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Mojou obcou sú
Mojmírovce

Vážení čitatelia,
do rúk sa vám dostalo letné dvojčíslo časopisu Mojmírovčan, ktoré je opäť plné zaujímavých článkov.
Titulnú stranu sme sa rozhodli venovať
poľnohospodárskej žatve, ktorú považujeme
za jednu z najväčších letných udalostí vidieka.
Väčšina z nás si isto pamätá časy, keď sme
ako malé deti s radosťou a nadšením sledovali
kombajny, ako na poliach neúnavne zbierajú dary prírody. Za
pozoruhodnou prácou týchto strojov sa však ukrýva viac než
zber obilia a ďalších poľnohospodárskych plodín. Za väčšinou
dobrôt, ktoré sa denne dostávajú na naše stoly, môžeme nájsť
usilovnú prácu poľnohospodárov, ktorí nielen v tomto období
pracujú vo dne v noci, aby bol zabezpečený dostatok surovín na
chlieb náš každodenný, a mnohé ďalšie pokrmy.
Okrem článkov o dianí v obci i mimo nej vám v časopise
prinášame podrobnejší článok o našom významnom, už zosnulom rodákovi, Emilovi Kosírovi. Pozrieme sa na posledné
udalosti v našom regionálnom múzeu. Veľký priestor venujeme
aj školám, v ktorých to v súvislosti s prázdninami prekypuje aktivitami. Na záver nahliadneme do diania v materskom centre
a do kuchyne šéfkuchára, ktorý pre vás opäť pripravil jeden zo
svojich skvelých receptov.
V mene redakčnej rady vám prajem príjemné letné čítanie.
Tomáš Poledník,
predseda RR

NA ZAMYSLENIE
Prečo žiť tu a teraz?
Možno práve preto, že je letné obdobie a mnohí z nás majú
aj dovolenkové obdobie. Je to čas, ktorý zvyčajne využívame na
oddych, načerpanie nových síl, viac sa venujeme svojim rodinám a priateľom. Uhol pohľadu zameriavam úmyselne na čas.
V posledných pár rokoch si čoraz viac ľudí uvedomuje
zmenu rýchlosti jeho plynutia, zvýšila sa. Každý z nás sa s touto
zmenou vysporiadava po svojom. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť, dôležité pojmy času, ktoré tvoria naše životy a ovplyvňujú
naše smerovanie na základe našich postojov a následných
rozhodnutí. J.W. Goethe raz povedal vetu: Postoj chvíľa, si tak
krásna. Určite mal na to časový dôvod, zažil a precítil chvíľu,
ktorá bola z jeho pohľadu neopakovateľne prínosná a obohacujúca.
Doprajme si preto všetci ten správny čas, čas na všetko, na
čom nám naozaj záleží a po čom túžime, so zdravím úsudkom a
odhodlaním znovu tvoriť a rozvíjať tie správne veci, kvôli sebe,
svojim blízkym i všetkým ostatným. Práve preto je potrebné žiť
tu a teraz.
tt
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* Mravec OZ a MO Matice Slovenskej vo Veľkom Záluží pozývajú širokú verejnosť na Medzinárodný gajdošský festival 2019 pod
názvom Zagajduj gajdoško, ktorého časť programu sa v sobotu
10. augusta 2019 o 19.00 hodine uskutoční aj v obci Mojmírovce
v kultúrnom dome.
V programe sa predstavia účinkujúci zo Slovenska, Česka, Poľska,
Slovinska, Chorvátska a Škótska. Podrobný program festivalu je
možné nájsť na webovom sídle obce Mojmírovce.
* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pripravujú v dňoch 12. - 16. augusta 2019 denne od 8.00 do 15.30 hod.
prázdninové tvorivé dielne pre deti. Pestrý program pozostáva zo
širokého spektra aktivít rozvíjajúcich detské myslenie a kreativitu.
Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť v Klientskom centre na OcÚ počas úradných hodín.
Poplatok za týždeň je 40 €. V cene je desiata, obed, olovrant, materiál
a pedagogický dozor.
* Obec Mojmírovce a Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
pozývajú širokú verejnosť na podujatie pod názvom Dni obce – Mojmírovské vinobranie – Družstevný deň 2019.
Bohatý program sa uskutoční v dňoch 06. - 08. septembra 2019 v
areáli Regionálneho múzea Mojmírovce a na Námestí sv. Ladislava
v Mojmírovciach. Podrobný program osláv je možné nájsť na webovom sídle obce.
* RMM vás pozýva na otvorenie výstavy s názvom Ľudia, bdite!,
ktoré sa uskutoční 6. septembra 2019 o 18.00 hod. v priestoroch
múzea. Vernisáž výstavy sa koná v rámci podujatia Dni obce - Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň.
Hlavnou myšlienkou výstavy je pripomenutie si udalostí II. svetovej
vojny spojených s významnými výročiami a vzdanie úcty všetkým
vojnovým obetiam.
* ZO SZZ v Mojmírovciach vás srdečne pozýva na 32. výstavu
ovocia, zeleniny, kvetov a pestrých doplnkov, ktorá sa bude konať
v kongresovej sále Kaštieľa v Mojmírovciach v dňoch 07. – 09. septembra 2019.
Výpestky budú odoberané v dňoch 05. - 06. septembra 2019 od
08.00 do 18.00 hod. v kongresovej sále.

Zrnko múdrosti:

Dva najdôležitejšie dni v tvojom živote: deň, keď si sa narodil
a deň, keď si prišiel na to, prečo.
M. Twain
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Multifunkčné
ihrisko

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program rozvoja
športu na rok 2018.
Na projekt Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce bola obci Mojmírovce poskytnutá dotácia v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a
mantinelmi v súlade s § 2 odst. 2 písm. e) zákona
č. 524/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Úradu vlády Slovenskej republiky .
Stavba Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce pozostáva z Multifunkčného ihriska a
vonkajšieho osvetlenia ihriska. Multifunkčné
ihrisko je viacúčelovým ihriskom o vnútorných
rozmeroch 18 x 33m. Povrch ihriska tvorí umelý
trávnik. Okraj trávnatého povrchu je lemovaný
cestným obrubníkom. Osvetlenie je riešené
štyrmi stĺpmi s reflektormi, na každom stĺpe je
osadený jeden LED reflektor. Priestorové nároky
využitia sú optimálne pre využívanie multifunkčného ihriska na športy: volejbal, streetbal,
minifutbal, nohejbal, tenis. Z hľadiska svetelnej
pohody sú plochy dimenzované na bežný štandard využitia na športovanie.
Firma SPORT NITRA s.r.o. predložila v
rámci verejného obstarávania najlepšiu cenovú
ponuku. Celý proces výberového konania bol
kontrolovaný a posudzovaný poskytovateľom
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finančnej dotácie. Následne po oznámení o
pridelení dotácie a oznámení o správnosti výberového konania bola uzavretá zmluva o dielo
so zhotoviteľom stavby SPORT NITRA, s.r.o.,
ktorá bola podpísaná dňa 21.01. 2019.
Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy s
dodávateľom stavby predstavuje finančnú čiastku 56 228,38 € s DPH. Z tejto čiastky bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Úradu
vlády Slovenskej republiky vo výške 37.000 €.
Vybudovaním multifunkčného ihriska sa
zatraktívnil voľný priestor na športové aktivity v
areáli Základnej školy, ktorý bude slúžiť k spokojnosti občanom obce Mojmírovce. Majiteľom
a prevádzkovateľom riešeného objektu multifunkčného ihriska je obec Mojmírovce.
PhDr. A. Hahnová

Terénna
sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v
obci I bol realizovaný v obci Mojmírovce od
marca 2016 do júna 2019. Výkon bol zabezpečený dvomi pracovníčkami – terénna sociálna
pracovníčka a terénna pracovníčka v zmysle
zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR (IA MPSVaR).
Terénna sociálna práca bola vykonávaná
hlavne v prirodzenom prostredí ľudí, zameraná
na podporu jednotlivcov a skupín, ktoré žijú
dlhodobo v podmienkach sociálneho vylúčenia,
založená okrem iného na etických hodnotách,
princípoch. Pracovníčky spočiatku sídlili v
priestoroch kultúrneho domu, neskôr bola ich
kancelária presunutá do Polyfunkčného domu na
Hlavnej ulici č. 943/12, kde vykonávali potrebnú
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administratívnu činnosť, alebo tam prebiehala
komunikácia s ľuďmi, ktorí ich pomoc vyhľadávali. V prípade potreby bol k dispozícií služobný
telefón, ktorý mohli jednotliví občania v nevyhnutných prípadoch využiť pri komunikácii s
inštitúciami, potencionálnymi zamestnávateľmi,
lekármi a pod..
Hlavnou činnosťou TSP a TP bolo poskytovanie odbornej pomoci, základného poradenstva, návrhov riešení v nepriaznivej životnej
situácii, zmocňovanie a aktivovanie osôb k činnosti, v zmysle schopnosti riešiť svoje problémy
aj vlastným úsilím s cieľom pozitívnej zmeny.
Ďalej asistencia, sprievody, prevencia sociálno-patologických javov a pod.
Počet osôb, s ktorými terénne sociálne pracovníčky spolupracovali od začiatku projektu
k aprílu 2019 bol 162. Subjekty, s ktorými
kancelária terénnej sociálnej práce najčastejšie
spolupracovala boli: Obec Mojmírovce, Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, Základná a
Materská škola Mojmírovce, sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne, štátna polícia, útulok mesta
Nitra, krízové centrá, charitatívne organizácie,
dodávatelia energií, zamestnávatelia, nemocnice,
lekári, advokáti, exekútori, súdy a iné inštitúcie
podľa potreby.
Pracovníčky sa aktívne venovali:
• pomoci pri vybavovaní potrebných dokumentov, ako je občiansky preukaz, rodný list, a iné,
pomoci a poradenstvu pred umiestnením do
zariadenia pre seniorov, špecializovaného zariadenia,
• komunikácii s inštitúciami – Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny, sociálnou poisťovňou,
zdravotnými poisťovňami, inými organizáciami
v regióne,
• asistencii pri riešení finančného oddlženia
– bankrot, poradenstvo pri nepomerne vysokých
úrokov z pôžičiek, komunikácia s exekútormi
- napríklad pri zablokovaní účtu, pri vyčíslení
výšky dlhu,
• poradenstvu a objasňovaniu obsahu dokumentov – zo súdu, od exekútora, z poisťovní, z úradu
práce, polície a iných,
• pomoci pri aktívnom hľadaní si zamestnania
– komunikácia s personálnymi agentúrami, zamestnávateľmi, vyhľadávanie voľných pracov-

ných pozícií na internete, asistencia pri spísaní
životopisu, žiadostí do zamestnania,
• pri strate zamestnania – pomoc pri evidencií
sa na Úrade práce, asistencia pri výpovedi pracovnej zmluvy, vykomunikovanie odstupného so
zamestnávateľom,
• v oblasti bývania asistencii pri legalizácií
stavieb a vysporiadaní pozemkov, spolupráca s
katastrálnym úradom pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, získaní listu vlastníctva a i.,
• pomoci pri administratívnych úkonoch spätých
s bežným chodom domácnosti ako je zapojenie
dodávok elektrickej energie, plynu, vody, alebo
zmena dodávateľskej spoločnosti,
• obrátiť sa na nás mohli aj občania pri napätých
medziľudských vzťahoch medzi susedmi – mediácia,
• v oblasti zdravia spolupráci so zdravotnými
zariadeniami – objednanie sa na vyšetrenie a
motivácia k absolvovaniu preventívnych a odborných vyšetrení,
• v rámci prevencie problémov spätých so závislosťami – prevenčné aktivity, sprostredkovanie
odbornej pomoci,
• spolupráci s pracovníkmi sociálno-právnej
ochrany detí a kurately,
• asistencii pri spísaní návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností, rozvod, pri vybavovaní
náhradného výživného,
• komunikácii s materskou a základnou školou
– sprostredkovanie prihlášok pri zápise do prvého ročníka, motivácii k absolvovaniu predškolského ročníka,
• v oblasti sociálneho zabezpečenia – asistencia
pri vybavovaní kompenzačného príspevku, opatrovateľského príspevku, získanie preukazu ZŤP,
pri vybavovaní starobného dôchodku, rodičovského príspevku a iné v súčinnosti.
Na základe doterajších praktických skúseností sa javí uvedená pomoc cieľovej skupine
potrebná a v prípade, že IA MPSVaR SR vyhlási
novú výzvu na projekt s cieľom riešenia vyššie
uvedených problémov cieľovej skupiny bolo
by vhodné, aby sa obec Mojmírovce do projektu prihlásila a využila nenávratné finančné
prostriedky z EÚ na riešenie problémov cieľovej
skupiny v obci.
Mgr. Katarína Lázniková
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Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
Obec Mojmírovce už dlhodobo pociťuje potrebu
zvýšenia kapacity materskej školy, nakoľko nedokáže uspokojiť žiadosti všetkých rodičov. Z
uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo zdrojov EÚ vo výške 446 825,95 €,
za účelom realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy
v obci Mojmírovce, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce. Zároveň schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a žiadaného nenávratného finančného príspevku
v súlade s podmienkami
poskytnutia
pomoci, celkovo vo
výške 23 517,16 € a
zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce Mojmírovce.
Získavanie
finančných prostriedkov pre
obec z iných zdrojov
je jednou z priorít
vedenia obce, preto
obec
Mojmírovce
podala v prvom polroku 2019 niekoľko
žiadostí na získanie
týchto financií a bola
v už v niektorých žiadostiach aj úspešná.
Obecné zastupiteľstvo
k tejto téme zobralo na vedomie nasledovné informácie o získaných financiách:
1. Nadácia SPP – získaných 6.000 € na vybudovanie modernej čitárne v obci Mojmírovce,
2. Ministerstvo financií SR – získaných 10.000 €
na rozšírenie miestnych chodníkov,
3. Nitriansky samosprávny kraj – získaných
1.700 Eur na oslavy Dni obce – Mojmírovské
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vinobranie – Družstevný deň 2019,
4. Nitriansky samosprávny kraj – získaných 700
€ na propagačný materiál obce,
5. Fond na podporu umenia – získaných 1.000 €
na nákup kníh do obecnej knižnice,
6. Fond na podporu umenia – získaných 20.000 €
na modernizáciu obecnej knižnice,
7. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu – získaných 15.000 € na projekt
WIFI pre Teba – internet pre všetkých v obci
Mojmírovce.
Jednou z dôležitých tém aktuálneho volebného
obdobia je aj výsadba stromov v obci a následná
starostlivosť o verejnú zeleň. Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach zobralo na vedomie
informáciu o zapojení sa obce Mojmírovce do
Národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska – Zelené obce Slovenska a následne
schválilo vypracovanie realizačného projektu
súvisiaceho so zapojením sa do národného
projektu s názvom
Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska – Zelené
obce Slovenska.
Slovenská inovačná a
energetická agentúra
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita
životného prostredia
vyhlásila výzvu na
podporu
nízkouhlíkových
stratégií
(NúS) pre všetky typy
území. Nakoľko vypracovanie uvedenej
stratégie je povinnosťou obce, obec využila možnosť získať na
túto stratégiu financie
z iných zdrojov a obecné zastupiteľstvo schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 15 461,33 € za účelom realizácie
projektu s názvom Lokálna nízkouhlíková
stratégia obce Mojmírovce.
Obec Mojmírovce dlhodobo spolupracuje so Slovenskou samosprávou v Budapešti, preto Obecné
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zastupiteľstvo v Mojmírovciach jednomyseľne
schválilo uzatvorenie Dohody o medzinárodnej spolupráci miestnych spoločenstiev medzi
Slovenskou samosprávou v Budapešti a obcou
Mojmírovce.
Na svojom 6. zasadnutí obecné zastupiteľstvo
súhlasilo s menovaním do Rady starších obce
Mojmírovce ako poradného orgánu starostu obce
na volebné obdobie 2018 – 2022 navrhnutých
členov ZO JDS a to nasledovne Belan Vincent,
Čanakyová Mária, Čurgali Anton, Macáková
Jarmila, Ing. Mičiak Daniel, Molnárová Oľga,
Porhajašová Zlatica, PhDr. Strihová Anežka a
Tulipánová Jozefína.
Obec Mojmírovce je bohatá na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti a preto súhlasilo z dôvodu
zachovania historického odkazu budúcim generáciám s vymenovaním navrhnutých členov
do Komisie pre evidenciu pamätihodností obce
Mojmírovce nasledovne: Mgr. Rudolf Arpáš pedagóg, hudobník, riaditeľ ZUŠ Mojmírovce,
Ing. Andrea Bakošová - ekonómka, projektová
manažérka, Mgr. Pavol Doman - muzeológ,
pracovník Regionálneho múzea Mojmírovce, PaedDr. Edita Filipová - pedagogička, výtvarníčka,
riaditeľka Regionálneho múzea Mojmírovce,

Mgr. Viola Haršániová - pedagogička, spisovateľka, Mgr.et Bc. Tatiana Ivanová - historička,
pracovníčka múzea, PhDr. Peter Keresteš, PhD.
- historik-archivár, riaditeľ štátneho archívu v
Ivanke pri Nitre, Mgr. Daniela Kozáková - pedagogička, projektová manažérka, manažérka
Miestnej akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA,
Bc. Tomáš Poledník - asistent technológ v PD
Mojmírovce, predseda redakčnej rady časopisu
Mojmírovčan, Tatiana Tóthová - projektová
manažérka, PaedDr. Robert Žilík - pedagóg,
folklorista, výtvarník, spisovateľ.
Hasičská zbrojnica v obci je v havarijnom stave.
Vedeniu obce záleží na tom, aby DHZ Mojmírovce malo vytvorené čo najlepšie podmienky
pre svoju činnosť a preto Obecné zastupiteľstvo
v Mojmírovciach schválilo opätovné podanie
žiadosti o dotáciu na projekt Revitalizácia hasičskej zbrojnice v obci Mojmírovce. Finančné
prostriedky je možné získať zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce. Obecné zastupiteľstvo taktiež
súhlasilo so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.

Aby sme nezabudli
na hrôzy vojny
Obec Mojmírovce dopĺňa každý rok knižničný fond v obecnej knižnici o zaujímavé knižné
tituly.
Vďaka
úspešnému projektu v
programe Akvizícia
knižníc z Fondu na
podporu umenia obec
získala na nákup kníh 1.200 Eur. Podarilo sa tak
obecnú knižnicu obohatiť o ďalších 135 knižných
titulov s vojnovou a vojenskou tematikou. Hlavný cieľ projektu s názvom Aby sme nezabudli na
hrôzy vojny je preventívne, formou vzájomného
dialógu žiakov ZŠ a študentov Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach s pedagógmi
zamedziť prieniku do extrémistických skupín
len preto, lebo je to „IN“. Doplnením knižnič-

ného fondu o tieto knihy, cielene zameranými
na prejavy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu,
extrémizmu a ostatných prejavov intolerancie,
predpokladáme, že žiaci získajú nový pohľad na
túto problematiku a sami si budú môcť na príkladoch z obdobia vojny, utrpení jednotlivcov počas
vojnových čias, spraviť svoj názor a vyjadriť ho.
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Deň detí
Prvý júnový deň už
tradične patrí deťom. Na
Slovensku sa Medzinárodný
deň detí oslavuje od roku
1952. Celosvetovo oslavujú
MDD 1. júna vo vyše 21
krajinách. Cieľom MDD je
urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej
lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné.

Dovoľte mi poďakovať sa prostredníctvom
obecného časopisu Mojmírovčan všetkým
sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už
vecným alebo finančným darom, prispeli k organizácii MDD 2019.
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Šachový Rapid Turnaj
Druhá júnová sobota patrila šachovému
turnaju a hralo sa „O pohár starostu obce Mojmírovce“. Kultúrny dom sa už od rána postupne
zapĺňal súťažiacimi všetkých vekových kategórií. Hlavným rozhodcom bol Arpád Piroška,
2. trieda FIDE, predseda Nitrianskej šachovej
akadémie.

šachovnicu si vedia predstaviť v pamäti, zaviažu
sa im oči a sú schopní odohrať partiu so svojimi
spoluhráčmi.

Festival na Námestí
Hodové slávnosti v našej obci prebiehali v
tomto roku na Námestí sv. Ladislava, zorganizovali ich Penzión BRUDER s obcou Mojmírovce
a veru bola skvelá atmosféra i napriek premenlivému počasiu.

PhDr. A. Hahnová
Foto: Ing. Jaroslav Horváth

Spoločenské posedenie
dôchodcov
V našej obci máme už vytvorenú takú milú
tradíciu. Oslavy dňa detí už tradične zorganizovala obec Mojmírovce v spolupráci zo spoločenskými organizáciami v areáli ZŠ a futbalového
ihriska. Na deti čakalo veľa zábavných aktivít i
kultúrny program. Nechýbali ani ukážky techniky práce členov Dobrovoľného hasičského zboru
z Mojmíroviec a Rastislavíc. Prácu hasičov si

mohli deti aj vyskúšať a na záver ich čakala
penová párty. Osvetu a ukážky prvej pomoci na
svojom stanovišti predviedli členovia MS SČK.
O kultúrny program sa postarala rocková kapela
SLIDE. Každé dieťa, ktoré úspešne absolvovalo
jednotlivé stanovištia, dostalo pečiatku a po zozbieraní všetkých pečiatok na každé jedno z nich
čakala sladká odmena.
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Výbor Základnej organizácie JDS v Mojmírovciach usporiadal dňa 7. júna 2019 pre svojich
členov tradičné spoločenské posedenie v kultúrnom dome. Posedenie svojou prítomnosťou poctili vzácni hostia: starosta obce Mgr. Martin Palka, predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz
a riaditeľ ZUŠ Bc. Rudolf Arpáš s manželkou.
Organizátori pripravili pre zúčastnených chutný
hovädzí guláš, príprave ktorého sa „kuchári“ a
ich pomocníci venovali už od predošlého dňa a
vďaka sponzorovi dostali i symbolický pohár
vína k gulášu. Na spestrenie posedenia prítomným zahrala do tanca i na počúvanie mojmírovská kapela Cedronka. Hádam najväčším prekvapením podujatia bolo, že všetci prichádzajúci po
zaplatení symbolického 1 € získali vstupenky,
ktoré boli zlosovateľné v tombole. Na zháňaní
cien do tomboly sa podieľali členovia výboru a
ostatní ochotní členovia, ktorí oslovovali miestnych podnikateľov a treba povedať, že ich misia
bola veľmi úspešná – drvivá väčšina oslovených
podľa svojich možností prispela. Prispeli i jednotlivci - nepodnikatelia. Zhromaždilo sa toľko
cien do tomboly, že nakoniec každý majiteľ zlosovateľného lístka sa tešil výhre.
Treba poďakovať všetkým sponzorom – stálym i novým, vymenovať všetkých nie je možné,
ale všetkých môže hriať dobrý pocit, že prispeli k
pekným a príjemným chvíľkam zúčastnených.
D.M.

Čo pre Vás znamená šach?
Ťažká otázka, pre každého znamená šach
niečo iné. Niekto berie šach čisto ako šport,
niekto ako zábavu, či umenie. Najlepšie je asi
povedať, že je to spojenie všetkého, od vrcholového športu, cez maratónsky beh (dá sa porovnať
s fyzickou záťažou) a je v tom aj krása umenia.
Aké tu máme dnes zastúpené vekové kategórie
a ako je to všeobecne?
Na dnešnom turnaji evidujeme najmladšieho
súťažiaceho vo veku 7 rokov a najstarší pán má
82 rokov. Všeobecne platí, že deti už kľudne
môžu hrať šach od 4-5-tich rokov a postupne,
hrať môže každý, pokiaľ mu dobre slúži pamäť,
videl som už hrať aj 87 ročného pána bez problémov.
Prečo je dobré hrať šach?
U malých detí ide o rozvíjanie jemnej motoriky, pozornosti a predvídavosti. Keď pošlete
deti napr. do školy, dieťa si už dáva väčší pozor,
predvída napr. cestnú premávku. U nás deti
učíme, aby už vopred premýšľali aspoň 2, 3
ťahy vopred. Tak isto aj šachový súradnicový
systém pomáha deťom pochopiť mapu zemepisu,
geografiu, ďalej matematiku, kombinatoriku.
Šach pomáha aj pri učení sa čítať alebo výuke
cudzích jazykov, všeobecne by sa dalo povedať,
že rozvíja mozgovú kapacitu, zlepšuje sa a trénuje pamäť. Sú hráči, ktorí vedia hrať aj naslepo,

V programe pre verejnosť okrem iných účinkujúcich dominoval 35 členný orchester z partnerskej obce Wartberg an der Krems z Rakúska,
ktorý sa odprezentoval svojou pohodovou hudbou nie len na pódiu ale aj vo výletnom vláčiku
ešte pred vystúpením v rámci krátkej prehliadky
našej obce. Členovia orchestru spolu s hlavnými
predstaviteľmi si takto prezreli priestory Vinice
miestneho PD a Urmínskeho mlyna. V nedeľu
si prezreli zasa Kaštieľ, Regionálne múzeum a
Kostol sv. Ladislava, svoju hudobnú prezentáciu
ukončili hraním pre verejnosť na Námestí po
skončení slávnostnej sv. omše. Partnerstvo našej
obce s rakúskou obcou Wartberg an der Krems
trvá už viac ako 25 rokov a rozvíja sa hlavne
po kultúrnej stránke čo je veľmi prospešné a
inšpirujúce.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
tt
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Keď slávik
v zelenom lístí
Pod týmto názvom sa uskutočnilo vo Veľkej
sále Kaštieľa Mojmírovce príjemné podujatie pri
príležitosti Medzinárodného podujatia Víkend
otvorených parkov a záhrad.
Pestrý program spríjemnil všetkým prítomným júnové nedeľné popoludnie, v programe
vystúpili Musicantica Slovaca, Detský spevácky
zbor Škovránok a Paper Moon Trio. Diváci si
so záujmom prezreli sochy, ktoré pre túto príležitosť vytvoril Robert Žilík, kresby a práce z
ateliéru Elementária a okrem iného absolvovali
aj náučnú prechádzku parkom. Cieľom tohto
podujatia je prezentovať a zdôrazňovať hodnoty
našich parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich ak-

tívnej ochrany. Práve preto by sme sa mali starať
a chrániť našu zeleň, je nenahraditeľná.
Toto podujatie pre vás pripravili a zabezpečili: DROPiK o.z., Kaštieľ Mojmírovce a.s., a MO
MS Mojmírovce.
tt
Foto: archív DROPiK, o.z.
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Zájazd členov JDS
v Mojmírovciach
do Trnavy
V polovici mája usporiadala Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Mojmírovciach v zmysle schváleného plánu činnosti
na rok 2019 jednodňový zájazd do malého slovenského Ríma – do Trnavy. Po dlhšom období
nepriaznivého studeného a daždivého počasia sa
v deň výletu počasie umúdrilo, a tak sme sa po
vjazde do centra Trnavy, cez historickú hradnú
bránu okolo sochy básnika Antona Bernoláka,

ocitli v blízkosti Trojičného námestia.
Tu nás čakal sprievodca z informačného
centra Trnavy, ktorý sa nás ujal a sprevádzal
nás po historických pamiatkach Trnavy a svojím
vysoko profesionálnym prístupom a bohatými
vedomosťami sa zaslúžil, že sme si prezreli a
oboznámili sa s centrálnou časťou Trnavy a jej
bohatou históriou.
Prvou zastávkou bolo Trojičné námestie,
ktoré je pomenované podľa sochy svätej Trojice
– Trnavčanmi nazývané „Trojička“ z roku 1695.
V čase socializmu bolo dielo odstránené a na
svoje miesto sa vrátilo pred dvadsiatimi rokmi.
Na námestí sme navštívili mestskú vežu, kultúrny dom, Divadlo Jána Palárika, poštu a viaceré
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meštianske domy. Z mestskej veže bol nádherný
výhľad do širokého okolia, z ktorej bolo vidieť
aj Zobor, o čom sa po náročnom výstupe na
vežu mohli presvedčiť aj tí zdatnejší účastníci
zájazdu.
V Trnave sa v tom období na Trojičnom námestí konala akcia Májový kvet, súčasťou ktorej
sú stánky remeselníkov, prednášky z oblasti starostlivosti o kvety a záhradu, praktické návody
na pestovanie rôznych druhov kvetov, ukážky
práce šikovných aranžérov, ako aj bohatý sprievodný kultúrny program. Vychutnať si ponuky
Májového kvetu mohli výletníci až po absolvovaní prehliadky ďalších trnavských skvostov.
Z Trojičného námestia sme sa presunuli na
Univerzitné námestie, na ktorom sa nachádzal
katedrálny Kostol sv. Jána Krstiteľa, ľudovo
nazývaný aj „univerzitný“ kostol, keďže bol v
minulosti súčasťou univerzitných budov Trnavskej univerzity. Ďalej sa tu nachádzali budovy
Trnavskej univerzity, pamätníky pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. a Pomník SNP. Neďaleko námestia sa nachádzal univerzitný parčík s fontánou
a príjemným miestom na oddych. Samozrejme,
navštívili sme aj interiér univerzitného kostola,
pokochali sa jeho nádhernou barokovou výzdobou a oboznámili sa s bohatou históriou spojenou
hlavne s rodom Esterházyovcov. Pred kostolom
sme si urobili spoločnú fotografiu.
Ďalšou navštívenou pamiatkou bola Bazilika svätého Mikuláša – pre Trnavčanov „hrubý
kostol“ – postavený v neskorogotickom slohu.
Kostol bol od roku 1543 do roku 1820 katedrálnym metropolitným chrámom Ostrihomskej
arcidiecézy. V jednej z jeho bočných kaplniek sa
nachádza obraz Panny Márie Trnavskej. Dóm sv.
Mikuláša dňa 9. novembra 2008 vyhlásil pápež
Benedikt XVI. za baziliku minor.
Po obhliadke hrubého kostola nám sprievodca ešte ukázal historickú starú časť Trnavy
v jeho blízkosti, kde sa okrem iného nachádzajú
staré meštianske domy a aj dve zrekonštruované
synagógy, ktoré dnes slúžia kultúrno – spoločenským účelom. Tu sa s nami sprievodca rozlúčil a
my sme sa mohli venovať individuálnemu spoznávaniu Trnavy a vychutnať si ponuky Májového kvetu.
Domov sme sa vracali plní pekných zážitkov
a obohatení aj o časť historických poznatkov o
tomto peknom historickom meste.
D.M.
Foto: D.M., internet
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Seniori súťažili
Mestská organizácia JDS Vráble pripravila
14. júna 2019 Okresné športové hry seniorov
Nitrianskeho okresu v areáli základnej školy.
Športové hry sa konali pod záštitou Okresnej
organizácie JDS Nitra s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátora
mesta Vráble.
Za ZO Mojmírovce sa športových hier
zúčastnili: Magdaléna Farkašová, Jozefina Tulipánová, Gabriela Krivušová, PhDr. Anežka
Strihová, Valent Čanaky, Anton Čurgali, Ing.
Daniel Mičiak a Ľubomír Striha.
Súťažilo sa v týchto disciplínach:
Ženy: beh na 60 m, hod válkom, hod granátom na
cieľ, vrh guľou (3 kg), hod na basketbalový kôš,
streľba zo vzduchovky.
Muži: beh na 100 m, beh na 300 m, hod granátom
na cieľ, vrh guľou (4 kg), hod na malú bránku
cez prekážku, hod na basketbalový kôš, streľba
zo vzduchovky.

Súťažiaci boli rozdelení do kategórií:
K - 1 ženy a muži do 70 rokov
K - 2 ženy a muži nad 70 rokov
Seniori z Mojmíroviec súťažili v 16 disciplínach. Prvé miesto získal Anton Čurgali
v disciplíne kop na bránku a v disciplíne hod
na basketbalový kôš Anežka Strihová. Víťazi
jednotlivých disciplín postupujú do krajského
kola, ktoré sa bude konať v Šali. V ďalších disciplínach, v streľbe zo vzduchovky, bol Valent
Čanaky prvý a Magdaléna Farkašová bola tretia
v hode na basketbalový kôš.
Súťaže prebiehali za krásneho a horúceho
počasia v príjemnom prostredí základnej školy.
Ďakujeme usporiadateľom za príjemnú a ústretovú atmosféru pre športové zápolenie.
A.S.
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Významný rodák

Emil Kosír
Parte za Emilom Kosírom, ktoré odznelo
dňa 14. 3. 2019 na poslednej rozlúčke s ním v
Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, zostavila
Uršuľa Turčanová.

Júliusom Trégerom formoval dramaturgiu divadla. Neraz dokázali dostať na repertoár divadla
tituly, ktorým z ideologických dôvodov hrozil
zákaz uvedenia. Viaceré z nich boli neskôr ocenené ako napríklad slávna inscenácia Rodinná
slávnosť, v ktorej aj hral.
Postupom času mu organizačné a riadiace
funkcie ukrajovali z hereckých príležitostí. Dlhé
roky bol umeleckým šéfom divadla, na istý čas
sa stal aj riaditeľom. Popri tom zodpovedal aj
za ekonomické a organizačné záležitosti, ko-

Emil Kosír, známy i ako Miloš
Kosír, pretože práve pod týmto menom ho poznal široký okruh ľudí a
blízkych už od útleho veku, sa narodil 19. apríla 1937 v Mojmírovciach
pri Nitre. Tam chodil do základnej
školy, tam začal ako desaťročný
hrávať v dychovke a ako pätnásťročný účinkovať v ochotníckom
súbore. Už vtedy ho bavilo byť
muzikantom a hercom. Keď mal
dvadsaťdva rokov, rozhodol sa ísť ešte ako slobodný a bez záväzkov na konkurz do zvolenského divadla.
Bolo to v roku 1959, v roku výročia
desiateho založenia Divadla Jozefa
Gregora Tajovského. Divadla, ktoré
sa stalo jeho druhým domovom a
srdcovou záležitosťou.
Emil Kosír sa veľmi rýchlo stal jedným z
najobsadzovanejších hercov. Tiež sa bez problémov začlenil do kolektívu. Jeho zmysel pre
humor a neutíchajúci optimizmus z neho urobili
obľúbeného kolegu a priateľa. Divadlo v tom
čase intenzívne zájazdovalo so svojimi predstaveniami a on bol počas nich neraz strojcom
dobromyseľných vtipov. Vzájomné vzťahy sa
utužovali nielen na predstaveniach, ale aj pri
spoločných posedeniach a aktivitách. V pamäti
mnohých utkvel Miloš nielen ako herec, ale aj
ako gurmán s vareškou v ruke, ako znalec vína,
ako zanietený bubeník v divadelnej kapele, alebo ako futbalový a hokejový brankár, ktorý pri
športových podujatiach hájil farby divadla.
Časom sa začali prejavovať jeho organizačné
schopnosti, ktoré aktívne pretavil do zodpovednosti za chod divadla. Prijal funkciu umeleckého
šéfa činohry a v úzkej spolupráci s dramaturgom
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munikoval s riaditeľstvom v Banskej Bystrici.
Udržiaval vzťahy s teatrológmi a divadelnou
obcou. Angažoval sa v družobných kontaktoch s
divadlami v zahraničí, najmä s divadlom v ruskej
Tule. Dlhé roky sa zasadzoval o tretiu etapu rekonštrukcie divadla, ktorú sa napokon podarilo
realizovať v rokoch 1990-1994. Súčasná podoba
Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je
zo značnej miery aj zásluhou Emila Kosíra.
Významná je aj jeho ďalšia zásluha, ktorou
výrazne obohatil kultúrny život mesta Zvolen.
Kosír bol v sedemdesiatych rokoch jedným zo
zakladateľov festivalu Zámocké hry zvolenské,
ktorý má dnes na svojom konte už neuveriteľných 45 ročníkov. Vzniku festivalu v roku 1974
predchádzali tri pokusné ročníky, kde bolo treba
vychytať všemožné úskalia. Kosír spomínal, ako
na prvý ročník nosili lavičky zo zvolenských
parkov, len aby mali diváci na čom sedieť. Hrdý
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bol tiež na zámockú inscenáciu Zálety kráľa Mateja, ktorú dalo divadlo napísať na mieru a ktorá
bola podľa neho prvým slovenským muzikálom.
Rád spomínal tiež na zámockú inscenáciu
Traja mušketieri po tridsiatich rokoch. Ako
Porthos v nej žal spolu s kolegami frenetický
úspech nielen za herectvo, ale i za svoj spev.
Ako herec má na svojom konte úctyhodných
120 postáv. Vďaka svojim fyzickým dispozíciám
presvedčivo stvárňoval komické a tragikomické
postavy i postavy v drámach a v rozprávkach. Na
divadelných doskách hral s mnohými hercami
zakladajúcej generácie a zažil mnohé herecké,
režijné a iné osobnosti. Z radu jeho úspešných
postáv spomeňme napríklad Pána Puntilu z
Brechtovej hry Pán Puntila a jeho sluha Matti, Solomona Bozu z Patrickovej hry Vrahovia slečny
Opaly, Zverolekára v hre Kým kohút nezaspieva,
Samodurského z Ostrovského Bankrotu, Milana
zo Sokolovej Rodinnej slávnosti,
hostinského v Brechtovej hre
Videnie Simony Machardovej,
Capitana z Vostrého komédie Tri
v tom, Hostinského vo Feldekovej
hre Z dreva vyrezané, Beďara v
Hubačovej hre Stará dobrá kapela. Jeho poslednou rolou sa stala
postava Gibbsa v hre Arzenik a
staré dámy. Účinkoval aj v niekoľkých známych filmoch.
Emil Kosír ostával po dlhé
roky čulý a aktívny. Po odchode
do dôchodku v roku 1998 už hrával pomenej, avšak nevynechal
jedinú premiéru, jediné Zámocké
hry zvolenské, jediné posedenie
pri kapustnici či guláši. V divadelnom klube sedával na svojom obľúbenom
mieste a ochotne odovzdával svoje poznatky
novým generáciám. Aj dramaturgia neraz využívala jeho fenomenálnu pamäť a spomienky na
dejiny divadla. Bol doslova chodiacou kronikou.
Presvedčili sa o tom aj diváci viacerých slávnostných podujatí a výročí divadla, kde dokázal
zanietene sprítomňovať minulosť a z jeho slov
nikdy neprestala zaznievať láska k divadlu. Počas osláv jeho 75-ky bolo dokonca možné zažiť
obnovenú divadelnú kapelu, v ktorej hral na bicie. Osobne sa zúčastnil aj osláv aktuálne jubilejnej 70. sezóny divadla na jeseň minulého roku.
Kosírovo umenie bolo uznané viacerými ce-

nami. V roku 2006 získal Cenu Čestný MOTÝĽ
za celoživotný prínos pre DJGT, v roku 2010
Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického
samosprávneho kraja, v roku 2014 Cenu LITERÁRNEHO FONDU za celoživotné dielo.
Emil Kosír si vytvoril vo Zvolene silné zázemie. Prišiel sem slobodný a bez záväzkov. Potom
sa vo zvolenskom divadle zoznámil so svojou
manželkou Magdou. Od roku 1963 si viac ako
polstoročie stáli verne bok po boku. Spoločne
navštevovali divadlo a v posledných rokoch tu
mali vyhradené svoje stále miesto na sedenie. Do
divadla chodila často aj ich dcéra Zorka a vnučka
Martinka. Kosír bol zároveň aktívny aj v občianskych záležitostiach. Bol dlhoročným predsedom
Robotníckeho a speváckeho podporného spolku.
Rovnako bol dlhé roky predseda Spoločenstva
vlastníkov bytov. Mesto Zvolen mu prirástlo k
srdcu a našiel v ňom silné zázemie.

Jeden človek, mnoho tvárí, mnoho naplnených výziev. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zažíva odchodom Emila Kosíra
citeľnú stratu. Ostane po ňom výrazné prázdne
miesto. Zaplnia ho - namiesto jeho spomienok
– spomienky na neho. Pri príležitosti poslednej
rozlúčky sa otvára priestor na spomienky na
veľkého priaznivca divadla so žičlivým srdcom.
A azda to pohladí i srdcia jeho najbližšej rodiny,
ktorá ďakuje za všetku prejavenú sústrasť a ktorá
vie, že šesťdesiat rokov patril i do rodiny divadelnej. Česť jeho pamiatke.
Zora Kosírová
Foto: archív DJGT
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ZAZNAMENALI SME

9. ročník Cedronského behu
– pozvánka pre všetkých malých aj veľkých športovcov

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE

Hudba slovenských
kaštieľov v našom
letohrádku
Teplé letné nedeľné popoludnie 9. 6. 2019
sme strávili v príjemnom chlade nášho letohrádku pri hudbe, ktorá kedysi spríjemňovala život
panstva v našich kaštieľoch.

V nedeľu 22. septembra 2019 sa znovu
vrátia bežci z našej obce, celého regiónu ale
aj Slovenska do Mojmíroviec na už v poradí
9. ročník Cedronského behu. Toto tradičné
športové podujatie patrí k najväčším v našom
regióne a v predchádzajúcom roku prilákalo
viac ako 250 bežcov. Trať už ako je to zvykom v posledných troch ročníkoch prepája
svojou trasou 4 obce mikroregiónu Cedron
– Mojmírovce, Veľká Dolinu, Poľný Kesov
a Štefanovičovú. Príďte sa aj vy pripojiť k
bežcom alebo ich povzbudiť v uliciach našej
obce. Podujatie je určené pre všetkých: od najmenších po dospelých, profesionálov i hobby
bežcov, starších či mladších.
Beh je organizovaný OZ Cedron klub v
zázemí priestorov Kaštieľa Mojmírovce, kde
sa nachádza štart aj cieľ. Bežci si zmerajú sily
v rámci dvoch kategórií 7 a 15 km (s oficiálne
certifikovanou traťou), kde každý podľa svojich
vlastných síl bude mať možnosť naplniť heslo
podujatia – „Buď vytrvalec!“. Deti, ktorých v
predchádzajúcom roku prišlo s rodičmi až 60,
budú súťažiť podľa veku na trati 400, 800 a 1200
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m v areáli parku pri kaštieli v Mojmírovciach.
Štart detských kategórií je plánovaný na
10.00 hod. a hlavných kategórií na 11.00 hod.
Registrácia na podujatie bude možná online do
18. septembra 2019 a následne už len mieste v
deň konania sa pretekov. Maximálna kapacita
bola tento rok stanovená na 250 v kategóriách
dospelých a dorastu a 100 v detských kategóriách. Od platby štartovného sú oslobodený okrem
detí, dorastu, seniorov, členov OZ Cedron klub a
držiteľov preukazu ZŤP taktiež všetci obyvatelia
obce Mojmírovce. Pre všetkých zúčastnených
športovcov bude pripravené občerstvenie nielen
na trati ale aj po športovom výkone. O bežcov
bude taktiež plne postarané s plným komfortom
v podobe spoločnej rozcvičky s trénerom, vodičov na trati pre motiváciu, ale aj vstupom do
bazéna v areáli Kaštieľa Mojmírovce zdarma.
Pre najmenších sa taktiež uskutoční tombola.
Viac informácii o behu je možné nájsť na stránke
www.cedronskybeh.sk.
Poďme spoločne rozbehať ulice obce Mojmírovce. Tešíme sa na Vás všetkých.
OZ Cedron klub

Mali sme možnosť vypočuť hudobné diela
Daniela Georga Speera, Georga Phillipa Telemana, Heinricha Ignaza Franz Bibera, Karla
Dittersa von Dittersdorfa, Johanna Mathiasa
Spergera a Josepha Puschmanna. Z nástrojov
zazneli viola, g violone, husle a čembalo v interpretácii Collegia Wartberg 415 (Ján Krigovský,
Wolfram Fortin, Ján Kružliak, Marek Čermák).
Koncert pod záštitou obce Mojmírovce uviedol
zástupca starostu Mgr. Tomáš Dúbravský, ktorý
oboznámil publikum s tým, kam bude smerovať
benefícia vyzbieraná v podobe benefičného
vstupného na koncert. Úlohou festivalu je nielen
odovzdať publiku zážitok z krásnej hudby, ale
aj pomôcť rodinám v hmotnej núdzi, a taktiež
aspoň trochu pomôcť zdravotne postihnutým
deťom. Podujatie bolo finančne podporené z
verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Ďakujeme účinkujúcim za vystúpenie a skvelému publiku za účasť na koncerte a benefíciu.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s klasickou hudbou
v našom múzeu.
Edita Filipová

Prechádzky
Moravským Slováckom

Oľga Sklenková je rodáčka z Ivanky pri
Nitre, kde v súčasnosti žije. Predtým žila a pracovala takmer 40 rokov v Bratislave.
Keď jej deti vyleteli z hniezda a blížil sa

čas odchodu do dôchodku, začala premýšľať,
ako vyplní svoj voľný čas. V hre mala dve
témy – venovať sa fotografovaniu alebo skúšať
maľovanie. Zvíťazila zvedavosť bližšie spoznať
umenie fotografovania. Malé skúsenosti mala z
mladosti, kedy robila rodinné fotografie a sem-tam dokumentačné. Okúsila aj vôňu vývojky a
ustaľovača, jej tmavou komorou bola paneláková
kúpeľňa. Svoj záujem začala rozvíjať približne
pred desaťročím, kedy si kúpila prvú zrkadlovku
a začala nasávať „múdrosti“ okolo fotografovania. Ustavične študovala a fotografovala. Skvelou pomôckou bol internet. Keď už mala pocit, že
sama sa ďalej nepohne, skúšala získať vedomosti
inak. Zoznámila sa s fotografom Františkom
Kollářom, ku ktorému chodila do kurzu 2 roky,
potom sa prihlásila na Univerzitu tretieho veku,
odbor Digitálna audio a video technika. Po 3 rokoch U3V úspešne ukončila. Keďže vývoj tohto
prekrásneho hobby ide neustále dopredu, musela
sa naďalej vzdelávať. Absolvovala každoročne 3
– 4 workshopy, využila každú príležitosť, ktorá
ju mohla posúvať dopredu. Zúčastnila sa viacerých výstav a nezostala bez ocenení, niekoľkokrát sa umiestnila na prvých priečkach.

Začínala ako väčšina fotografov – fotografovaním kvietkov, chrobáčikov a rôznych iných
detailov, portrétov, bábätiek, tehuliek, žiakov,
aktov, prírody...
Nakoniec zistila, že jej srdcovkou je krajina a
príroda všeobecne. Zamilovala sa do Moravského Slovácka. Je obdivovateľkou nádherne zvlnenej krajiny, políčok a vinohradov v okolí Kyjova.
Prirástli jej k srdcu chotáre obcí Hovorany, Karlína a Šardic. Fotografie z prechádzky týmto krajom sú povýšené na umelecké obrazy, ako sme
sa presvedčili na otvorení tejto pozoruhodnej
výstavy v galerijnej časti nášho múzea 8. 6. 2019.
Kurátorkou výstavy je PhDr. Gabriela Goliášová. Výstava potrvá do konca augusta 2019.
Edita Filipová
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Olympiáda chrobáčikov
Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania v
materskej škole je aj rozvoj pohybovej a športovej aktivity detí. Rozhodli sme sa ju rozvíjať s
pomocou rodičov, starých rodičov a priaznivcov
materskej školy a schváleným grantom od Nitrianskeho samosprávneho kraja.
S
finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo
zakúpené športové
náradie a zabezpečené ozvučenie pri športových
disciplínach počas Olympiády chrobáčikov.
Všetci zúčastnení sa podieľali na jednotlivých
súťažiach, či už ako súťažiaci, alebo ako pomoc
deťom. týmto spôsobom sme upevňovali vzťah
rodičia – deti – učiteľ, kde sme predpokladali, že
rodičia budú pozitívne hodnotiť spoločné podujatia s deťmi.

Všetky deti boli ocenené, pretože nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. V deťoch sme sa
tak snažili vybudovať zmysel pre fair play a od

16

malička im tak vštepovať ducha olympionizmu,
princíp priateľstva, tolerancie a znižovať bariéry
medzi skupinami detí. Odmenení boli aj starší
súťažiaci, ktorí od svojich menších súperov
dostali medaily, pretože bez ich pomoci by sme
nezažili také skvelé športové popoludnie.
A.Velebná
Foto: L. Velebná

ZO ŽIVOTA ŠKÔL
Našim deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a
sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť.
Mgr. Simona Tóthová
Foto: Mgr. Anna Velebná

Mgr. Katarína Civáňová

Deň detí v MŠ

Predstavenie Máša
a medveď - cirkus Jacko
V mesiaci máj bola MŠ pozvaná do ZŠ Mojmírovce na cirkusové predstavenie Jacko z Ukrajiny, ktoré malo názov Máša a medveď.
Deti netrpezlivo čakali na vystúpenie v
priestoroch telocvične ZŠ, kde sa im predstavili
všestranní umelci so svojimi cirkusovými číslami. Vystúpenie začal šašo so svojimi žonglérskymi kúskami, ako druhý sa nám predstavil
šikovný artista, ktorý nám predviedol ako vie
udržať rovnováhu na rôznych labilných podstavcoch. Obdivuhodné prezliekanie sa zo šiat do
šiat nám predstavila cirkusová umelkyňa a po
nej prišla na scénu dlho očakávaná dvojica Máša
a medveď, ktorá na pobavenie divákov predviedla svoju neobratnosť pri chytaní lopty do siete
a vtipným naťahovaním sa o lano. Deti zaujala
aj kúzelníčka, ktorá menila šatky a ich farby,
na pomoc si vybrala aj niektoré deti z materskej
školy. Na záver deti ešte raz potešila Máša, ktorá
z veľkého bublifuku vyrábala obrie bubliny, do
ktorých na okamih skryla aj niektoré deti.

odmenili potleskom, no najväčšími hrdinami dňa
boli naše deti. Každý zúčastnený škôlkar získal
za statočnosť a vytrvalosť medailu, papierového
psíka na pamiatku a sladkú odmenu.

Cedronská olympiáda
V polovici júna sme sa zúčastnili s 10 deťmi
z motýlikovej a mravčekovej triedy na Cedronskej olympiáde, ktorá sa v tomto roku uskutočnila vo Svätoplukove.

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme si pripravili pre deti program k MDD, ktorým sme
obohatili všedný deň o nové poznatky a zážitky s
neúrekom detského smiechu.
Od najmenších po najstarších – predškolákov sa všetci zúčastnili ukážok psíkov – agility.
Bohatý program o výchove, zručnosti, výcviku a
vytrvalosti psíkov nám predviedli psovodi z Dog
Club Nitra, ktorí nás aktívne zapojili do svojej
show. Učiteľky spolu s deťmi mohli psíkov bližšie spoznať, vyskúšať si triky so psíkmi a zapojiť
sa do ukážok (skok cez prekážku, beh cez tunel,
slalom a pod.). Za výborné výkony sme psíkov

Deti súťažili o putovný pohár so štyrmi ďalšími družstvami zostavenými tiež z 10 detí (zo
Svätoplukova, Veľkej Doliny, Poľného Kesova
a po prvýkrát sa zúčastnili aj deti zo škôlky z
Cabaja). Súťažilo sa v 4 disciplínach: štafetový
beh, hod loptičkou, skok do diaľky a prekážkový
beh. Učiteľky sa v spolupráci s rodičmi postarali
o občerstvenie a pitný režim. O dobrú atmosféru
sa zaslúžili nesúťažiace deti skvelým povzbudzovaním. Naši škôlkari získali 3. miesto, bronzový pohár a bronzové medaily, ktorým sa veľmi
tešili. Okrem nich si domov priniesli aj diplomy,
lízanky, maľovanky a krásne lopty. Na 2. mieste
sa umiestnila škôlka z Cabaja. 1. miesto a zlatý
putovný pohár získali, tak ako minulý rok, deti
zo Svätoplukova.
L. Nekorancová
Foto: Velebná
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Škôlkari absolvovali
plavecký výcvik

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

pred rodičmi, starými rodičmi, pánom starostom,
bývalou riaditeľkou Margitou Cintulovou a celým kolektívom materskej školy. Predškoláci boli
obdarení darčekmi a po zložení sľubu na nich už
čakalo pripravené malé sladké občerstvenie.
Želáme Vám veľa úspechov v škole milí prváci!
Gabriela Michalíková

Zmrzlinové osvieženie
Naše deti z MŠ sa opäť zúčastnili plaveckého
výcviku, ktorý trval počas mesiacov máj - jún.
Do nitrianskej plavárne sme cestovali súkromným autobusom, čo tiež bolo pre deti zážitkom.
Súkromná škola Delfín so svojím tímom plavčíkov boli pripravení našim najmenším hravou
formou priblížiť vodné prostredie a naučiť ich
plávať. Deti boli odvážne a vodu si veľmi užívali.
Na záver výcviku boli všetky deti odmenené
„mokrým vysvedčením“ tiež i sladkosťou. Poďakovanie patrí mamičkám, ktoré nám boli počas
plaveckého výcviku nápomocné.
Ľubica Kozmová

Posledné dni v materskej škole boli plné detského smiechu, radosti a slniečka. V stredu nás
pozval pán Tkáčik na zmrzlinové osvieženie.
Namiešal veľa dobrej zmrzliny, z ktorej si deti
mohli vybrať. Bola naozaj fantastická a všetkých
nás osviežila. Všetky deti, aj učiteľky sa chceme
pekne poďakovať pánovi Tkáčikovi, ktorý na nás
nezabudne ani jeden rok.
Jarmila Hrušovská
Foto na strane 19: Lucia Nekorancová

súťažiaci úspešne zvládli vedomostné testy pozostávajúce z 25 otázok a praktické poznávanie
25 vzoriek rastlín.
Na 1. mieste s plným počtom bodov sa
umiestnila naša žiačka Mariannka Martináková
z V.B triedy.
Ing. Karin Benčíková

Súťaž Mladý záhradkár

Majstrovstvá okresu
v atletike

Rozlúčka predškolákov
„Bolo nám tu dobre, dobre s vami,
otvárajú sa však školské brány.“
Koniec mesiaca jún sa niesol v našej materskej škole v znamení rozlúčky predškolákov.
Počas škôlkarského obdobia sme spolu prežili
krásne, bezstarostné obdobie plné hier, zábavy
a radosti. Dňa 20. 6. 2019 poslednýkrát vystúpili

Dňa 28. mája 2019 sa v ZŠ v Rišňovciach
konala okresná súťaž „Mladý záhradkár“. Súťažilo 34 žiakov v 2 vekových kategóriách. Všetci

ZŠ v Mojmírovciach mala v máji v okresnom
kole atletických pretekov niekoľko horúcich želiezok najmä z radov chlapcov. Tradične najviac
zastúpené boli bežecké disciplíny, kde sa najviac
darilo B. Fuskovi z 8.A, pričom mu len o chlp
unikol bronz v behu na 300 m. V silnej konkurencii rýchlostných bežcov na 60 m obsadil tiež
výborné 7.miesto. Z vytrvalostných bežcov nás
výsledkom potešili N. Ferus z 8.B, ktorý v 1000
metrovom behu dobehol 8. a M. Guzmický z 9.A,
tomu napokon patrila 12. priečka. Z dievčat sa
najviac darilo V. Tóthovej zo 7.A, ktorá obsadila
v disciplíne beh na 800 m 12. miesto a v behu na
300 m 14. miesto. F. Lászlo z 9.A si v disciplíne
skok do výšky svojim výkonom vybojoval taktiež vynikajúce 4. miesto.
Napriek tomu, že nám tento rok len o vlások
unikli dve bronzové medaily, vyslovujeme veľké
uznanie za vynikajúce výkony a športové nasadenie všetkým našim reprezentantom. V neľahkej konkurencii tých najlepších z okresu sme sa
ako školský tím nestratili. Veríme, že sa budúci
rok opäť vrátime k medailovým tradíciám.
Mgr. Peter Slíž
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Netradičný deň detí

Tento rok sme MDD prežili netradičným
spôsobom. Žiaci ZŠ v Mojmírovciach sa zúčastnili športovej akcie, ktorej cieľom bolo
rozpohybovať všetkých žiakov školy. Behom po
vytýčenej trase si jednotlivé ročníky navzájom
zmerali svoje sily.
Súťaž prebiehala pod drobnohľadom pedagógov a vedenia školy, ktorí s radosťou sledovali
nadšenie a vzájomné povzbudzovanie detí. Na
záver podujatia si jednotlivci prevzali medaile
a sladkú odmenu. Opäť sa raz potvrdilo, že
šport ľudí nielen spája, ale prináša tiež mnoho
nezabudnuteľne pekných emócií. Ďakujeme i za
súčinnosť polície, ktorá obmedzením premávky
na dohodnutej trase zabezpečila bezpečnosť
súťažiacich.
Mgr. Peter Slíž

Slávnostné otvorenie
multifunkčného ihriska
Dňa 5. júna 2019 sa zaplnil náš školský areál
nielen žiakmi a ich rodičmi, ba i mnohými Mojmírovčanmi – konalo sa slávnostné otvorenie
multifunkčného ihriska, ktoré sa nachádza v
areáli Základnej školy v Mojmírovciach.
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Je nám cťou, že sme mohli medzi vzácnymi
hosťami privítať ministerku vnútra SR Denisu
Sakovú, riaditeľa odboru dopravnej polície prezídia PZ Ľuboša Rumanovského, starostu obce
Mojmírovce Martina Palku i čestných občanov
Mojmíroviec Petra Schultza a Štefana Bugára.

ované, lavice i tabule vymenené za nové, ale
spomienky našich hostí Denisy Sakovej a Ľuboša Rumanovského nás preniesli aj do našich
detských čias. Obaja hostia, naši bývalí žiaci,
nás povzbudili, aby sme pokračovali v práci, aby
naša práca vychovala úspešných mladých ľudí,
na ktorých bude môcť byť hrdá.
Mgr. Gertrúda Štrámová
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Škola v prírode
Ružomberok

Beseda
s Matejom Tóthom
Vybudovaním multifunkčného ihriska v
areáli základnej školy sa splnilo niekoľkoročné
úsilie obce Mojmírovce, zriaďovateľa školy,
vytvoriť športové ihrisko, ktoré budú využívať
nielen žiaci našej školy, ale i všetci športu chtiví
Mojmírovčania.
Riaditeľka školy poďakovala v mene žiakov,
pedagógov všetkým, ktorí prispeli k vybudovaniu multifunkčného ihriska a pomáhajú škole i
pri pokračujúcej úprave školského areálu. Po príhovore starostu i ministerky bolo ministerkou,
starostom i riaditeľom odboru dopravnej polície
PZ, všetko úspešných žiakov našej základnej
školy, symbolickým prestrihnutím pásky otvorené multifunkčné ihrisko.
V krátkom programe predstavili svoje nadšenie pre šport a krásu pohybu mladší žiaci zo ŠKD
a dievčatá zo 7. a 8. ročníka.
Záver našej slávnosti patril futbalu, športu,
ktorý má v Mojmírovciach dlhoročnú tradíciu.
Prvý futbalový zápas mladších žiakov na multifunkčnom ihrisku odštartovali: riaditeľ odboru
poriadkovej polície prezídia PZ Ľuboš Rumanovský slávnostným výkopom spolu s ministerkou Denisou Sakovou slávnostným hvizdom.
Veríme, že i na tomto ihrisku vychováme
nielen športovcov, ale i úspešných mladých ľudí,
ktorí budú šíriť dobré meno našej školy za hranice obce, kraja, ba i republiky.
Po slávnostnom otvorení multifunkčného
ihriska si priestory našej školy prezreli všetci
pozvaní hostia. Ministerka Denisa Saková si
zaspomínala na svoje školské roky a posadila sa
do školskej lavice na miesto, na ktorom sedávala.
Dnes sú už priestory našej školy zrekonštru-
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Uplynulé dni mali v Základnej škole v Mojmírovciach prívlastok športové. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre nás stretnutie s reprezentantom SR v atletike, v disciplíne chôdza na 20
km a 50 km, olympijským víťazom a majstrom
sveta Matejom Tóthom, ktorý venoval svoj vzácny čas našim žiakom.

Koncert žiakov ZUŠ
Základná umelecká škola v Mojmírovciach
pravidelne organizuje koncoročné koncerty
svojich žiakov. Prvý z koncertov sa uskutočnil 4.
júna o 16.30 v priestoroch sály našej základnej
školy. Predstavili sa nám na ňom žiaci hudobného ale aj výtvarného odboru.

Počas besedy priblížil našim žiakom začiatky
športovej kariéry, obdobie, kedy tvrdo pracoval
na svojej športovej výkonnosti i nezabudnuteľné
chvíle, keď stál na stupni víťazov v olympijskom
zápolení i svetových šampionátov. Všetkých nás
si podmanila sila jeho osobnosti, hlavne skromnosť, úprimnosť, ale i schopnosť prekonávať prekážky v športovom i osobnom živote. Žiaci ho
zahrnuli množstvom otázok, na ktoré zaujímavo
odpovedal. Každý si z besedy odnášal príjemný
pocit, získané autogramy, podpísanú knihu o
jeho kariére Odchýlka, či spoločnú fotografiu.
Po besede nasledovala rozcvička na novom
ihrisku, kde si Matej zatrénoval spolu s našili
žiakmi i pedagógmi. Veríme, že tento deň bol inšpirujúcim začiatkom športovania pre mnohých
žiakov z nás.
PaedDr. Mária Eliašová

Úvod patril Monike, ktorá nám na klavíry
zahrala skladbu od Luda Kuruca - Pozdrav O.
Petersonovi. Ďalej sa nám predstavil Simon,
hrajúci na trúbke, vedený Elenou Janajevou s
piesňou Prší, prší. Sofia, ktorú pripravovala
Alena Vaňová, nám predviedla svoj talent v hre
na klavír. Hudobný odbor zastupoval aj spev nadanej Nikol, ktorá nám zaspievala Ukolébavku
z muzikálu Mauglí. Nikol na vystúpenie pripravovala Nikola Jankovýchová. Klavírnu skladbu
od Luda Kuruca – Dážďovka, sme si vypočuli
v podaní Jakuba. Daniel na trúbke zahral pieseň
od Timothyho Johnsona - Evening Shadow. Ma-

Tretí júnový týždeň sa 45 žiakov 6. – 7. ročníka vybralo spolu s pani učiteľkami do školy v
prírode v Ružomberku. Zaujímavý, neopakovateľný, ale i náročný turistický program spojený
s učením, športovaním a kúpaním sa nám
vďaka počasiu podarilo splniť. Prešli sme
pešo a lanovkou z Ružomberka cez Hrabovskú dolinu, Malinô Brdo, Vlkolínske
lúky a Vlkolínec späť do Ružomberka,
navštívili sme centrum mesta Ružomberok, Oravský hrad a Harmaneckú jaskyňu.
Pobyt nám spríjemnili športové, zábavné a
vedomostné súťaže.
Domov sme sa vrátili plní nových zážitkov a neopakovateľných dojmov.
Za príjemný pobyt ďakujeme sponzorom: Ing. Andrea Bakošová, Ing. Jana
Guzmická.
D. Valíčková
rianna, ktorá nás celým koncertom sprevádzala
ako moderátorka, nám predviedla okrem svojho
rečníckeho aj hudobný talent, a to hrou na priečnu flautu. Šimon na gitare zahral pieseň Malaguena, ktorú ho naučil Ján Pastor. S piesňou od
Andreja Ešpaja – Prepelička zaujala publikum v
hre na klavíri Tatiana. Filip s učiteľom Lukášom
Považanom spoločne na trúbkach zahrali pieseň
od Timothyho Johnsona - Procession of honor.
Následne nám Adam zahral na klavíri skladbu
Eduarda Griega - Valčík. Po hudobných nástrojoch prišlo opäť spevácke vystúpenie žiačky
Karin, ktorá piesňou z muzikálu Rebeli upútala
publikum. Poslední účinkujúci uzatvorili koncert hrou na klavíri a spevom. Ondrej nám zahral pieseň od Williama Gillocka - Flamenco. Po
ňom nám zahrala Magdaléna, ktorú pripravovala
Elena Janajeva. Záverečnou bodkou koncertu
bolo spevácke vystúpenie Patrície s piesňou od
Adele – Make you feel my love, ktoré ukončilo
veľmi vydarený súhrn hudobných talentov základnej umeleckej školy.
Súčasťou koncertu bola aj výstava prác
žiakov výtvarného odboru, ktorých práce v podobe kašírovaných zvierat, na ktorých pracovali
niekoľko týždňov, boli vystavené v koncertnej
sále. Diela ostatných žiakov boli prezentované v
priestoroch chodby základnej umeleckej školy.
Išlo o výtvarné ale aj keramické práce všetkých
žiakov navštevujúcich výtvarný odbor.
Mgr. Lívia Belanová
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MC URMÍNČEK

Maťo Daniš k nám opäť zavítal so skvelým
predstavením s názvom Ministerstvo nápadov.

S rodičmi a deťmi sme toto vynikajúce interaktívne divadlo absolvovali dňa 7.6.2019 v
priestoroch Materského centra Urmínček. Veľká
účasť detičiek nás veľmi potešila. „Ministerstvo
nápadov“ je zaujímavý príbeh o ministerstve
temna, ktorý sa odohráva v dedinke Psoland,
kde sa vyrába elixír života a pomocou neho chce
ovládnuť svet. Výnimočný psík menom Limonáda a jeho kamoš Rudy dostanú od Ministerstva
nápadov neľahkú úlohu. Musia získať zariadenie, ktoré dokáže zničiť elixír života. Celý
príbeh vtiahne detičky do svojho diania, a tak
majú možnosť využiť svoju fantáziu. Magické,
komické, ale i vážne predstavenie pre deti s hlavným predstaviteľom Maťom bol pre nich veľký
zážitok, z ktorého vznikli nádherné úsmevy
a rozžiarené tváričky. Zvieratká v príbehu sú
veľmi akčné a hravé s rôznymi zaujímavými menami, ktoré sa deťom veľmi páčili. Kreatívne divadielko Maťo tak svoju druhú premiéru zvládlo
na výbornú. Určite plánujeme pri ďalšom novom
príbehu opäť pozvať Maťa do nášho materského
centra. Ďakujeme.
Mgr. Lívia Belanová

V Mojmírovciach
sa opäť kváskovalo
Kvas, ľudovo povedané kvások, je už dlhodobo považovaný za veľmi zdraviu prospešný
prvok pri tvorbe jedál.
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Či už ide o kváskové chlebíky, do ktorých sa
kvas pridáva alebo aj rôzne pečené rožky, briošky, buchty, koláče, alebo aj vo varenej forme
používaný na polievky. Kvas má veľa benefitov,
z ktorých môže ľudské telo čerpať minerály a vitamíny. Keďže naše prvé stretnutie kváskovačov
malo úspech, rozhodli sme sa s Naty Žúrekovou
vytvoriť kurz kváskovania pre pokročilých. Materské centrum Urmínček dňa 25.5.2019 umožnilo usporiadať kurz kváskovania vo vynovených
priestoroch kultúrneho domu.
Ďakujeme obci za poskytnutie miesta. Sála
kultúrneho domu sa pomaličky po 9-tej hodine
začala zapĺňať ľuďmi pripravenými naučiť sa
niečo viac o kváskovaní a jeho benefitoch. Na
prvom kurze sme si samy založili svoj kvas a
teraz nás Naty naučila, ako si z neho vytvoríme
zdravý kváskový chlieb. Začali sme o pol 10-tej
s počtom 14 ľudí, z Mojmíroviec, ale aj z okolia.
Naty nám vysvetlila techniku zarábania cesta,

Ingrediencie
(10 porcií):

Rebarborový kompót
400g
60g
1
1dcl
1PL

Rebarbora sa často označuje ako ovocie, pričom v skutočnosti ide o zeleninu. Má priaznivé účinky na organizmus.
Konzumácia v surovom stave a vo veľkých množstvách je
toxická pre organizmus.

rebarbory
cukru
vanilínový cukor
jablkového džúsu
kukuričného
škrobu

Rebarborové tiramisu
Postup:
doniesla nám už pripravený rozkvas a spolu sme
spracovali cesto, z ktorého sme si doma upiekli
ten „náš“ domáci kváskový. Počas kurzu nás
oboznámila s celým postupom, technikou a poučila nás o trikoch ako dosiahnuť, aby náš chlieb
bol dokonalý. Technika miesenia a prekladania
cesta, váženie surovín aj samotné vymiesenie
do finálnej podoby. Keď sme cesto uložili do
vysypanej ošatky, sa kurz chýlil k záveru. Naty
nám priniesla aj materiál, ktorý je potrebný na
kváskovanie a potešila nás aj svojimi podpismi
a fotografiami. Na kurze dostal každý účastník
štartovací balíček s potrebným materiálom na
kváskovanie a aj špeciálne vyrobené múky v
spolupráci so slovenským mlynom.
Myslím, že kurz bol opäť vydareným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Stretnutie s
autorkou bestselleru o Kváskovaní bolo veľmi
poučné a veľa sme sa naučili. Ďakujeme Naty.
Mgr. Lívia Belanová

Krém
400g
200g
60g
4PL
1ČL
200ml

mascarpone
tvarohu
cukru
citrónovej šťavy
citrónovej kôry
smotany na
šľahanie
120ml pomarančového
džúsu
200g dlhých piškót
200ml kávy
50g
kakaa
10g
bielej želatíny
Amareto alebo iný likér podľa chuti

Najskôr si pripravíme kompót, ktorý musí byť studený.
Rebarboru očistíme a nakrájame asi na 2 cm kúsky. Zmiešame s cukrom a necháme, aby nám pustila šťavu. Po odležaní pridáme polovicu jablkového džúsu a varíme 3-5 min.
Medzitým si zmiešame škrob s druhou polovicou džúsu a zahustíme ním rebarboru. Kompót ešte raz zovrieme a necháme
vychladnúť. Želatínu namočíme do studenej vody a necháme
napučať. Mascarpone, tvaroh, cukor, citrónovú kôru a šťavu
spolu vymiešame a pridáme vyšľahanú smotanu a pomaly
prilievame želatínu, z ktorej vytlačíme vodu a s trochou džúsu alebo inej tekutiny rozpustíme na miernom ohni (pozor
nesmie prísť do varu). Ďalej si zmiešame kávu s likérom a
pomarančovým džúsom a podľa chuti môžeme aj prisladiť.
Do kávy budeme postupne namáčať piškóty a ukladať ich
vedľa seba do formy. Polovicu krému rozotrieme na piškóty,
na ktorý poukladáme piškóty namáčané v káve, nasledovať
bude rebarborový kompót a nakoniec natrieme zvyšný krém.
Prikryjeme fóliou a necháme stuhnúť. Pred podávaním posypeme kakaom, dozdobíme jahodami alebo pistáciami.
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Ivan Čurgali, foto: Michal Bohunčák

Divadlo Maťo
v materskom centre

Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA

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

