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POZVÁNKY A OZNAMY
Regionálne múzeum Mojmírovce oznamuje občanom, že
bude otvorené každý deň okrem pondelka.
Počas pracovných dní bude otvorené od 10:00 do 16:00 a cez
víkendy od 13:00 do 17:00 hodiny. Je v ňom možné do 31.8.2016
vidieť expozíciu časti najväčšieho strieborného pokladu Slovenska, ktorý bol nájdený práve v Mojmírovciach, expozíciu ľudových umeleckých remesiel, umeleckého rezbárstva, nádhernú
farskú knižnicu, expozíciu najvýznamnejších osobností regiónu,
ako boli Anton Grasalkovič, šľachtický rod Huňadyovcov a Appelovcov. Rovnako tu návštevník nájde aj expozíciu venovanú obnove kaštieľa princa Aldobrandiniho a vinársku expozíciu.
Súčasťou múzea je aj turistická informačná kancelária, predaj
suvenírov a sprevádzanie po múzeu. Pracovníci múzea sa tešia na
vašu návštevu.
Vodárenská spoločnosť Cedron - Mikroregión, s.r.o.
v Mojmírovciach oznamuje všetkým svojim odberateľom, že prechádza na systém fakturácie s uplatnením preddavkových platieb
s polročným cyklom pre odčítanie vodného a stočného.
Z uvedeného dôvodu sa s každým odberateľom podpíše nová
zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v zmysle všeobecných zmluvných podmienok platných od 1. decembra 2014. Príloha k zmluve,
harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky, bude
zasielaná iba odberateľom, ktorých priemerná mesačnú spotreba
je minimálne vo výške 5 €. Výška mesačných preddavkových platieb nie je záväzná a je možné ju kedykoľvek na základe písomnej
žiadosti zmeniť alebo zrušiť. V nastávajúcich dňoch sa do každej
domácnosti postupne podľa ulíc doručia doklady, zmluva a harmonogram platieb.
Akékoľvek ďalšie informácie poskytneme osobne v kancelárii
spoločnosti, telefonicky na t.č. 0905/667 998 alebo 7798097, prípadne e-mailom na adrese molnarova@cedronmojmirovce.sk.
A. Molnárová
* Obec Mojmírovce a spoločenské organizácie pôsobiace v obci
pozývajú v sobotu 4. júna 2016 všetky deti na kultúrne a súťažné
popoludnie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré
sa začne v areáli Futbalového klubu Mojmírovce o 14. hodine.
* Obec Mojmírovce a TJK TAJÁR pozývajú občanov a širokú
verejnosť na zábavné amatérske preteky jazdcov a vozatajov pod
názvom Urmínske kopýtko 2016, ktoré sa bude konať 11. júna
2016 od 10. hodiny na Pažiti. Pripravený je sprievodný program,
občerstvenie a tombola.

Titulka:
Rozkvitnuté námestie

Foto: tt

* Obec Mojmírovce pozýva občanov v sobotu 25. júna 2016 od
16. 00 hod. na kultúrny program s názvom Hodové slávnosti
2016, ktoré sa budú konať na Námestí sv. Ladislava. Súčasťou
slávností bude aj prehliadka ľudových speváckych súborov.

POZVÁNKY A OZNAMY
Ladislava. O dobrú náladu sa postará hudobná skupina Žochári z
TV Šláger. Počúvanie hudby spríjemní čapované pivo, kofola a občerstvenie v bufete.
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* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pripravujú v dňoch 18. - 22. júla 2016 (denne od 8. do 15:30 hodiny) prázdninové tvorivé dielne pre deti pod názvom Cesta do rozprávky.
Pestrý program pozostáva zo širokého spektra výtvarných a divadelných aktivít rozvíjajúcich detské myslenie a kreativitu. Viaceré
aktivity budú prebiehať v anglickom jazyku.
Tvorivý týždeň pripravujú a odborne garantujú Mgr. Lucia Franclová a PhDr. Mária Kiššová, PhD. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť
v Klientskom centre na OcÚ. Poplatok za týždeň je 30 EUR. V cene
je desiata, obed, olovrant, materiál a pedagogický dozor.
* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pripravujú v dňoch 1. - 8. augusta 2016 (denne od 8. do 15:30 hodiny)
prázdninové tvorivé dielne pre deti pod názvom História a súčasnosť Mojmíroviec. Pestrý program pozostáva zo širokého spektra
výtvarných a divadelných aktivít rozvíjajúcich detské myslenie a
kreativitu. Tvorivý týždeň pripravuje Mária Kukanová a Ing. Viera
Lázniková. Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť v Klientskom centre
na OcÚ. Poplatok za týždeň je 30 EUR. V cene je desiata, obed,
olovrant, materiál a pedagogický dozor.
* Pri príležitosti medzinárodných dní parkov a záhrad sa v piatok
10.6.2016 o 20:00 hod. uskutoční v areáli Regionálneho múzea
Mojmírovce (Malý kaštieľ) program pod názvom HORTUS MUSICUS slovo a hudba na počesť stromu (mystériu nášho parku, úcta k
prírode, záhradná hudba, poézia). Účinkujú Musicantica Slovaca a
Detská muzika Zurmína.
Záštitu prevzal starosta obce Mojmírovce Mgr. Martin Palka a ZO
SZZ v Mojmírovciach. Program zostavil Robert Žilík. Súčasťou
podujatia bude aj výstava kresieb na počesť stromu.
* ZO JDS Mojmírovce Vás srdečne pozýva na Medzinárodný
folklórny festival MYJAVA 2016 - 75.ročník, ktorý sa uskutoční
dňa 18.6.2016 v amfiteátri Trnovce. Cena zájazdu je 17,-€/osoba členovia JDS Mojmírovce si môžu uplatniť zľavu. Odchod autobusu
z námestia sv. Ladislava o 8.00 hod. Odchod z Myjavy vo večerných
hodinách cca 20.00 hod. Rezervácie do 14.6.2016 v TIK CESYS (v
Regionálnom múzeu) alebo na tel. čísle 0915 394 391.
* ZO JDS Mojmírovce Vás srdečne pozýva na 2-dňovú cestu po
Tokajskej vínnej oblasti a plavbu loďou po Bodrogu do Maďarska, ktorá sa uskutoční v termíne 14.-15. júla 2016.
Cena zájazdu 119,-€ - členovia JDS Mojmírovce si môžu uplatniť
zľavu. V cene je zahrnuté: plná penzia, poistenie, doprava, ubytovanie, vstupy, degustácie, plavba loďou. Odchod autobusu z námestia
sv. Ladislava o 7.00 hod. Rezervácie do 8. júla 2016 v TIK CESYS (v
Regionálnom múzeu) alebo na tel. čísle 0915 394 391.

* Obec Mojmírovce pozýva na kultúrne podujatie s názvom Otvorenie leta piatok 1. júla 2016 od 18. do 22. hod. na Námestie sv.

3

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Slávnostné otvorenie

Regionálneho múzea v Mojmírovciach
V nedeľu 1. mája 2016 sa v Mojmírovciach
uskutočnilo slávnostné otvorenie Regionálneho
múzea. Návštevníci tak mohli po prvýkrát zavítať do zrekonštruovaných priestorov, kde na
nich čakali zaujímavé exponáty.
Z archívnych dokumentov vieme, že budova
bola postavená v prvej polovici 19. storočia.
Jej vlastníkom bol rod Aldobrandini z Florencie,
ktorý bol úzko prepojený s rodom Huňadyovcov,
ktorý sídlil v neďalekom kaštieli s rozľahlým parkom. Koncom minulého roka sa vďaka finančnej
podpore z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (2 208 066 €) podarilo obnoviť nefunkčné priestory a prinavrátiť tak budove Malého
kaštieľa pôvodný vzhľad.
Martin Palka, starosta obce Mojmírovce,
vo svojom slávnostnom príhovore poďakoval
všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na vytvorení múzea. Vyzdvihol ich prínos, ochotu a chuť
vytvoriť hodnotnú kultúrnu inštitúciu. Prezradil
však aj niekoľko zaujímavostí:
,,Chcem poďakovať poslancom z minulých volebných období, že nepredali túto budovu a že ju
uchránili, pretože, ako vieme, tlaky boli obrovské
- či už na to, aby sa doplnil rozpočet, alebo na to,
aby táto budova nejakým spôsobom nechátrala.
Ďakujem súčasným poslancom OZ, že verili myšlienke o obnovení priestorov. Osobitne ďakujem
svojej zástupkyni Andrei Bakošovej, pretože sa

Sláčikový orchester ZUŠ Sliač
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jej podarilo aj napriek časovému sklzu vytvoriť
expozíciu, ktorú uvidíte. Musím povedať, že to
bolo veľmi ťažké a zaujímavé.“
Návrh architektonického riešenia komplexnej
pamiatkovej obnovy vytvoril Ing. arch. Viktor
Šabík. O výsledkoch reštaurátorských výskumov
a reštaurátorskej obnove informoval Ing. arch.
Peter Hudák, ktorý oboznámil návštevníkov so
všetkým, čo bolo potrebné na obnovu kaštieľa:
,,Keď nás v roku 2014 po prvýkrát oslovili,
aby sme pomohli s touto obnovou, človek neveril vlastným očiam. Stav tohto objektu bol taký
zúfalý, že hrozil jeho pád takmer zo dňa na deň.
Veľkým úsilím Mojmíroviec sa podarilo zrealizovať v predstihu najskôr inventarizáciu, ktorá bola
malým kratučkým výskumom, a neskôr aj dva reštaurátorské výskumy, ktoré bežali takmer súbežne
s obnovou. Jeden z nich bol zameraný na štukové
prvky a kamenné prvky. ,,Keď sme pristúpili k
výskumu interiéru, zistili sme, že je tu niekoľko
vrstiev výzdoby. Jedna z nich súvisela s obdobím
druhej polovice 19. storočia, a to bola maľovaná
šablónová výzdoba. V rámci expozície si môžete
pozrieť v mierke 1:1 zrekonštruované panely, na
ktorých sú aspoň časti tejto výzdoby. Potom tu
bola výzdoba tapetová, ktorá pozostávala z mramorových žilkovatých tapiet, ktoré boli v hlavnej
sále. V roku 1924 sa tu nachádzali ďalšie tapety,
ktoré boli nalepené cez túto výzdobu. Tento objekt
je príkladom toho, že spoločnosť má a vždy mala
záujem o kultúrne pamiatky. A Mojmírovce obzvlášť,“ dodal architekt Hudák.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil
aj bývalý starosta obce Imrich Kováč,
ktorý stál pri zrode myšlienky o múzeu
v Mojmírovciach. Z jeho príhovoru sme
sa mali možnosť dozvedieť, že začiatky
neboli zďaleka také jednoduché: ,,Až
na tretíkrát bola obec úspešná pri podávaní žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky.“ Okrem toho vyjadril nadšenie z finálnej podoby múzea:
,,Veľmi ma teší, že sa nové vedenie a
noví poslanci chopili tejto príležitosti a
možnosti. Ja im k tomu gratulujem a te-

ZAZNAMENALI SME V OBCI
ším sa, že sa toto dielo podarilo. Taktiež som rád,
že sa tu nevymenili všetky pôvodné stolárske výrobky za nové. Držme si palce, vážme si históriu,
vážme si ľudí.“ Kováč s Palkom na záver spoločne prestrihli zelenú pásku a návštevníkom tak
umožnili prezrieť si zrekonštruované priestory
Malého kaštieľa.
Medzi najväčšie lákadlá múzea patria mojmírovský poklad a farská knižnica, ktorá zahŕňa niekoľko exkluzívnych historických exemplárov. Bohaté zastúpenie tu má právnická a
historická literatúra. Na svoje si však prídu aj
milovníci poézie - nachádzajú sa tu oslavné básne najvýznamnejších mužov vtedajšej doby.
Zaujímajú časť múzea predstavujú expozície z Ateliéru pri kaplnke. Návštevníci môžu
vidieť plastiky a reliéfy z dreva, rôzne úžitkové
doplnky či do detailu prepracované drevené
hračky, ktoré vytvorili ruky talentovaných výtvarníkov. V múzeu sa ďalej nachádza expozícia
venovaná paličkovaným čipkám, výšivkám
a krasliciam. Výtvory pochádzajú z dielne
šikovných Mojmírovčaniek, ktoré sa angažujú

v Klube tvorivosti. Detských, ale aj dospelých
návštevníkov určite poteší expozícia hračiek
od Róberta Žilíka. Vo vystavených kúskoch
je cítiť históriu dávnych čias. V múzeu nechýba expozícia venovaná osobnostiam tohto regiónu - Huňadyovcom, Appelovcom, Antonovi
Grasalkovičovi a Márii Terézii. Návštevníci si
na uvedených informačných tabuliach môžu prečítať ich životopisy, prostredníctvom ktorých sa
dozvedia mnohé zaujímavosti. Okrem slov však
návštevníkov čaká aj prehliadka honosných dobových kostýmov týchto významných osobností.
Obohatením múzea sú výtvory žiakov Základnej
umeleckej školy v Mojmírovciach. Žiaci namaľovali obrazy, ktoré súvisia s históriou obce.
Mohli tak naplno prejaviť svoje estetické cítenie
a kreativitu. Druhú časť múzea tvorí vínna
pivnica. Nachádza sa tu expozícia vinárstva so
zachovanými kúskami, ktoré potešia nejedného
milovníka kvalitných vín a bohatej histórie s tým
súvisiacej. Príďte navštíviť novootvorené Regionálne múzeum v Mojmírovciach a vychutnajte si
vystavené exponáty na vlastné oči!
Názov projektu:
Regionálne múzeum Mojmírovce, tento projekt
bol spolufinancovaný Európskou úniou vo
výške 85% z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci, „Investícia do vašej budúcnosti“ v čiastke 2 208 tis. EUR.
www.ropka.sk

Miroslava Košťálová
Foto: J. Horváth
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Môžu rodičia
ovplyvniť
vzdelanie detí?
Asi nemusím zdôrazňovať, že najlepšou životnou investíciou rodiča je vzdelanie jeho dieťaťa.
Mnohí z nás rodičov budú možno prekvapení, že
aj my rodičia máme významnú možnosť vplývať
na fungovanie škôl v našej obci (ZŠ, ZUŠ, MŠ).
Tento vplyv je daný predovšetkým fungovaním
rady školy, kde máme práve my rodičia významné postavenie.
V mesiacoch marec a apríl prebehli voľby
rád škôl do ZŠ, ZUŠ a MŠ v našej obci, ktoré sa
konajú len raz za 4 roky a zasluhujú si pozornosť
rodičov. Ide o veľmi dôležitý kontrolný orgán,
ktorý má za úlohu okrem iného presadzovať
verejné záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Jednou z kľúčových úloh je aj voľba riaditeľa školy. Z uvedeného
je zrejmé, že rodičia majú na fungovanie školy
v zmysle presadzovania záujmov alebo pri voľbe
nového riaditeľa rovnaké a dôležité postavenie
ako zriaďovateľ – obec. Preto vám chcem predstaviť členov jednotlivých rád škôl, aby ste sa
mohli na nich obrátiť so svojimi požiadavkami
a pripomienkami k fungovaniu jednotlivých škôl
- ZŠ, ZUŠ, MŠ, prípadne oceniť dobré kroky, ktoré spolu s vedením škôl dokážu uskutočniť.
Rada školy pri ZŠ má celkovo 11 členov,
z ktorých sú 4 rodičia, 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec a 4 členovia
sú delegovaní zriaďovateľom - obcou. Voľby do
Rady školy pri ZŠ prebehli dňa 19.4.2016 počas
rodičovského združenia. Prihlásili sa celkovo 8
rodičia, z ktorých boli zvolení nasledovní štyria
- Ing. Karin Benčíková, Ing. Arch. Norbert Dúbravský, Ing. Monika Porubská a MUDr. Kristína
Visolajská.
Rada školy pri ZUŠ má 7 členov, z ktorých
sú 3 rodičia, 1 pedagogický zamestnanec, 1 nepedagogický zamestnanec a 2 členovia sú delegovaní obcou Mojmírovce. Voľby sa uskutočnili
17. marca 2016 počas rodičovského združenia.
Z prihlásených štyroch rodičov, boli zvolení traja
– Ing. Andrea Bakošová, Ing. Mariana Liková
a Zuzana Vnučková.
Rada školy pri MŠ má 5 členov v zložení 1
rodič, 1 pedagogický zamestnanec, 1 nepedagogický zamestnanec a 2 delegáti obce Mojmírovce.
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Voľby sa uskutočnili 3. marca 2016. Rodičia
mohli voliť ráno pri odovzdaní detí do tried
a mohli si vybrať z dvoch kandidátov. Zvolená
bola Ing. Iveta Podberská.
Malo by byť v záujme nás rodičov, aby sme
pozorne sledovali výzvy na výberové konania
riaditeľov jednotlivých škôl, pretože diskusiou
s členmi ktorejkoľvek rady školy máme aj my
možnosť ovplyvniť, kto bude vo vedení vzdelávacích inštitúcií našich detí. Ako predsedníčka
Rady školy pri ZŠ môžem potvrdiť, že súčasné
vedenie ZŠ je veľmi ústretové a zaoberá sa
otázkami, návrhmi a pripomienky k fungovaniu
školy, dôkladne sa nimi zaoberá a prináša možné riešenia. Pretože len vzájomnou diskusiou
dokážeme úroveň školstva v našej obci posúvať
ďalej v kvalite a k spokojnosti žiakov i rodičov.
Záverom chcem všetkých rodičov vyzvať, aby sa
neváhali obrátiť na svojich zástupcov v jednotlivých Radách škôl pri ZŠ, ZUŠ a MŠ s otázkami
a pripomienkami, ktoré sa následne prerokujú na
jednotlivých zasadnutiach. Na mňa sa môžete
obrátiť na mailovej adrese surdova@gmail.com
alebo na facebooku. Všetky vaše otázky prerokujeme na zasadnutí Rady školy pri ZŠ a následne
vám napíšem odpoveď.
MUDr. Kristína Visolajská,
predsedníčka Rady školy pri ZŠ

Hej rup, do toho
Začiatkom mája
tohto roku, sa sála
kultúrneho domu naplnila detičkami a ich
starostlivými rodičmi,
aby si pozreli, vypočuli, zabavili sa a aj
trošku zatancovali na veselom predstavení
divadla Maska zo Zvolena.
Veselé hudobné predstavenie bolo určené
pre najmenších s detskými pesničkami od
chrobáčikov čmelka Smejka a lienky Tanculienky. Tanculienka a Smejko s gitarou deti
roztancovali, zapojili do hry, naučili nové
pesničky a ukázali im prekrásny svet fantázie.
Tanečné a rozprávkové predstavenie Smejka a
Tanculienky pre chrobáčikov a ich rodičov so
známymi hitmi ako Vlk a kozliatka, Červená
čiapočka, Nonono tytyty a mnoho ďalších potešilo nás všetkých.
Mária Kukanová. Foto: internet
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Mamičky,babičky,prababičky
Stalo sa už milou tradíciou, že nám
naši najmenší z materskej a základnej
školy pripravia krásne popoludnie,
venovaná práve nám mamám. Ani
tohoročný program venovaný Dňu
matiek nebol žiadnou výnimkou. Sála
kultúrneho domu v nedeľu popoludní
plná nedočkavých rodičov aj prarodičov netrpezlivo čakala na vystúpenia
svojich ratolestí.
Na úvod pieseň Tak sa neboj mama
zaspievala žiačka ZUŠ Lenka Kiššová
a svojim nádherným spevom vytiahla
slzičky do očí nejednej maminke.
Všetkých potom privítala Ing. Viera Lázniková,
ktorá celým programom sprevádzala. Krátky
príhovorom pri príležitosti Dňa matiek pozdravil
prítomných starosta obce Martin Palka. Následne detičky z Materskej školy zo všetkých štyroch
tried pod vedením učiteliek vystúpili s pesničkami, básničkami a tancom pre svoje maminky, na
oslavu ich sviatku.
Ani som netušila, že detičky majú taký
úžasný zmysel pre humor. Nakoniec vystúpenia škôlkarov predškolákov, Jakubko Lérint
a Saška Kincelová rozosmiali celú sálu milým
prekáraním sa v úlohe dospelákov, prehodením
si úlohy ženy a muža v domácnosti. Po smiechu znovu oči zvlhčili slzy dojatia pri krásnych
básňach pod názvom Mamičke v podaní žiačok
základnej školy. Detský folklórny súbor Zbojník
nám zaspieval a zatancoval pesničky s názvami
ako napr. Povedal mi jeden chlapec, Východná,

Frajer môj, Páslo dievča. Súbor sprevádzala
Cimbalovka Urmín pod vedením riaditeľa ZUŠ
Rudolfa Arpáša.
Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa na tomto
vystúpení podieľali. Detičkám za krásny zážitok a ich učiteľom za snahu
a trpezlivosť, s ktorou sa im
venovali pri nacvičovaní.
Deti z MŠ pripravili Mgr. A.
Velebná, I. Flimelová, L. Nekorancová, Ľ. Kozmová, G.
Michalíková, J. Hrušovská,
M. Krivušová a riaditeľka
M. Cintulová. Hudobno – tanečné pásmo so žiakmi ZUŠ
nacvičila Mgr. M. Segečová
a Mgr. A. Velebná a žiakov
ZŠ Mgr. D. Kiššová.
Mária Kukanová
Foto: O. Slaténiová
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Čerešňová
dedina
Pamätám si na rozkvitnuté čerešňové stromy.
Ako malý chlapec (je to temer 50 rokov) som ich
stretával všade okolo seba. Čerešňa nechýbala
takmer v nijakej záhrade či dvore. U nás ich
zasadil dedko hneď po vojne. Samozrejmosťou
bolo, že defilovali povedľa štátnych ciest bežiacich do Ivánky, na Veľkú Dolinu, do Poľného
Kesova. Pekná ,, ália“ /alej/ bola vysadená aj
medzi Svätoplukovom a Cabajom. Čerešňové
stromiská sa pyšne vypínali aj v chotároch
smerom na Malú Dolinu. Neviem si predstaviť
našu Pažiť bez zakvitnutých stromov –ovenčenú
čerešňami a zem zasneženú okvetnými lístkami.
Zvláštnu príchuť nostalgie majú moje spomienky
na staré vinohrady na Prennej hore, kde svoj diel
mali aj moji starí rodičia. Často som tam s nimi
trávil čas.
Údajne, podobne ako vinohrady, aj čerešne
tu máme vďaka starým Rimanom. Okolo vinohradov rástlo veľa košatých čerešní a višní,
o akých dnes môžeme len snívať. Neraz ma

zachránili od smädu. Pamätám si, ako som sa
učil pred maturitnými skúškami zavesený v sieti
(hamake) v korune čerešne na dvore a podo
mnou zostalo kopisko kôstok čerešní. Dve spolu
rastúce dvojičky čerešní boli symbolom môjho
znamenia – blížencov, a tak ma v júni na narodeniny vždy obdarovali. Vtedy rozvoniavali
čerešňové záviny alebo lepíne, tak ich babka
volala. Chutné koláče pečie aj moja mama. Ešte
ako malý chlapec som chodieval s rodičmi a babkou do Banskej Bystrice na trhy s debničkami
čerstvo naoberaných čerešní. Rodičia ma učili
oberať takto – pekne s kostrnkami, nemágať,
nelámať halúzky, netrhať listy! Všetky sa vždy
popredali, malé aj veľké. My sme mali májovky
– prvé v dedine, preto boli vzácne.

Čerešňa
ako nevesta
Kvitnúca čerešňa
je biela mladá nevesta,
je znamením, že naozaj
končí čas chladu a prichádza vytúžená teplá jar. Dokonca aj tí škorci sú mi
milí, čo s veľkým hurhajom za dva-tri dni oberú
celý strom. Čerešne spolu s ostatnými stromami
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vytvárajú jedlý les. Aby bolo pre každého dosť – čerešní,
ich šťavy a pre dospelých aromatické víno. No pre mňa ako
dieťa najväčšou slasťou bol čerešňový lekvár na maslovom
chlebe, ktorý mi v nestráženej chvíli oblizol Punťo.
Čo sme sa chlapčiská nalozili, nazháňali v korunách
starých čerešňových stromov s drapľavou kôrou, ktorá mi
pripomínala tváre starcov. A ten orchester včeličiek v rozkvitnutých korunách či nočné bzučanie krídel chrústov, si
pamätám dodnes. Ráno tieto popadané chrobáky zbierali
sliepky zo zeme. Ani som nevedel, že žijem v čerešňovej
dedine! Nevedel som, že tento strom je kus môjho života
a sprevádza ma krásnymi, ale aj tými ťažšími chvíľami ročného životného cyklu. Až neskôr som si začal uvedomovať,
že tak ako odchádzajú starí rodičia, susedia a známi ujovia
a tety, tak sa vytráca obraz bielych košatých plodonosných,
štedro rodiacich stromov – čerešňových alejí, či mladých
neviest v záhradkách. Zistil som, že nejde len o úžitkový
strom (ovocie, koláč, sirupy, víno, pálenka a lekvár). Je to
aj symbol dediny, ľudí v nej, je to pastva pre hladné vtáky,
potešenie hmyzu, je to aj chládok počas letných páľav. Je
to dáždnik istoty v štedrú prírodu a spoločenstvo rodiny,
známych, kamarátov. Počul som aj o sobáši pod rozkvitnutou čerešňou. Neskôr som sa dozvedel o liečivých účinkoch
čerešne.

Oživme čerešňovú kultúru
Priatelia, čerešňová dedina nám rozkvitá v najkrajšom
čase roka. Plody dozrievajú a prinášajú dary v období hodov na sv. Ladislava. Buďme aj my štedrí, zachovajme hodnoty našich babiek a dedkov. Obnovme čerešňovú dedinu
pre naše deti! Čerešne patria k atribútom nášho kraja. Vysádzajme malé stromky, žiadajme, domáhajme sa výsadby
alejí pri cestách, ponúknime čerešňový festival tým, ktorí
prídu do našej obce ako hostia. V istom údolí v Rakúsku
obnovili pestovanie maku - oživili dávnu tradíciu a stali sa
známymi. Spomenul som si aj na ďalší pozitívny príklad
– na Brdárku v Gemeri. Rastie tam 4000 čerešní, odrôd
je 200. Sú tam aj 200-ročné jedince. Členovia Alter Nativy sa rozhodli zachovať prírodné dedičstvo, ba rozvíjať
ho. Rozbehli projekt - Užitočné prepojenia – na záchranu
čerešní v spojení so včelárstvom, ktoré tam malo veľkú
tradíciu. Oživme čerešňovú kultúru aj my ako čerešňová
dedina a zavolajme hostí na čerešňový festival. Nepodceňujme úžitok, aký nám ponúka čerešňový strom. Postavme
muštáreň, aby naše deti pili čistú šťavu a nie tie syntetické
nápoje z dovozu.
Naplňme víziu čerešňovej dediny kvôli našim deťom.
Vytvárajme prostredie pre zdravý, radostný a krajší život,
život v čerešňovej dedine, ktorá sa volá Mojmírovce.
Robert Žilík, predseda ZO SZZ.
Foto: internet
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Čerešňové
recepty
O obľube čerešní svedčí aj veľa
receptov v kuchárskych knihách.
V Novej kuchárskej knihe od Terézie
Vansovej z roku 1925, ktorú zdedil
Robert Žilík po babke Terézii Žilíkovej, sú: čerešňová torta, čerešňový
koch, čerešňový koláč, čerešňový
okružník francúzsky, čerešňové
knedlíky, rezance s čerešňami, čerešne v pare, čerešne pitvané, čerešne
s octom, čerešňová šťava, čerešňový
lekvár, ovocný sirup, ovocie zavarené
v špirituse. Z nich vyberáme tak ako
sú zapísané v knihe.

Čerešňové knedlíky:
6 deka masla mieša sa s dvoma
žĺtkami, cukru pridá sa dľa ľúbosti.
Jeden rožok zamočí sa do mlieka,
keď je rozmočený, pridá sa k maslu
a na hladké cesto vymieša. Pridá sa
i to mlieko, v ktorom bol rožok zamočený, na ostatok potrebná špitka
soli a toľko múky, aby sa cesto dalo
spracovať. Z cesta robiť knedlíky, do
každej dať 1 – 3 čerešne, vo vrelej
vode rychlo obvariť, vybrať, maslom
poliať, porajbaným tvarohom a omrvinkami posypať.

Čerešňový koláč:
6 žĺtkov, 3 lyžice žemľových omrviniek, 1 celé vajíčko, 12 i pol deka
tlčeného cukru, tiež toľko mandlí,
sneh zo 4 bielkov a za tanier dobrých, tvrdých čerešieň, z ktorých sa
kostky vybraly. To dovedna smiešať,
do pomastenej, omrvinkami vysypanej formy dať, upiecť, upečené
nechať vychladnúť, cukrom posypať
a nastoliť.
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Nové čerešne
a bylinky v našej obci
V Mojmírovciach sme si uctili sviatok Dňa
Zeme v tradičnom duchu. Predseda ZO SZZ
PaedDr. Robert Žilík spolu s členmi výboru a
Odborným učilišťom internátnym v Mojmírovciach zasadili v rôznych miestach obce 8 čerešní
a vyše 30 byliniek.

V tejto obnovenej tradícii by sme radi pokračovali. Výsadba sa zrealizovala vďaka finančnej
podpore OZ INŠPIRÁCIA. ZO SZZ Mojmírovce
zároveň ďakuje A. Kvasňovskej za levanduľu,
ktorá bola dodatočne vysadená žiakmi učilišťa.
tt

Výlet do Olomouca

Ráno spestrili program svojím vystúpením
žiakom miestnej ZŠ a MŠ Detská muzika Zurmína. Potom sa členovia výboru rozdelili do
skupín, zobrali stromčeky a bylinky, cestou sa k
nám pripojili žiaci OUI a na vybraných miestach
v obci sa v dobrej nálade sadilo. Detská muzika
nás peknými piesňami celou cestou sprevádzala.
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V sobotu 23. apríla 2016 sme navštívili mesto
Olomouc. Výlet organizovala ZO JDS v Mojmírovciach v spolupráci s TIK CESYS. Cieľom
výletu bola návšteva medzinárodnej kvetinovej
výstavy Flóra a prehliadka mesta Olomouc.
Hneď po príchode do Olomouca nás privítala
sprievodkyňa. Olomouc patrí k najvýznamnejším mestám ČR. Vďaka svojej polohe, starobylej
univerzite, náboženským, kultúrnym a remeselníckym tradíciám je už niekoľko storočí prirodzeným centrom Moravy. Pri prechádzke historickým centrom sme si pozreli radnicu s orlojom,
kostol sv. Mórica, Mariánsky stĺp, chrám Panny
Márie Snežnej a ďalšie pamiatky. Po prehliadke
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mesta nás čakala medzinárodná kvetinová výstava Flóra Olomouc, ktorá bola zameraná na
pripomenutie si 700. výročia narodenia významného štátnika a panovníka z rodu Luxemburgov
Karola IV., nazývaného Otec vlasti.
Mali sme možnosť pozrieť si expozície so
zameraním na obdobie a na dobu, v ktorej žil.
Nechýbalo štylizované nádvorie, pódium s trónom, výstavka súťažných prác a tiež zbrojnica
s krčmou, kde mohli návštevníci ochutnať rôzne druhy vína. Prehliadku jarnej časti výstavy
dopĺňali expozície Zväzu kvetinárov a floristov
ČR. Súčasťou výstavy bol aj veľtrh drobnej záhradnej mechanizácie, široká a pestrá ponuka
kvetín, semien, okrasných rastlín, škôlkarských
výpestkov a bohatý sprievodný program. Po
vyčerpávajúcom dni sme spokojní a s bohatým
nákupom kvetov odchádzali domov.
A. Strihová

Svetový deň
Červeného kríža
a Červeného
polmesiaca
Svetový deň Červeného kríža a Červeného
polmesiaca je oslavou najväčšej humanitárnej
organizácie na svete. Zároveň je prejavom vďačnosti všetkým, ktorým osud druhých ľudí nie je
ľahostajný.
Slávi sa na celom svete 8. mája
na výročie narodenia jeho zakladateľa, prvého nositeľa
Nobelovej
ceny
za mier, Henryho
Dunanta. Prezident
SR Andrej Kiska
ocenil 4. mája
v
Primaciálnom
paláci v Bratislave
celkom 33 dobrovoľníkov, dlhoročných pracovníkov
a podporovateľov
Slovenského Červeného kríža za

dlhoročnú prácu v oblasti humanity, sociálnych
aktivít, propagácie darcovstva krvi i záchrany
ľudských životov. Červený kríž a Červený polmesiac pomáha v 190 krajinách sveta. Má 17
miliónov dobrovoľníkov.
Jedným z ocenených bol slovenský lekár
a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií
v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry.
Medzi ocenenými bola aj Jana Čačaná
z Mojmíroviec (na snímke zľava), ktorá pracuje
v Červenom kríži už viac ako 15 rokov, za dlhoročnú nezištnú pomoc odkázaným spoluobčanom v rámci susedskej výpomoci, hoci sa sama
stará o svojho syna odkázaného na celodennú
opateru.
J. Minárik

O spolupráci
záhradkárov
Mesto Nitra má už niekoľkoročnú spoluprácu
s mestom Kroměříž v Českej republike. Okresný
výbor SZZ Nitra sa preto rozhodol rozšíriť dobré vzťahy a nadviazal partnerskú spoluprácu
s Územným združením Českého záhradkárskeho zväzu v Kroměříži.

Oficiálne stretnutie sa uskutočnilo 7. mája
2016 pri príležitosti konania celoštátnej záhradkárskej výstavy FLORIA JARO 2016. Na tejto
výstave dominovala Rozprávková sieň s klasickými českými postavičkami doplnené krásnou
kvetinovou výzdobou, o ktorú sa postaralo
miestne záhradkárske združenie. Vzájomnou
komunikáciou sa potvrdilo opodstatnenie spolupráce, z ktorej sa tešia obe strany. Súčasťou
slovenskej delegácie bola aj Tatiana Tóthová,
tajomníčka ZO SZZ Mojmírovce.
Text a foto: tt
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Separujem veľmi rád,
s prírodou som kamarát
S týmto heslom prišli navštíviť deti do MŠ
na Deň Zeme Separko a Separka. Porozprávali
deťom o zemeguli, ktorá bola šťastná, lebo bola
zdravá a čistá. Ale ľudia začali v prírode nechávať odpadky, znečisťovali vodu a ovzdušie,
a tak sa zo šťastnej Zeme stala smutná, chorá
a znečistená planéta. A preto Separkovi a Separke pomohli deti pozbierať odpad z lesa, ktorý
rozdelili do vláčika Separáčika, vyčistili jazierko
od plastov, ošetrili včielky, lienky, mravčeky
a motýliky, ktoré sa poranili na lúke na plechovkách. Z odpadového materiálu si spoločne
vyrobili ovečku, krokodíla, rybky a dlhokánsku
stonožku. Za odmenu dostali krásne medaily
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s logom Dňa Zeme a všetci si spolu zaspievali
a zatancovali. Nakoniec spolu zasadili stromček
ako odkaz pre ďalšie generácie.
Gabriela Michalíková
Foto: Archív MŠ

Deň Zeme
v základnej škole
Na požiadanie
vedenia ZŠ o spoluúčasť pri tvorbe
programu
osláv
Dňa Zeme pre
našich žiakov sa z
iniciatívy Miestneho spolku SČK Mojmírovce a OZ INŠPIRÁCIA
v piatok 22. apríla 2016 stretlo v areáli školy pár
skvelých ľudí zo záchranárskeho tímu Alfa rescue–Nitra
a študenti zo SOŠ veterinárnej Nitra. Spoločne zorganizovali pre našich žiakov ukážku
práce záchranárskych psov,
poskytovania prvej pomoci,
horolezeckých techník, ako
aj ukážku športovej a služobnej kynológie. Študenti tretej
triedy odbor kynológia pod
vedením L. Filipa, A. Špeťkovej a J. Vagovej si zaslúžia
pochvalu. Ich psíky spolu so
psami z Alfa rescue - Nitra
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ukázali základnú poslušnosť, frisbee a dogdancing. Psovodi z Alfa rescue-Nitra pod vedením J. Vaga predviedli názornú ukážku
práce záchranárskych psov. Služobný
a športový kynologický výcvik predviedol krajský policajný psovod L. Filip. Neskôr v druhej časti ukážky sa mohli deti
zo ZŠ hrať so psíkmi rôzne hry s prvkami canisterapie. Študenti-kynológovia sa
zapojili do všetkých aktivít Alfa rescue,
ako učenie detí základom prvej pomoci,
maskovanie zranení a vozenie detí na traverzovej lanovke. Žiaci aj učitelia zo ZŠ
Mojmírovce boli nadšení a odchádzali
domov s množstvom zážitkov. Podujatie
finančne zabezpečilo OZ INŠPIRÁCIA,
za čo sme im veľmi vďační. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie
stretnutie a spoluprácu.
Dagmar Mináriková

Národný park
Dunajské luhy
Iba kúsok od našich hraníc medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou sa
nachádza centrum národného parku dunajských
luhov. Jedinečnosť Národného parku Donau-Auen spočíva v bohatom výskyte biotopov, ktoré
vznikali vďaka častým poklesom a vzostupom

vodnej hladiny v tomto území, t.j. dynamiky
voľného toku Dunaja. Druhová pestrosť daných
dunajských luhov zahŕňa viaceré ohrozené jedince z rastlinnej a živočíšnej ríše. Hlavným cieľom
národného parku je tieto druhy chrániť a vytvoriť im podmienky pre ďalšie rozmnožovanie.
Zámok v malej dedinke Orth je hlavným bodom
tejto jedinečnej krajiny.
V jeden májový deň (4.5.2016) sme sa vybrali (piataci a šiestaci) zbierať vedomosti aj
skúsenosti v tejto oblasti. Čakal nás slovenský
sprievodca, ktorý nás postupne previedol všetkými časťami zámku. Expozícia bola rozdelená do
dvoch okruhov: vonkajšieho a vnútorného. Vonkajší okruh ponúkal zoznámenie sa s typickou
faunou a flórou tejto oblasti. Dozvedeli sme sa
o premenách prírody počas celého roka, o živočíchoch, ktoré tu žijú a ktoré sme mohli skúmať
zblízka, o rastlinách ktorých sme sa mohli dotknúť, ovoňať, ohmatať. Pozorovali sme žaby,
ryby, hady, korytnačky. Deti oslovila aj ulička
smrti, na konci ktorej bol uhynutý srnec, jeho

prirodzený rozklad sme mali možnosť sledovať
naživo, ale aj pomocou fotodokumentácie. Vnútorný okruh bol rozdelený do šiestich miestností.
Deti si tu zahrali rozprávku o rastlinách a o živočíchoch žijúcich v luhoch. Dostali sme sa pod
hladinu Dunaja, mohli sme ohmatať dno, chytiť
rybu, pohladkať bobra. Videli sme prezentáciu
luhov z leteckého pohľadu. Absolvovali sme
i výstup do veže, kde bolo monitorované hniezdo
s bocianmi a jastrabie hniezdo.
Okrem príjemne stráveného dňa sme sa veľa
dozvedeli o dunajských luhoch a mali sme možnosť zažiť niečo netradičné.
Mgr. Lucia Franclová
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Záhrada
je živý
organizmus

Huňadyovský
park
Zelenými pľúcami našej obce je park
s kaštieľom a letohrádkom rodiny Huňady.
Panská záhrada mala pôvodne šestnásť hektárov. Zvlnený terén smerom do dediny udržiavaný v anglickom slohu pretínal svojím korytom
sezónny potôčik prameniaci pod šalgovskými
vinohradmi.
Na lúke nad potokom dodnes kraľuje tristoročný jaseň štíhly. Artézska studňa s oválnym bazénom (tzv. Gábriška) v uličke na konci parku bola
v minulosti jeho súčasťou. Škoda je tristoročných
platanov, ktoré sa vypínali na mieste dnešného
ihriska. Park okolo kaštieľa bol vytvorený podľa francúzskeho vzoru. Tu dominuje centrálna
cestička od vstupu do kaštieľa až k bránke oproti
bývalému kinu. Bránka tam už dnes neexistuje.
Cestička obchádza okolo (pôvodne) kamennej
fontány s okrúhlym bazénom, štvorbokým pilierom s rímsami a na ňom stojí váza. V pilieri
sú osadené reliéfy s motívmi fénixa, pelikána,
bohyne úrody Ceres a oráča s pluhom Saturna.
Barokový kaštieľ postavil v roku 1721 Ladislav
Huňady a po požiari v roku 1866 ho prestaval
v klasicistickom slohu Imrich Huňady. Skupinka
košatých tristoročných líp dominuje pred fasádou
kaštieľa. K juhozápadnej stene kaštieľa pristavili
v 19. storočí glashaus – skleník. Jeho rozmery
a vzácna flóra boli pýchou huňadyovského parku.
Rástli tu dracény, datle, banánovníky, figovníky,
pomarančovníky, citrónovníky a mandarínky.
Žiaľ, po druhej svetovej vojne sa prestalo kúriť,

NAŠE ZÁHRADY

Naše záhrady sú živý organizmus, ktorý sa
vyvíja, mení a každý pestovateľský rok je iný.
Záhrada by mala prinášať úžitok, ale treba ju
využiť aj na relax.

a tak rastliny pomrzli. Konštrukciu glashausu
odviezli do Stupavy. Len paulovnia plstnatá so
svojimi voňavými fialovými kvetmi z novej generácie rastie na pôvodnom mieste. Podobne ako
kaštiele aj park nebol ušetrený ničivej ľudskej
bezohľadnosti, ale aj vrtochov počasia. V roku
1957 víchrica narobila v parku veľké škody. Pre
nás je dôležité, že jadro parku v Mojmírovciach
prežilo. Je zdrojom zdravia, radosti, poučenia.
Je zákonom chráneným biotopom rastlín a živočíchov.
V každom období roka nám pripomína plynutie času, premeny života, ale aj hodnotové
konštanty, ktoré nás spájajú s celým vesmírom.
Neničme životné prostredie a chráňme náš park
pre budúce generácie!
PaedDr. Robert Žilík,
predseda ZO SZZ. Foto: Archív obce

Tohtoročné jarné mrazy však záhradkárov
vôbec nepotešili. Značne poškodili ovocné stromy a kry, vinič, zeleninu aj okrasné rastliny. V
našej záhrade mráz spálil (napriek ochrane) najmä teplomilné plodiny (figy, kivi, morušu trnavskú), vinič, ale vlastne všetko, čo koncom apríla
kvitlo. Chladné noci neuškodili len oskoruši a
mišpuli (na obrázku), ktoré kvitnú neskoršie a
sú aj odolnejšie.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júni oslavujú:
90. narodeniny
Mária Karasová
85. narodeniny
Ľudmila Michaliková
80. narodeniny
Emília Šantová
75. narodeniny
Veronika Žačiková
65. narodeniny
Jaroslav Jašík
Gabriela Tellingerová
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Mária Andrušková
Pavol Sekereš
60. narodeniny
Róbert Varga
Ladislav Rumanovský
Milan Šatka
Milan Longauer
Juraj Tóth
František Lobodáš
Koloman Lobodáš
Štefan Kudry
Marián Klučka
Ľudmila Májeková

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Julianna Lužáková,
Matej Pipíška
Dieťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Božena Taškárová,
Alžbeta Čačaná,
Alžbeta Liptáková,
Iveta Perhalová,
Emília Kukanová,
František Tulipán
Mária Drinková
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

A veru, na 1. mája sa dosť ťažko hľadal rozkvitnutý strom, pod ktorým by sme pobozkali
nášmu srdcu najbližšieho človeka.

Čerešne a višne
V mesiaci jún si okrem jahôd zvykneme pochutiť tiež na višniach a čerešniach. Spomínam
si, keď sme ešte ako chlapci chodili na čerešne
do susedných záhrad, akoby tie boli lepšie. Ale

čerešne sú naozaj najchutnejšie priamo na strome. Sú bohaté na vitamíny, minerálne látky a
vegetačnú vodu. Čerešne a višne sú zdrojom antioxidantov a majú aj protizápalové účinky. Obsahujú jód, sodík, draslík, fosfor, vápnik, železo,
kremík aj ďalšie mikroprvky. Ich konzumácia sa
odporúča aj pri redukčných diétach, podporujú
vylučovanie žalúdočných štiav, prečisťujú pečeň
a obličky, znižujú hladinu kyseliny močovej v
krvi. Spracovať by sa mali krátko po zbere.

Biologický predátor
v záhrade
V máji sa na ovocných stromoch a kríkoch
aj na okrasných rastlinách začínajú objavovať
vošky, ktoré veľmi účinne likviduje lienka. Dospelý jedinec denne skonzumuje v priemere 50 a
v priebehu života až 5 tisíc vošiek. A jej larvy sú
ešte pažravejšie ako dospelé lienky. Patrí medzi
biologických ochrancov rastlín. U nás je rozšírená lienka sedembodková a dvojbodková, ale
v ostatných rokoch sa objavujú už aj invazívne
druhy z Ázie. Na jeseň sa stovky lienok snažia
dostať do našich príbytkov. Pri vyrušení lienka
padá na zem a robí sa mŕtvou. Ak sa cíti ohrozená, tak vylúči žltú, jedovatú, nepríjemne zapáchajúcu tekutinu, ktorou odrádza nepriateľov.

Komunikácia rastlín
Z literatúry je známe, že aj rastliny dokážu
komunikovať. Je pravda, že ešte nerozumieme
reči zvierat ani rastlín. Ale vieme, že rastliny sa
vedia priblížiť k svetlu alebo v prípade ohrozenia
vytvoria chemické zlúčeniny. Cítia prítomnosť
vody alebo prekážok pri koreňoch, vedia zavrieť
listy. Možno sa už aj vám stalo, keď ste ovocnému stromu, ktorý nerodil, pohrozili, že ho zlikvidujete, tak na nasledujúci rok priniesol úrodu.
Keď sa kvetinám pekne prihovárame, tak im to
prospieva. Keď s rastlinami nezaobchádzame
dobre, tak im to škodí.
Stromy sú nám schopné aj pomáhať. Lipy,
borovice, gaštany, brezy, duby, orechy i ďalšie.
Treba sa však naučiť prijať energiu zo stromu
objatím alebo oprieť sa chrbtom o strom, aby do
nás prúdila ich životodarná sila. Za všetko dobré
nezabudnime aj poďakovať.
Ivan Mojmír Zoborský
Foto: A.Z.
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Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Jazdíme zodpovedne!

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

