosťami
umožnili zamerať sa na ďalší cieľ – vyrábať
vlastný porcelán.
Svoju šancu dostal po smrti Johanna Rosenkranza, ktorému predtým požičal peniaze.
V roku 1828 kúpil Wessel v Poppelsdorfe dolný
mlyn pochádzajúci z Rosenkranzovho dedičstva
a v rovnakom čase získal i pás zeme vedľa starej Rosenkranzovej továrne. V roku 1829 kúpil
aj mlynský rybník s priľahlými pozemkami,
aby pre výrobu zabezpečil zdroj vody. Wessel
tak začal budovať vlastnú továreň na fajansu a
kameninu. Akonáhle v septembri 1829 zmluva
s Rosenkranzom skončila, presunul továreň do
vlastných priestorov. Výroba začala bezprostredne po sťahovaní a rok na to do spoločnosti vstúpil
Wesselov zať Karl von Thielmann. Nová továreň
bola plánovaná práve pre Thielmanna, ktorý sa

V múzeu môžete vidieť aj misku z továrne
bratov Davenportovcov
Na základe novej technológie sa továreň
rozšírila a uskutočnila sa prestavba dolného
poppelsdorfského mlyna, ktorý bol od roku 1831
doplnený o parný stroj. V tom istom roku v spoločnosti Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig
Wessel pracovalo celkovo 58 zamestnancov
(vrátane desiatich učňov). Podnikanie išlo dobre, preto sa Wessel v roku 1833 rozhodol kúpiť
nehnuteľnosť v blízkosti Walldorfu s názvom
Rodenkircher Hof. V období rokov 1836 až 1838
pracovná sila stúpla zo 76 na 96 (86 mužov a 10
žien). Ludwig Wessel zomrel 23. marca 1838 vo
veku 62 rokov a po sebe zanechal prosperujúci
podnik.
Pavol Doman, muzeológ RMM
Foto: archív RMM, internet
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Divadelné predstavenie
Danka a Janka

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

patria do koša a odpad sa má triediť. Bábky
Alex a Katka deti hravou formou oboznámili so
separovaním odpadu. Počas predstavenia sa deti
zapájali do triedenia odpadu , predstavenie bolo
popretkávané množstvom poučných piesní, ktoré
si deti rýchlo osvojili. Predstavenie bolo veselé
ale hlavne poučné.
Ľubica Kozmová

Deň Zeme v MŠ

V mesiaci apríl 2019 zavítali k nám do materskej školy známe rozprávkové postavičky
z detských animovaných rozprávok Danka a
Janka. Pripravili si pre nás hravé, interaktívne a
poučné divadielko, ktorým sme si spestrili deň a
vytvorili príjemnú atmosféru v MŠ. Za výborné
predstavenie plné smiechu a radosti sme odmenili Danku i Janku potleskom a rozlúčili sme sa
s nimi v nádeji, že navštívia ešte našu materskú
školu s takou istou dávkou elánu.
Mgr. Katarína Civáňová

Smeti patria do koša

Jedným z významných dní v roku je 22.
apríl, kedy naša planéta slávi svoj sviatok. Aj deti
z materskej školy majú radi našu planétu Zem,
našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme. Záleží
im na čistote a poriadku nášho okolia. Prostredníctvom rôznych aktivít sa naučili ako sa starať o
rastlinky, ako pomáhať a chrániť zvieratká. Ako
správne separovať odpadky a správne sa starať o
prírodu. Zbierali odpadky nielen v areáli MŠ, ale
aj v jeho okolí. Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým
a hravým spôsobom a tak zveľaďovať životné
prostredie.
Mgr. Anna Velebná

Jarný biatlon

S takýmto názvom predstavenia nás v apríli
navštívilo bábkové divadielko Slniečko. Už aj tí
najmenší z našej materskej školy vedia, že smeti
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Začiatkom mája sme otestovali bežecké a
strelecké schopnosti žiakov ZŠ Mojmírovce v
súťaži s príznačným názvom: Jarný biatlon. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: chlapci adievčatá.
Súťaže sa zúčastnilo 23 chlapcov a 12 dievčat
8. a 9. ročníka, ktorých úlohou bolo v čo najkratšom čase prebehnúť určenú trasu na dvoch
stanovištiach v šiestich streleckých pokusoch

neminúť terč a dosiahnuť čo najviac bodov.
Súťaži predchádzala strelecká príprava na hodinách telesnej a športovej výchovy. V kategórii
chlapcov sa po celkovom súčte bodov najvyššie
skóre podarilo získať Martinovi Hustému (8. B),
za ním sa umiestnili s rovnakým počtom bodov
Lukáš Benčík spolu s Nikolasom Ferusom (8. B).
Titul najlepšieho strelca si so 47 bodmi vystrieľal
Matúš Poledník (8. A), druhé miesto obsadil s 38
bodmi Lukáš Benčík (8. B) a na treťom mieste sa
s 37 bodmi umiestnil Martin Hustý (8.B).
V kategórii dievčat si prvé miesto vybojovala Petra Szákalová (9. A), na druhom mieste sa
umiestnila Sofia Francová (9. A) a tretiu priečku
napokon obsadila Frederika Hanáková (8. A). Za
najlepšiu strelkyňu bola vyhodnotená Frederika
Hanáková (8. A), ktorá nastrieľala 32 bodov, na
druhom mieste skončila Lucia Kováčová (9. A) s
31 bodmi a tretiu priečku obsadila Petra Szákalová (9. A) s 26 bodmi.
Atmosféru jarnej súťaže okrem pekného počasia a kvalitných výkonov podčiarklo i vzorné
správanie žiakov, ktorí prejavili nielen súťaživého ducha, ale tiež radosť z pohybu a športovo
stráveného dopoludnia.
Mgr. Peter Slíž

MO mladších žiakov
vo futbale
V apríli sme sa zúčastnili s mladšími žiakmi
Majstrovstiev okresu vo futbale. V neľahkých

súbojoch ZŠ Mojmírovce reprezentovalo 9
chlapcov (8+1) 5. a 6. ročníka. Chlapcom sa žiaľ
nepodarilo získať žiaden bod, pretože prehrali 3
z 3 zápasov. Napriek tomu chcem vyzdvihnúť ich
nadšenie a bojovnosť v prvom turnaji podobného
typu a zdôrazniť význam účasti na súťažiach,
kde si žiaci môžu zmerať sily so seberovnými,
získať skúsenosti a motiváciu pracovať a skvalitňovať svoje výkony. Verím, že chlapci nestratia
chuť a budú trénovať, aby sme v ďalšom ročníku
obsadili lepšie umiestnenie.
Mgr. Peter Slíž

Zbojník na otvorení
kultúrneho domu
Máme nový kultúrny dom v Mojmírovciach,
budeme tu smiať sa, spievať, aj tancovať. Všetci
sa tešíme, že sa znovu vidíme v Mojmírovciach...
Slovami tejto piesne sa prihovárali členovia
DFS Zbojník početnému publiku počas slávnosti
otvorenia zrekonštruovaného stánku kultúry v
našej obci. Deti sa predstavili ľudovými piesňami a tancami, ktoré čerpajú z bohatej studnice
nášho folklóru. Svojím vystúpením prejavili radosť i vďaku z krásnych priestorov, kde sa určite
opäť stretneme.
PaedDr. Mária Eliašová,
vedúca DFS Zbojník
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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

