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skončil čas letných dovoleniek, čas
horúcich letných dní a opäť sa k
nám pomaly, ale iste blíži jesenné
počasie.

Prichádza obdobie, kedy žiaci a
pedagógovia opätovne nastupujú do
ďalšieho desaťmesačného kolobehu,
ktorý nazývame školský rok. V období, kedy žiaci začínajú zbierať známky za svoje získané vedomosti, naši záhradkári intenzívne
ukončujú zber úrody zo svojich záhrad, polí a vinohradov
po celoročnej námahe a tŕpnutí, či opäť nepozbiera príroda
ich úrodu skôr. Krásna tradícia v našej obci a to možnosť
prezentovať svoje výpestky už 32 rokov na výstave ovocia,
zeleniny a kvetov, je skvelou príležitosťou ako ukázať výsledky svojej celoročnej práce v záhrade.
Využime ponúkanú možnosť a spestrime túto sprievodnú
aktivitu našich obecných osláv, ktoré sa už tradične konajú
začiatkom septembra.
Mgr. Martin Palka,
starosta obce
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* 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 6. - 8. septembra 2019 v areáli Regionálneho
múzea Mojmírovce a na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach.
Podrobný bohatý program osláv je možné nájsť na webovom sídle
obce.
* 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 7. - 9. septembra 2019. Výpestky budú odoberané dňa 5. – 6. septembra 2019 od
08.00 hod. do 18.00 hod. v kongresovej sále.
* Občianske združenie Cedron klub srdečne pozýva všetkých
priaznivcov športu na deviaty ročník bežeckého podujatia Cedronský beh, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019 so štartom pri
Kaštieli v Mojmírovciach. Pre dospelých a dorast je pripravená krásna rovinatá trať v dĺžke 7 a 15 kilometrov, ktorá vedie štyrmi obcami
nášho mikroregiónu. Deti budú mať možnosť si zmerať sily v parku
pri Kaštieli na 400, 800 alebo 1200 metrovej trati podľa veku. Už
tradične bude pre všetkých bežcov pripravená rozcvička, čipová časomiera, občerstvenie ako aj možnosť zaplávať si v bazéne kaštieľa.
Registrovať sa môžete buď vopred na stránke www.cedronskybeh.sk alebo na mieste v deň pretekov od 8.30 hod. Tešíme sa
na všetkých, či už bežcov, ktorí si prídu zašportovať ako aj divákov,
ktorí sa prídu zabaviť!
* Národná transfúzna služba a miestny spolok SČK v Mojmírovciach
pozývajú všetkých darcov vo veku 18
až 60 rokov na hromadný odber krvi,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2019 od 8.00 do 11.00 hod. v zasadačke OcÚ. Pravidelní
darcovia môžu krv darovať až do veku 65 rokov. Ženy s pravidelnosťou každé štyri mesiace, muži každé tri. Veríme, že túto možnosť
využijú nielen naši stáli viacnásobní darcovia, ale aj tí, ktorí krv ešte
nedarovali.
* ZO SZZ v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA pozýva občanov na 12.
ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Oberačka po
sebechlebsky. Ide o festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie,
cestovného ruchu a zábavy, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019 v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Stará
Hora v Sebechleboch.
V programe vystúpia FSk Čeľaďania, FSk Praslica, FS Váh, FS
Železiar, Duchoňovci, Zuzana Smatanová a ďalší. V cene 12 € na
osobu je doprava a vstupné na festival. Záujemcovia sa môžu prihlásiť počas úradných hodín v klientskom centre obecného úradu
v Mojmírovciach. Odchod autobusu z Námestia sv. Ladislava je v
sobotu 28. septembra 2019 o 09.00 hod.
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Cesta k čističke
vyčistená
V druhom a treťom štvrťroku 2019 obec zabezpečila odstránenie všetkého odpadu, ktorý sa
nachádzal dlhé roky v extraviláne obce Mojmírovce pri ceste na čističku odpadových vôd a celý
priestor skultivovala.
Na tejto skládke sa okrem bioodpadu nachádzalo množstvo komunálneho a veľkoobjemového odpadu. Je smutné, že i napriek zriadeniu
zberného dvora v našej obci pred niekoľkými
rokmi, niektorí občania neustále nevedia dodržiavať pravidlá, ktoré obci nielen šetria finančné
prostriedky, ale nám v konečnom dôsledku zlepšujú životné prostredie. Čoraz viac sa však do bioodpadu dostávali aj odpady, ktoré za bioodpad
vôbec nemôžeme považovať - betónové stĺpy z
vinohradu, tehly, drôty, plastové vrecia s komunálom, obrazovky z televízora, rôzne železá,
tyče, stavebný odpad, dokonca uhynuté zvieratá
a podobne. Navyše túto skládku si zvykli navštevovať občania zo širokého okolia. Všetky tieto
aspekty vstúpili do komplikovanej a finančne
náročnej likvidácie tohto odpadu.
Teraz trochu faktov, ktoré by nám mali

ozrejmiť, prečo by sme sa mali správať zodpovednejšie:
Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a
mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber
štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO).
Podľa zverejnenej štúdie Nakladanie s biologickým odpadom v Európskej únii, patrí medzi
biologicky rozložiteľný odpad: bioodpad zo
záhrad a parkov, potravinový alebo kuchynský
odpad z domácností, reštaurácií alebo maloobchodných predajní (sektor stravovania) ako aj
obdobný odpad zo závodov, kde sa spracúvajú
potraviny. Podľa tejto definície teda biologický
odpad nezahŕňa zvyšky z činností v poľnohospodárstve a lesníctve, hnoj, odpadové kaly
a iný biologicky rozložiteľný odpad ako napr.
prírodný textil, papier alebo spracované drevo. Z
pohľadu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu je teda separácia veľmi dôležitá, pretože
biologický odpad tvorí 30 - 45% komunálneho
odpadu. V súčasnom európskom odpadovom
hospodárstve platí zásada, že všetky odpadové
produkty, ktoré je možné zhodnotiť alebo recyklovať, teda spracovať a následne využiť, by sa
nemali zneškodňovať ukladaním na skládkach
alebo spaľovaním.

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE
Keď sa organický odpad (bioodpad) rozkladá na skládke pri anaeróbnych podmienkach (t.j.
bez prístupu vzduchu - vyhnívaním), vzniká
skládkový plyn, ktorého prioritnou zložkou je
metán. Metán je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu. Je zistené, že v
globálnej škále prispieva metán k tomuto efektu
približne 15%. Metán prispieva ku skleníkovému efektu približne 21-násobne viac ako hlavný
skleníkový plyn oxid uhličitý, ktorý vzniká pri
aeróbnom rozklade biologického odpadu (spaľovaním). Najefektívnejším a stále najšetrnejším
spôsobom likvidácie bioodpadu voči prírode je
kompostovanie. Navyše sme neobjavili Ameriku, pretože, je to aj najstarší a najpoužívanejší
spôsob zhodnocovania biologických rozložiteľných odpadov.
Je potrebné zdôrazniť fakt, že kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s
organickými zvyškami. Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné
zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný hu-
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Záhradkári natierali
školský plot
V období školských letných prázdnin prispeli
usilovní členovia základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Mojmírovciach k
skrášleniu školského areálu. Myšlienka člena
Silvestra Kellnera našla odozvu u 19 členov
a jednej sympatizantky organizácie, a tak v
dňoch 22. až 25. júla 2019 sa pustili do práce na
školskom oplotení nachádzajúcom sa medzi základnou školou a regionálnym múzeom.
Bolo treba očistiť starý náter, naniesť
základnú farbu a vrchným náterom dotvoriť vzhľad oplotenia. Neoceniteľným
prínosom tejto dobrovoľníckej brigády
bola zváračská zručnosť Ladislava Pipíšku a Drahoslava Rumanovského, ktorí
ešte pred farbením opravili aj poškodené časti oplotenia. O dobrovoľníkov
z radov našich záhradkárov bolo dobre
postarané školskou stravou a občerstvením. Prostredníctvom obecného časopisu vyslovujeme poďakovanie aktívnym
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mus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na
živiny. Pôde tak vrátime to, čo sa z nej pri pestovaní plodín odčerpalo. Ušetríme veľké množstvo
komunálneho odpadu ukladaného na skládky
odpadov a tiež poplatky za odvoz odpadu.
Záverom dávame na vedomie, že obec je
nútená postupne prijímať opatrenia, ktoré majú
zamedziť nekontrolovateľnému kumulovaniu
odpadu na divokých skládkach. V treťom štvrťroku bola cesta k ČOV ohradená, aby v noci neprichádzalo k nezákonnému vynášaniu rôznych
druhov odpadu do tohto priestoru. Ak bude potrebné, a niektorí občania sa budú naďalej správať nezodpovedne, cesta na ČOV bude prístupná
len v určité dni a vyčlenený čas.
Verím, že spoločným úsilím si zabezpečíme
trvalo udržateľnú situáciu nielen okolo cesty
k ČOV, ale i v celom katastri obce, že budeme
naozaj zodpovedne pristupovať k odpadovému
hospodárstvu v našej obci, aby obecný rozpočet
nebol zaťažený likvidáciou odpadu, ktorý má aj
iné možnosti využitia.
Mgr. Tomáš Dubravský
Foto: Mgr Martin Palka

členom ZO SZZ Mojmírovce, že sa svojou dobrovoľnou a aktívnou prácou aj takto odvďačujú
obci za dotácie, ktorými obec každoročne podporuje ich činnosť. I toto je forma spolupráce,
ako si organizácie dokážu vďaka aktivite svojich
členov zvýšiť prílev finančných prostriedkov v
budúcich rokoch do svojich rozpočtov. Aj vďaka
takejto aktivite, dobrovoľnej činnosti v prospech
obce, šetriacej obci finančné prostriedky, môžu
aktívne organizácie získať vyššie dotácie pre
svoju činnosť.
ToP
Foto: Ing. Ján Košina
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Vybudovanie
modernej čitárne
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore nadácie SPP a Eustream“.

Obec Mojmírovce získala grant na vybudovanie modernej čitárne pri obecnej knižnici v kultúrnom dome, za účelom zatraktívnenia čítania
kníh pre všetky vekové kategórie. Finančný príspevok získaný z Nadácie SPP vo výške 6000 €
a so spoluúčasťou obce 700 € pomohli vytvoriť
nový priestor pre komunitný život v obci.
Cieľom projektu bolo vytvorenie optimálnych podmienok pre zvýšenie záujmu o čítanie
kníh. Z finančnej podpory obec realizovala
stavebné úpravy, a to zníženie stropu, osadenie
stropného prekladu, začistenie muriva, vystierkovanie, vymaľovanie, vybúranie zárubní, výmenou starej a opotrebovanej podlahy za novú.
Zakúpilo sa nové moderné interiérové vybave-

nie, ako sú moderné svietidlá, kreslá, stolíky,
kvety a doplnky, čo prispeje k zvýšeniu komfortu užívateľov čitárne. Všetky vekové kategórie
tak môžu v novovybudovanej a modernej čitárni
zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Získali sme
tak miesto, kde sa môžu deti, mladí ľudia, ako
i seniori stretávať pri vyhľadávaní odborných
informácií, ale i informácií, ktoré ich zaujímajú
z bežného života.
Cieľovou skupinou projektu sú deti navštevujúce Materské centrum Urmínček v sprievode rodičov, deti z MŠ v sprievode pedagógov,
školopovinná mládež navštevujúca ZŠ, ZUŠ
Mojmírovce, stredoškoláci dochádzajúci do
školy v Nitre a v okolí, seniori, ako i ostatní
občania obce Mojmírovce. Obec Mojmírovce
začala v posledných troch rokoch dopĺňať knižničný fond, čo predstavuje vyše 200 nových
kníh. Z doplneného knižničného fondu si tak
môžete zapožičať knihy, ktoré sú atraktívne pre
širokú čitateľskú verejnosť. Pre najmenších sú to
zvukové ako i rozprávkové knihy, leporelá, pre
mládež knihy s fascinujúcimi príbehmi, náučné
knihy, pre dospelých sme sa zamerali na knihy o
zdravom spôsobe života, partnerských vzťahoch,
záhadách, medicíne, psychológii, chovateľstve,
umení a nechýbajú ani historické romány, poézia, detektívky a pod.
Veríme, že získavaním financií aj na takéto
aktivity vytvárame pre občanov podmienky pre
zlepšenie prežívania kultúrno-spoločenského
života v obci.
PhDr. A. Hahnová
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Smršť neobišla
Mojmírovce
Počas silnej búrky, ktorá zasiahla našu obec v
noci na 8. augusta, došlo na viacerých miestach
k spadnutiu hrubších konárov, z ktorých niektoré
spôsobili škody na majetku.
Na Sedliackej ulici bolo poškodené verejné
osvetlenie. Najväčšie škody však utrpel obecný
majetok v areáli regionálneho múzea, kde pád
mohutného konára okrem smetného koša vážne
poškodil aj niektoré vystavené sochy od autorky
Emílie Brathovej. Náraz konára poškodil zobák
a krk Bielej husi, ale najväčšie škody utrpel
Urmínsky plešťák, ktorému rozdrvil celú hlavu.
Skaza akoby zázrakom minula sochu Strateného
dieťaťa, ktorému sa našťastie nič nestalo.

Po búrke zamestnanci obce už od skorého
rána pracovali na odstraňovaní škôd. Aby sa v
budúcnosti predišlo podobným prípadne vážnejším škodám, je potrebné zabezpečovať vhodnú
starostlivosť o dreviny, ich udržiavanie, sanáciu,
výrub starých a výsadbu nových stromov.
ToP
Foto: Ing. Jaroslav Horváth, archív RMM,
Mgr. Martin Palka

6

7

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Zagajduj gajdoško v obrazoch

Foto: FB Kaštieľ Mojmírovce

Sprievod kráľovského dvora z námestia
obce na nádvorie kaštieľa, prehliadka dobových kostýmov, zbraní a historického šermu,
dobové tance a hudba, tak začal 7. ročník
barokového dňa v prvú augustovú sobotu v
Kaštieli Mojmírovce.
Areál kaštieľa sa opäť na chvíľu vrátil späť v
čase o 300 rokov. Tradičné podujatie, ktoré svojím návštevníkom ponúklo atmosféru minulosti i
súčasnosti zároveň.
V parku ožili remeselné trhy, znela dávna
hudba v podaní Musicantica Slovaca i tá súčasná
– rocková, prezentovaná detskou kapelou Slide z
Mojmíroviec. Tí, ktorí zavítali do kaštieľa ocenili riadené prehliadky budovy kaštieľa, návštevu
regionálneho múzea i mlyna v Mojmírovciach.
Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa tešili maľovaniu na tvár, trampolíne, kolotoču, skákaciemu

hradu, či vozeniu na koči. Pre tých najmenších
bola veselým zážitkom víla Ella a macko PU. No
a všetky generácie priviedol do varu slovenský
spevák Mafia Corner. Celé podujatie sa konalo
s mediálnou podporou rádia Regina, ktoré od
rána z kaštieľa vysielalo na celé Slovensko živé
vstupy. Veľká vďaka patrí tiež všetkých cteným
sponzorom, ktorí podujatie podporili finančne
alebo materiálne.
Zuzana Árvayová,
členka realizačného tímu kaštieľa
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Foto: Slavka Zaujecová

Barokový deň v kaštieli
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Rudolf
Palatický,

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE

stíhač z Urmína
Obloha je organizovaný útvar s riadnou vládou
a parlamentom, ktorých členmi sú slnko, vietor,
mraky, teplo, mráz, tlak, vlhkosť, dážď, hmla a
ďalší poddaní najväčšej ríše na svete...
Z knihy Opäť doma od Františka Fajtla,
aktívneho účastníka zahraničného odboja, veliteľa stíhacej perute RAF a veliteľa 1. čs. pluku
v SNP.
Rudolf Palatický,
stíhací pilot, sa narodil
30. októbra 1919 v Urmíne rodičom Štefanovi a Aurélii, ktorí mali
spoločne 9 detí. Dom
rodiny
Palatických
stál na križovatke ulíc
Búdy a Kesovský rad.
Už ako malý chlapec
obdivoval letcov, ktorí
brázdia oblohu a na
letisko do Janíkoviec
sa chodil pozerať na
lietadlá. Dodnes na neho niektorí obyvatelia
spomínajú ako na toho pilota, ktorý tesne po
vojne zosadol so stíhačkou v časti obce s dnes
už takmer zabudnutým názvom Sivavéď, kde
sa nachádza stará pálenica a vinohrady. Vraj od
Ivanky pri Nitre doroloval až do dediny... Ďalší si
ešte spomínajú na jeho pohreb, na dlhý smútočný
sprievod, ktorý ho odprevádzal na jeho poslednej
ceste na cintorín na Príhoni.
Ako 20-ročný už po vzniku Slovenského
štátu absolvoval Pilotnú školu Hlinkovej leteckej
gardy vo Zvolene. V tom čase sa štát musel vysporiadať s nedostatkom leteckého a technického
personálu, nakoľko českí letci a technici zostali
za bránami Protektorátu Čechy a Morava. Letectvo tak umožňovalo rýchly výcvik aj kariérny
postup. Rudolf Palatický vstúpil do vojenskej
služby a v januári 1940 absolvoval základný
vojenský výcvik, poddôstojnícku školu a pilotnú
školu v Piešťanoch, kde bol členom vtedy jedinej
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cvičnej letky na Slovensku, bývalého československého Leteckého pluku Generála-letca M.
R. Štefánika. Tá sa stala základom pre vznik
Leteckej školy slovenských vzdušných zbraní v
apríli 1940. Následne bol vybraný do stíhacieho
výcviku, ktorý už ako čatár dokončil na letisku
Trenčianske Biskupice v roku 1942, kam bola
škola v roku 1940 pre vyťaženosť piešťanského
letiska presunutá. V Trenčíne sa zoznámil aj so
svojou budúcou manželkou Máriou Ďuržovou.
Stal sa pilotom dvojmiestnych lietadiel a v roku
1943, kedy už pôsobil na východnom fronte, poľným pilotom letcom – stíhačom. Pred odchodom
na front bol v piešťanskej letke 11, ktorá mala
k dispozícii vtedy už zastarané československé
jednomotorové stíhacie dvojplošníky typu Avia
B-534. Pred odchodom na front sa preškolil na
Messerschmitty Bf 109, aby sa mohol stať súčasťou druhej frontovej skupiny letky 13. Letci
počas preškoľovacieho výcviku lietali aj na Arado Ar 96, štandardnom cvičnom lietadle Luftwaffe, ktoré predstavovalo medzistupeň medzi
dvojplošníkmi a vtedy novými jednoplošnými
stíhačkami typu Messerschmitt. Počas výcviku
mal Palatický vážnu nehodu pri Martine, keď
sa mu odtrhla zadná časť trupu aj s kormidlami,
ktorú prežil bez ujmy na zdraví. Potom odišiel na
front. Podľa nemeckých záznamov si Palatický
na svoje konto pripísal 5 zostrelov nad Kubáňou
(oblasť v Rusku pri Čiernom mori), Čiernym
morom a Kerčským prielivom, hoci niektorí
autori ho opisujú ako stíhača, ktorý svoju bojovú
činnosť sabotoval. Počas bojov na fronte mal 3
nehody pre poruchu motora a pri pristávaní. V
novembri 1943 sa vrátil na Slovensko a začiatkom roka 1944 bol zaradený do pohotovostnej
letky 13, ktorá mala zabezpečiť protivzdušnú
obranu priemyslu v Bratislave a na Považí. Ako
pilot, ktorý prešiel spravodajskou previerkou v
súvislosti so zmenou spoločenskej situácie, bol
prijatý do československej armády s hodnosťou
rotný s platnosťou od 31. augusta 1944. Opäť bol
zaradený do preškoľovacieho kurzu, tentokrát
na stíhačky typu Lavočkin La-5FN, aby po jeho
dokončení mohol letieť na pomoc povstaniu. Pre
vývoj udalostí sa tak už nestalo a ako príslušník
1. čs. stíhacieho pluku, ktorý dostal čestný názov
„Zvolenský“, bol zaradený do 1. čs. zmiešanej
leteckej divízie v ZSSR, s ktorou sa v apríli
1945 zúčastnil bojov o Moravskú bránu. V roku
1945 sa stal rotmajstrom z povolania, slúžil v 1.
letke Zvolenského pluku a od 1. augusta do 30.
novembra 1945 jej velil. V apríli 1946 mu bol

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE
prezidentom ČSR udelený Československý vojnový kríž 1939 za zásluhy v boji o oslobodenie
ČSR z nepriateľského obsadenia. Príslušníkmi
Zvolenského pluku boli prevažne Slováci a lietalo sa z letiska Tri Duby. V roku 1945 začali svoju

aj menšie letecké útoky. Tak bol zo Zvolena do
Košíc v roku 1946 odoslaný aj Palatický, ktorý sa
pravdepodobne osvedčil, pretože pri príležitosti
výročia SNP bol 29. 8. 1946 povýšený na štábneho rotmajstra letectva a následne sa na Troch
Duboch opäť stal veliteľom
1. letky Zvolenského pluku.
Veliteľom pluku bol opísaný
ako výborný stíhací pilot,
ako človek disciplinovaný
a spoľahlivý, hoci mu jeho
disciplína zvykla aj škrípať.
Vieme, že v roku 1947 zavinil haváriu, pri ktorej úplne
zničil dvojplošník typu Bücker Bü 131. Pravdepodobne
kvôli tomu bol na určitý čas
dokonca vylúčený z výkonu
služby. Preložený bol k Leteckému náhradnému pluku
4 do Popradu, kde bol pridelený k výcvikovej letke, ktorej istý čas do zrušenia pluku
Rudolf Palatický je v hornom rade piaty zľava
v roku 1948 aj velil. Po zmene režimu sa Rudolf Palaticantikomunistickú a antisovietsku propagandu na ký profiloval ako straník, o ktorom sa dokonca v
území ČSR banderovci, Ukrajinská povstalecká hodnoteniach píše aj to, že stranícke povinnosti
armáda, ktorej primárnym cieľom bolo bojo- vykonával niekedy aj na úkor služobných povinvať proti ruskému
ností. Jeho politická oddanosť mu zrejme
imperializmu
a
pomohla aj k návratu k aktívnemu lietaniu
boľševizmu. Bandev januári 1949 a k návratu ku svojmu pluku
rovci navštevovali
vo Zvolene. V roku 1950 dokončil kurz pre
obce na východnom
nižších dôstojníkov letectva v Prostějove
Slovensku a snažili
a stal sa podporučíkom. Potom pôsobil
sa o nekonfliktné
ako učiteľ lietania v Leteckej vojenskej
konanie, ktoré sa im
akadémii, neskôr Vojenskej škole dôstojvšak najmä v posledníkov letectva v Hradci Králové. Zahynul
nej fáze ich pobytu
tragicky počas nočného cvičného letu 18.
na Slovensku, kedy
marca 1954 na letúne typu Aero C-3A.384
Pohreb Rudolfa Palatického
už boli nútení ute(AK-4) neďaleko obce Rusek. Spolu s ním
v roku 1954
kať na západ, nie
zahynuli aj ďalší dvaja členovia posádky,
vždy darilo. Táto aktivita nebola v ČSR žiadúca, jeden prežil. Príčinou nešťastia bolo zlyhanie
nakoľko Rusko bolo hlavným spojencom povoj- motora, kedy mu po štarte vypovedal jeden z
novej republiky a v tom čase už československí motorov, lietadlo stratilo rýchlosť a havarovalo.
komunisti pracovali na jej budúcom smerovaní,
Za oboznámenie s menom Rudolf Palatický
ktoré sa definitívne podarilo nastoliť vo februári ďakujem Pavlovi Rácovi, ktorý mi poskytol
1948. Na druhej strane išlo o skupiny povstalcov, informácie aj potrebné podklady k napísaniu
cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa pohybo- tohto článku. Hlavný zdroj: Rajlich, Jiří: Stíhací
vali bez povolenia na území suverénneho štátu. esa slovenských Vzdušných zbraní, 6. časť, str.
Napriek tomu armáda zareagovala na tento po- 17 – 27, In: Historie a plastikové modelářství č.
hyb dosť neskoro. V rámci tejto reakcie bolo 9/2006, str. 21 – 25
do akcie nasadené aj letectvo, aby lokalizovalo
Tatiana Ivanová
povstalecké tábory a v prípade potreby zahájilo
Foto: archív P. Rác, internet
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120. výročie príchodu školských bratov
do Urmína (9. 9. 1899 - 9. 9. 2019)
Prví členovia Inštitútu bratov kresťanských škôl (Fratrum scholarum christianarum- FSC), ktorým sa hovorí aj „školskí
bratia“, prišli na Slovensko do Urmína. Naša
farnosť bola po Budapešti druhým miestom
ich pôsobenia vo vtedajšom Uhorsku.
Rehoľu školských bratov založil v roku 1684
francúzsky rehoľný kňaz svätý Ján Krstiteľ de
la Salle (1651-1719), patrón učiteľov. Narodil
sa vo francúzskom meste Remeš, pochádzal z
mnohodetnej šľachtickej rodiny. Ján de la Salle bol inovátorom vyučovacích metód, ako aj
koncepcie výučby. Reformoval ľudové školy,
zaviedol bezplatné vyučovanie v materinskom
jazyku. Založil prvé učiteľské ústavy v dejinách
školstva.
Na Slovensko pozval túto rehoľu MUDr.
Karol Tóth, miestny lekár a humanista, ktorý v
tom čase vykonával funkciu predsedu Spolku pre
podporu kresťanských škôl v Uhorsku.
Do našej farnosti prišli prví štyria školskí
bratia 9. 9. 1899. V nasledujúci deň prevzali
správu rímsko-katolíckej ľudovej chlapčenskej
školy od sestier rehole sv. Vincenta de Paul, ktoré
dovtedy zastávali túto funkciu. Sestry sv. Vincenta de Paul, nazývané aj vincentky, pôvodne
viedli od svojho príchodu do Urmína v roku 1878
obidve rímsko-katolícke školy, dievčenskú aj
chlapčenskú. Objekt dievčenskej školy, spojený
s kláštorom vincentiek, daroval a školu finančne
podporoval gróf Huňady. Po jeho smrti a parcelácii pozemkov bola budova zakúpená do vlastníctva cirkevnej obce. V súčasnosti je tu Odborné
učilište internátne, ktorého vlastníkom je ministerstvo školstva. Chlapčenská rímsko-katolícka
ľudová škola, ktorú prevzali do správy školskí
bratia, bola v objekte nízkej, staršej budovy v
susedstve dievčenskej školy. Keďže budova nespĺňala základné požiadavky, začala sa 2.3.1931
stavať nová škola. Náklady na stavbu tvorilo 475
000 Kč, stavalo sa aj za veľkej finančnej podpory
a obetavosti katolíckej verejnosti. Stavba trvala
do 19.10.1931, škola bola odborne postavená a
prvotriedne zariadená. V tejto novej škole (dnes
Penzión Bruder) bývali a pôsobili školskí bratia
do roku 1950. Pracovali ako učitelia v základnej
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škole, neskôr zriadili „pokračujúcu školu“ so
základmi poľnohospodárstva a remesiel. Okrem
školského vzdelávania a výchovy v kresťanskom
duchu sa venovali aj kultúrnej a osvetovej činnosti. Spolu s mládežou postavili divadelnú sálu
(neskôr kino), kde školskí bratia, kapláni a učitelia, režírovali, nacvičovali a hrali slovenské divadelné predstavenia. Každý rok nacvičili 3-5 hier.
Hercami boli mládenci a dievčence z Mariánskej
kongregácie, žiaci a žiačky oboch ľudových škôl,
sedliaci, remeselníci, hasiči.
V roku 1883 predstavená vincentiek, Lilioza
Gilgemheimb, kúpila v Rakúsku dvanásť dychových nástrojov, ktoré odovzdala Mariánskej
mládeneckej kongregácii. Tak vznikla pred 137
rokmi dvanásťčlenná dychová kapela, ktorej
vedenie a výuku prevzal v roku 1899 školský
brat Alojz. Od roku 1920 vedenie kapely prevzal
na nasledujúcich 16 rokov brat Adalbert (Belo)
Singer, ktorého v roku 1936 vystriedal na ďalších
40 rokov Ladislav Čanáky. Pod jeho vedením
vyrástli viaceré generácie hudobníkov.
Medzi školskými bratmi bol populárny a
obľúbený brat Ľudovít, nazývaný dôverne brat
Lajoš. Bol priekopníkom všetkého nového (stolný tenis, krasokorčuľovanie). Spolu s kaplánom
Matúškom sa zaslúžili o to, že sa v našej obci
začal premietať ozvučený film.
Veľmi obľúbeným bol aj brat Adalbert
(1881-1966), ktorý bol predstaveným komunity
školských bratov a riaditeľom rímsko-katolíckej
chlapčenskej ľudovej školy. V Urmíne pôsobil
34 rokov (1912-1946). Bol vynikajúcim učiteľom
- elementaristom, učil len prvú triedu. Bol výborným organistom, viedol chrámový spevokol,
mužský spevácky zbor a dychovú kapelu. V tom
čase bol jediným fotografom v obci. V našej
rodine sa zachovali viaceré jeho fotografie (mlátenie obilia, stavba rodinného domu, ženy cestou
z kostola). V rokoch 1930-1935 viedol kroniku
obce. Vďaka jeho zápisom vieme, že 10. októbra
1931 sa v našej obci rozsvietili prvé elektrické
žiarovky. Napísal kroniku dejín obce Urmín z
prelomu storočí do roku 1932, ktorá bola v roku
1996 uverejňovaná na pokračovanie v časopise
Mojmírovčan.
V roku 1946 brat Adalbert odišiel do Be-
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lušských Slatín a odtiaľ do kláštora v Báči, kde
6.3.1966, ako 85-ročný zomrel. Je pochovaný v
Rúbani pri Nových Zámkoch.
Školskí bratia pôsobili v Mojmírovciach 50
rokov, počas ktorých sa v komunite vystriedali
desiatky bratov. V roku 1945 boli cirkevné školy
zoštátnené, školskí bratia aj rehoľné sestry zostali v nich učiť do roku 1950, kedy prebiehala
násilná likvidácia všetkých reholí a kláštorov.
V noci 3.5.1950 došlo k obsadeniu budovy školských bratov ozbrojenými milíciami. Školských
bratov odviezli do sústreďovacieho strediska v
Močenku. Odtiaľ boli prevezení do pracovných
táborov. V budove školy zostali osobné veci bratov, ako aj majetok patriaci komunite, ktoré boli
postupne rozkradnuté. Kaplnka bola zlikvidovaná, z priečelia budovy bol odstránený kríž. Časť
bohatej knižnice školských bratov bola úradne
odvezená do kláštora v Mariánke. Zvyšok knižnice, spolu so „Žiakovskou knižnicou ľudovej
školy chlapčenskej“, bol spálený na školskom
dvore. Pálenia kníh som sa osobne zúčastnila
ako 10-ročná žiačka školy. Prebiehalo to tak,
že žiaci školy museli povinne vytvoriť rad, od
knižnice na prvom poschodí až po školský dvor.
V knižnici dávali dospelí žiakom do rúk knihy,
deti si ich podávali z ruky do ruky, až sa napokon
knihy dostali na školský dvor, kde ich prebrali
dospelí a hádzali do založeného ohňa. Dodnes si
na danú udalosť spomínam s hlbokým smútkom.
V tých časoch boli knihy vzácne, bolo ich málo,
veľmi sme si ich cenili. Nesmierne sme sa tešili,
keď sme ich na Vianoce našli ako darček pod
stromčekom. Vidieť, ako sa bezdôvodne ničí

množstvo krásnych kníh bolo pre mňa veľmi
ťažké a nepochopiteľné. S detskou odvahou som
zašla do knižnice, dospelí si ma v zápale práce
nevšimli a pod šaty som si rýchlo schovala prvé
dve malé knihy, ktoré mi prišli pod ruky. Jedna z
nich, „Odmena čnosti“ od Františka Hoffmanna
(vydaná Spolkom sv. Vojtecha v Trnave v roku
1924) „prežila“ dodnes a bola darovaná Regionálnemu múzeu v Mojmírovciach.
K oficiálnemu obnoveniu činnosti školských
bratov na Slovensku došlo až v roku 1991, avšak
školskí bratia sa do našej obce už nevrátili. V
súčasnosti má rehoľa školských bratov na celom
svete približne 6000 členov, ktorí v 86 krajinách
učia vyše 950 000 žiakov. Na Slovensku má
Inštitút školských bratov de la Salle komunity a
školy v Bratislave a v Prešove.
Na záver by som rada symbolicky poďakovala
školským bratom. Ďakujem Vám za Vašu 50-ročnú prácu na poli vzdelania, náboženstva, kultúry
a osvety u nás v Urmíne – Mojmírovciach. Nezištne ste plnili svoje poslanie, odovzdávali ste
dary poznania a čnosti našim predkom a nám,
staršej, žijúcej a pamätajúcej generácii. Ďakujem
Vám za Vaše duchovné vedenie. Nedočkali ste sa
svetskej odmeny, ale verím, že náš Učiteľ a Pán
Vás štedro odmenil v nebi. S láskou a vďakou na
Vás stále spomínam.
Podľa miestnych historikov a spomienok
napísala MUDr. Magdaléna Ľuptáková,
rod. Líšková.
Foto: MUDr. Magdaléna Ľuptáková,
rod. Líšková, archív RMM

Ľudová škola školských bratov v Urmíne (1902 - 1904)
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Z KUCHYNE ŠÉFKUCHÁRA

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Teľacie involtini

Ekovýuka – zbierame
použité batérie so
Šmudlom

so šalviovým pestom a slaninou
s tekvicovým prívarkom
zbierať použité batérie. Keďže motiváciou nie sú
len vedomosti, ale aj odmena v podobe prekvapenia za vyzbieraných 200 kg použitých batérií,
pomôcť môžete aj vy každou jednou batériou,
ktorú prinesiete do materskej školy. Pomôžete
nielen našej prírode, ale prispejete aj získaniu
prekvapenia pre malých škôlkarov.
Anna Velebná
Foto: Ľubica Kozmová

Ingrediencie

MC URMÍNČEK

Projekt Notový Danny
Notového Dannyho už pozná skoro každé
dieťa, ktoré navštevuje Materské centrum Urmínček. Za posledné roky navštívil Danny naše
centrum viackrát a zakaždým nám predviedol
úžasný hudobno – interaktívny koncert, ktorý si
deti veľmi užili.

Začiatky projektu siahajú do roku 2017, kedy
sa Daniel Salaj rozhodol, že vytvorí hudobný
projekt, ktorý by bol určený práve pre našich
najmenších. Jeho publikum tvoria deti rôzneho
veku, avšak neraz sú zaujatí aj samotní rodičia.
Vzniku projektu predchádzala inšpirácia v podobe vlastných detí a chuť venovať sa detskému
publiku. Jeho koncerty sa realizujú väčšinou v
oblasti západného Slovenska, no Danny navštívil
už aj ďaleké Košice. Za posledné obdobie Danny
odohral až 22 koncertov, čo je úctyhodné číslo.
Je vidieť, že práca s deťmi ho baví a napĺňa.
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Informácie o koncertoch nájdete aj na jeho web
stránke www.notovydanny.sk a funguje aj na sociálnej sieti Facebook pod názvom Notový Danny. Prínosom Dannyho práce je v prvom rade
rozmanitosť hudobných žánrov, avšak aj texty
jeho piesní, ktoré majú faktický a pre deti poučný a motivujúci charakter. Danny spieva piesne vždy v prvej osobe, aby detičky motivoval, či
už v piesni o uprataní hračiek, alebo o dôležitosti
zapínania pásu v aute. Počas celého koncertu sa
snaží interaktívne a zábavnou formou zapájať
všetky deti do pohybu. Notový Danny vydal
svoj prvý hudobný album v roku 2017. Detičky
sa však môžu tešiť na ďalší v poradí, ktorý vydá
už tento rok. Dannyho plánom do budúcnosti je
vydávať ďalšie hudobné albumy a koncertovať
pre všetky deti, ktoré milujú hudbu a hlavne
zabávať sa s najmladšími. Dúfam, že projekt Notový Danny Vás oslovil, a že navštívite materské
centrum, ale aj Dannyho koncerty konajúce sa na
rôznych iných miestach.
Chceli by sme sa mu preto poďakovať, že
bol ochotný našiel si na nás čas aj cez prázdniny.
Zavítal k nám do materského centra v polovici
augusta a jeho koncert bol pre deti opäť veľkým
zážitkom. Hudba, tanec, zábava sa niesli celým
centrom, a na záver ako to už býva zvykom, sa
Danny s deťmi poriadne vyšantil v herničke.
Ďakujeme Danny.
Mgr. Lívia Belanová

Postup:
Na oleji osmažíme na kocky nakrájanú cibuľu. Pridáme
na hrubšie nastrúhanú tekvicu, mierne podusíme a podlejeme
vínom. Keď sa nám časť vína odparí zalejeme vývarom, osolíme, okoreníme a pridáme bobkové listy. Keď už je tekvica
takmer uvarená, zahustíme ju múkou rozmiešanou v smotane, dochutíme cesnakom a zjemníme maslom.
Teľacie rezne vyklepeme, nasolíme a nakoreníme. Potrieme 2 mm vrstvou pesta ktoré si pripravíme tak, že všetky
suroviny rozmixujeme v mixéri. Posypeme parmezánom a zatočíme. Potom celú roládu zatočíme do slaniny a poprepichujeme špízmi. Takto napichané špíziky poprekrajujeme (pozri
foto) a môžeme ich opiecť na panvici alebo aj na záhradnom
grile.

Prívarok:
1kg

tekvice
(ľubovoľnej)
1ks
cibule
5ks
bobkového listu
1dcl
olivového oleja
2dcl
bieleho vína
5dcl
smotany alebo
mlieka
100g múky
50g
masla
soľ, korenie, cesnak

½
½
1dcl
50g

Pesto

Ivan Čurgali, foto: Michal Bohunčák

„Ahoj deti. Volám sa Šmudlo a prišiel som
Vám porozprávať zaujímavé veci o batériách.“
Takto prišiel do materskej školy Šmudlo a rozprával deťom o ekovýuke – ako triediť odpady
a prečo nemôžeme vyhadzovať staré batérie
do obyčajného smetného koša alebo voľne do
prírody. Každé dieťa dostalo zelenú škatuľku
B – BOX, do ktorej doma malo odkladať použité batérie. Následne ich priniesť do materskej
školy a vysypať ich do veľkej zbernej nádoby.
Prázdnu škatuľku zobrať opäť domov a ďalej

(roládky na špíze)

hrste šalvie
hrste petržlenovej
vňate
olivového oleja
píniových orieškov

Roládky

4ks
teľacích rezňov
8ks
slaniny
100g parmezánu
soľ, korenia
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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

