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Jarné kvety
Foto: Mgr. Lucia Franclová

Mojou obcou sú
Mojmírovce

Milí čitatelia Mojmírovčana,
keď som v prvej polovici februára písal
tento úvodník do obecného časopisu, tak
ešte noci boli mrazivé, ale cez deň už prírodu aj ľudí hrialo zubaté slniečko. Podľa
meteorológov sa jar začína už 1. marca.
Astronomický začiatok jari je však až okolo 21. marca, keď slnečné lúče dopadajú
kolmo na rovník a slnko odovzdáva rovnaké množstvo energie obom pologuliam
Zeme. Vtedy nastáva jarná rovnodennosť.
V prvom jarnom mesiaci, podobne ako aj v ostatných,
máme tiež mnoho významných dní. V marci sú to takmer tri
desiatky svetových, medzinárodných a európskych dní. Každý
rok si v časopise našej obce pripomíname Medzinárodný deň
žien. Ženy sú pilierom našich rodín. Za redakčnú radu želám
našim partnerkám, mamičkám, babičkám, sestrám, priateľkám, milenkám, družkám, spolužiačkam aj všetkým ostatným
ženám, aby vás pohoda, úcta, vďaka, porozumenie a láska
sprevádzali v priebehu celého života.
Medzinárodný deň šťastia pripadá na 20. marec. Bol vyhlásený z iniciatívy himalájskeho kráľovstva Bhután, ktoré
(keď ste čítali knihu Kód 7 od Jozefa Banáša) meria prosperitu krajiny ukazovateľom hrubého národného šťastia. O
deň neskôr (21. marec) je Svetový deň poézie. Jeho význam
spočíva v propagovaní, čítaní, písaní a publikovaní poézie. V
tejto súvislosti veľmi oceňujem nedeľné chvíľky poézie, ktoré
v spolupráci s regionálnym múzeom organizuje výbor ZO JDS
v malom kaštieli.
Marec je mesiacom knihy. Knihy máme v každej domácnosti. Sú naším dobrým spoločníkom. Ani nepoznám vhodnejší dar, ako je kvalitná kniha, pretože má trvalú hodnotu, je
nielen zdrojom zábavy, ale aj poučenia. Je pravda, že dnes si
už viaceré publikácie môžeme stiahnuť z internetu do čítačky.
Knihy v hmotnej forme na Slovensku však jednoznačne vyhrávajú nad elektronickými, ktorých podiel predstavuje u nás len
desatiny percenta z celkového počtu kníh.
Výnimočný je 28. marec, ktorý je sviatkom učiteľov. Aj
naša obec si pripomína tento významný deň a pozýva pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ a dôchodcov na každoročné stretnutia,
aby im predstavitelia obce vyjadrili uznanie, poďakovali sa za
zodpovednú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Tiež som celý produktívny život bol učiteľom, takže viem, aké
je to náročné povolanie. Milí učitelia, želám vám veľa energie
a trpezlivosti pri formovaní žiakov, aby boli dobre pripravení
do života.
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Starosta obce,
zamestnanci obce,
členovia obecného zastupiteľstva
a redakčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan
želajú
pri príležitosti MDŽ
všetkým našim ženám život
plný úprimnej lásky
a zaslúženej úcty.
Nad obraz sklonený šepkám si Ave Eva
Pod srdcom skrylas’ho hriešnika,
ktorý spieva a ktorý kajúcne vyberá slová chváľ
Ste ako piliere nádherných katedrál
ste ako liany prší z vás kvet i semä
k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské plemä
žiadosťou šialené rúti sa do bahna
a trepotavým snom vylieta na rahná
Však za to nemôže nie nemôže byť iná
Je to jej zásluha ale nie jej vina
Je prúdom života čo ženie kolesá
Je víchrom zdiveným do plachiet oprie sa
zaháša svetielka požiare rozduchuje
pekne ťa oplače kľačiaca v tíši tuje
lež cez flór závoja blyští sa pohľad jej
Žena tá krehučká smrti je nepriateľ
Ján Kostra Ave Eva
(úryvok)

Graﬁcký dizajn, dtp graﬁka:
Pavol Deglovič
PANTER PMD s.r.o Nitra,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

Ivan Mojmír Zoborský
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POZVÁNKY A OZNAMY
* Výbor MS SČK v Mojmírovciach pozýva svojich členov a sympatizantov Červeného kríža na
výročné zhromaždenie členov v pondelok 13.3.
o 17.00 do veľkej sály kultúrneho domu.
* ZO SZZ Mojmírovce pozýva všetkých svojich
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa
uskutoční v piatok 17. marca 2017 v kultúrnom
dome o 17. hodine. Účasť každého člena je dôležitá.
* Národná transfúzna služba a Miestny spolok
SČK v Mojmírovciach pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi ako aj prvodarcov na
hromadný odber krvi v Mojmírovciach, ktorý
sa uskutoční vo štvrtok 23. marca od 8. do 11.
hodiny v zasadačke obecného úradu. Veríme, že
sa zapojíte, pretože svojou kvapkou krvi pomôžete zachrániť život tým, ktorí to potrebujú.
* Mojmírovské mamičky v spolupráci s obcou
Mojmírovce vás pozývajú v sobotu 25. marca
2017 od 15. do 18. hodiny do kultúrneho domu na
jarnú predajno-výmennú burzu pod názvom URMÍNSKY BLŠIAČIK. Vymieňať a predávať sa
môže všetko, čo doma nepotrebujete, čo vám
prekáža alebo z čoho už deti vyrástli. Predajcovia sa môžu nahlásiť do stredy 22. marca 2017
u Lucie Hulinovej na telefónnom čísle 0903 927
475 alebo Simony Klobučníkovej na telefónnom
čísle 0907 432 741.
* Obec Mojmírovce, Poľovnícke združenie v
Mojmírovciach a PD Mojmírovce v spolupráci
so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi

v obci pozývajú občanov na akciu pod názvom
Čistíme si Mojmírovce. Akcia sa uskutoční v
sobotu 1. apríla 2017. Zraz účastníkov je o 8.
hodine pri kultúrnom dome. Po ukončení brigády bude pripravené pre všetkých účastníkov
občerstvenie (guláš a pre deti hotdog) v kultúrnom dome.
* Obecná knižnica vyzýva zábudlivých čitateľov, ktorí si v predchádzajúcom období vypožičali knihy, ale do dnešného dňa ich nevrátili,
aby tak urobili v čo najkratšom čase. V opačnom
prípade budú knihy vymáhané prostredníctvom
upomienok, prípadne bude zaslaná faktúra k
úhrade zabudnutých či stratených kníh. Výpožičná lehota je jeden mesiac odo dňa výpožičky.
Preto žiadame čitateľov o jej dodržiavanie.
Výpožičný čas v knižnici je v pondelok a vo
štvrtok od 14:00 do 18:00.
* Občania, ktorí majú zaplatený miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2017, môžu
využiť možnosť zakúpiť si za 1€ plastové vrece
na komunálny odpad s logom spoločnosti ENVIGEOS. Označené vrecia slúžia na odvoz komunálneho odpadu, ktorý sa nezmestí do smetnej
nádoby. Naplnené vrecia s logom ENVIGEOS
stačí vyložiť k nádobe na KO a v deň vývozu
budú odvezené. Odpad uložený v neoznačenom
vreci nebude odvezený.

Z rokovania obecného zastupiteľstva - február 2017
Obecné zastupiteľstvo
• schválilo doplnenie redakčnej rady časopisu Mojmírovčan Bc. Tomášom Poledníkom,
• delegovalo za člena Rady školy pri ZŠ Mojmírovce poslankyňu OZ Justínu Andruškovú,
• schválilo znenie súťažných podmienok a návrh zmluvy o dielo pre verejné obstarávanie na dodanie diela súvisiace s projektom pod názvom Sprístupnenie historických miest Antona Grasalkoviča
v obci Mojmírovce a v meste Vecses a v zmysle projektovej dokumentácie s názvom Revitalizácia
verejných priestranstiev - Prepojenie kultúrnych pamiatok v obci Mojmírovce, ktorej zhotoviteľom
je Ing. arch. Norbert Dúbravský,
• uložilo hlavnému kontrolórovi obce vypracovať vyjadrenie o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
pri zohľadnení zámeru obce prijať úver vo výške 250 000 eur,
• zobralo na vedomie správu k žiadostiam o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Mojmírovce na
rok 2017 a návrh dotačnej a finančnej komisie k žiadostiam o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Mojmírovce na rok 2017,
• zobralo na vedomie správu o bytovom fonde, nebytových priestoroch, tvorbe a použití fondu
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov obce Mojmírovce postavených s podporou štátu a
ostatných budov vo vlastníctve obce za rok 2016,
• zobralo na vedomie informáciu starostu obce o stretnutí vedenia obce Mojmírovce s vedením
COOP Jednota Nitra ohľadne rekonštrukcie parkoviska pred Supermarketom COOP Jednota na
námestí,
• schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Mojmírovce v roku 2017 nasledovne:

* Oznamujeme občanom, že klienti v pokladni
obecného úradu môžu platiť poplatky bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Poézia k nám opäť prišla
Po niekoľkých mesiacoch sa seniori zišli
poslednú januárovú nedeľu v malom kaštieli
na chvíľke poézie. Udalosť nadviazala na prvé
stretnutie s poéziou v máji.
Tento raz sme sa zamerali na tvorbu ruských
a slovenských autorov. Dagmar Škerlíková a
Melánia Líšková si zaspomínali na poéziu zo
študentských čias. Často sa nám vracajú spomienky na študentské roky a poéziu, ktorú sme
sa museli učiť, ale vtedy nás veľmi nezaujímala.
Neraz sa nám dnes vybavia celé pasáže veršov.
Viola Haršániová sa úryvkami zo svojej knihy
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zamerala na históriu Mojmíroviec a všetci účastníci si na záver pri kávičke pospomínali na svoju
mladosť, rozprúdila sa príjemná debata a všetci
sa už vopred tešia na ďalšie stretnutie.
Anežka Strihová
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Čo priniesla
terénna práca našim
obyvateľom
v roku 2016
V rámci Operačného
programu
Ľudské zdroje sa od
apríla 2016 v obci
Mojmírovce realizuje
Národný projekt Terénna sociálna práca
I (NP TSP I) prostredníctvom Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR. Nadväzuje na národný projekt, ktorý
bol realizovaný v rokoch 2012 až 2015 s názvom
Terénna sociálna práca v obciach. Terénna sociálna práca v roku 2016 zastrešovaná terénnou
sociálnou pracovníčkou (ďalej TSP) a terénnou
pracovníčkou (ďalej TP) bola zameraná na viaceré oblasti života obyvateľov s cieľom prispieť
k ich zlepšeniu a preventívne predchádzať možným negatívnym dopadom v rámci sociálneho
systému.
V oblasti zamestnanosti prispela k zvýšeniu
možnosti obyvateľov uplatniť sa na trhu práce
sprostredkovaním a vyhľadávaním voľných
pracovných miest, komunikáciou s potencionálnymi zamestnávateľmi, motiváciou klientov k
hľadaniu legálneho zamestnania, asistenciou a
motiváciou klientov týkajúcou sa zaevidovania
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
V rámci zvýšenia finančnej gramotnosti klientov
bolo poskytované poradenstvo a asistencia pri
oddlžovaní a exekúciách, pri zriaďovaní splátkových kalendárov a komunikácie so spoločnosťami akými sú exekútorské úrady, nebankové
subjekty, zdravotné poisťovne a iné. Klienti boli
zo strany TSP a TP podporovaní k efektívnemu
narábaniu s finančnými prostriedkami. Terénna
sociálna práca taktiež prispela k zvýšeniu sociálneho zabezpečenia klientov poskytovaním
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Nezabudnuteľný
pomoci pri umiestňovaní do rôznych zariadení
náhradného bývania, napr. domovy sociálnych
služieb, zariadenia pre seniorov a pod. Poskytované poradenstvo bolo zamerané na pomoc pri
uplatňovaní zákonného nároku na kompenzačné
príspevky, pomoc v hmotnej núdzi, invalidný,
starobný a iné druhy dôchodkov, rodičovský
príspevok a sociálne štipendiá. V snahe zmierniť
a eliminovať negatíve dopady sociálno- patologických javov (tzn. nezdravé, spoločensky
nebezpečné a nežiadúce javy) bola v spolupráci
s pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny poskytovaná asistencia a prevencia
zameraná na oblasť poskytovania starostlivosti
o maloleté deti, riešenia nepriaznivej situácie
v rodinách, dodržiavania povinnej školskej
dochádzky a podpora rodičov k uhrádzaniu
výživného na maloleté deti s cieľom predísť
možným zákonným postihom. Oblasť zameraná
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov alebo
zachovanie súčasného stavu bola zastrešovaná
intervenciami (tzn. zásahmi) zameranými na
zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti prostredníctvom komunikácie s rôznymi
špecializovanými ambulanciami, sprostredkovaním termínov vyšetrení klientom a kontaktov
na odborných lekárov, podporou zameranou na
zodpovedný prístup k svojmu zdraviu a zdraviu
svojich detí a poradenstvom zameraným na osobnú hygienu a čistotu domácnosti a prostredia.
V ostatnom období bola terénna sociálna práca zameraná na podporu rodičov k prihláseniu
detí do materských škôl s osobitným zreteľom na
absolvovanie predškolskej prípravy a motiváciu
týkajúcu sa vzdelávania detí s cieľom pokračovať
v štúdiu po ukončení základnej školy.
Mgr. Simona Čankyová,
TSP

Jožko
JANIŠ

Východná Čestné uznanie. Týmto vystúpením
sa skončila moja 11- ročná činnosť v súbore na
ZDŠ v Poľnom Kesove a v rámci reorganizácie
školstva som prešiel do Mojmíroviec. Aj tu som
dokázal vytvoriť nový kolektív tanečníkov. Žiaci
prichádzali na nácvik pravidelne každý druhý
deň v popoludňajších hodinách. V Mojmírovciach folklór zanikol medzi dvoma svetovými
vojnami. Snažím sa pozbierať z folklóru to, čo
sa zachovalo. Práca to nie je ľahká, lebo obec
zvlášť nevynikala ľudovým folklórom.
O ceste súboru do Fínska a o pobyte v tejto
severskej krajine 16.6. - 2.7.1978 píše kronikárka
Anna Repčíková, žiačka 9. A triedy ZDŠ v Mojmírovciach:
Videli sme kus sveta, hoci sme ešte takí malí...Teší nás, že sme spevom, tancom a hudbou
mohli rozdávať radosť na ďalekom severe a že
sme za hranicami našej vlasti čestne reprezentovali náš slovenský folklór.
Kroniku končí slovami:
...a keď ako stromy vyrastieme, otvorí sa pre
nás šíra púť.
Naša vlasť, ten drahý kúsok zeme, bude sa
môcť na nás spoľahnúť.

Narodil sa 7. októbra 1937 v Mojmírovciach.
Život pána učiteľa Jozefa Janiša, ako si ho pamätáme, bol spojený predovšetkým so slovenským
folklórom a súborom Zbojník. Veľmi známy bol
nielen v rodnej obci. V roku 1977 Jozef Janiš pre
Osvetový ústav v Bratislave o práci v detskom
tanečnom súbore okrem iného napísal:
Po ukončení štúdia na Pedagogickej škole
v Zlatých Moravciach v roku 1956 mojím pôsobiskom sa stala obec Štrba. V roku 1962 som
na vlastnú žiadosť nastúpil na učiteľské miesto
v Poľnom Kesove, blízko rodných Mojmíroviec.
Začiatkom školského roka 1962/63 bol zo žiakov
vyšších ročníkov základnej deväťročnej školy
(ZDŠ) vytvorený Súbor ľudových tancov, hudby
a spevu, ktorý neskôr niesol už názov Zbojník.
V roku 1973 detský folklórny súbor Zbojník z
Poľného Kesova získal na 20. ročníku festivalu

Docent Karol Jarábek z Pedagogickej
fakulty v Nitre 14. júla 1982 Jozefovi Janišovi
poslal list, z ktorého vyberáme:
S pocitom uspokojenia, ba radosti, že moji
bývalí žiaci dosahujú prekrásnych úspechov v
mimoškolskej činnosti, som si prečítal noticku
v dnešnej Smene, kde je uvedené, že Tvoj súbor
jubiluje. Dvadsať plodných rokov, ktorých si
ochotne venoval mojmírovskému Zbojníkovi,
je kus Tvojho života naplneného nádhernou
robotou. Nech Ti je Tvoje vnútorné uspokojenie
najvyššou odmenou za polživotné dielo a nájdi v
sebe dostatok síl, aby si v ňom i naďalej pokračoval. S hrdosťou sa vždy prihlásim k Tebe: „Aj on
bol mojím žiakom!”.
V záverečnej práci (1988) PaedDr. Beáta
Pachingerová uvádza:
Súbor Zbojník pod vedením Jozefa Janiša
získal postupne popularitu. Občania okresu
Nitra si ho obľúbili. Vystupuje stále častejšie. V
roku 1974 mal 22 väčších vystúpení. Pravidelne
je pozývaný k spestreniu osláv štátnych sviatkov,
na výročné schôdze JRD, vystúpenia pre Jednotu, Agrokomplex, Zeloprodukt, Plastika a ďalšie
podniky. Súbor víta zahraničné delegácie v okre-
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Jozef Janiš s vnukmi Ivanom a Máriom
na kultúrnom podujatí v ZŠ. Vpravo Sergej Janajev.
se, pravidelne otvára národopisný ples.
Neodmieta ani príležitostné vystúpenia k
MDŽ, komorné i mohutné vystúpenia pre
jubilantov, pri vítaní novorodencov a pod.
Vystupuje aj v iných okresoch, na celoslovenských prehliadkach a slávnostiach.
Z článku Zbojníci oslavujú (Mojmírovčan, máj 1997), ktorého autorkou je
PaedDr. Helena Eliašová, vyberáme tiež
niekoľko myšlienok:
Detský folklórny súbor Zbojník zavŕši
35. rok svojej existencie. Neodmysliteľnou
súčasťou súboru je pán učiteľ Jozef Janiš,
ktorý viedol nácviky spevu, tanca a zároveň
robil i hudobný doprovod. On so svojimi husličkami obklopený krojovanými deťmi s valaškami
sa stali symbolom Mojmíroviec. Súbor prezentoval náš krásny folklór v Maďarsku, Fínsku, Juhoslávii, Poľsku, Rakúsku a Česku. Zájazdy do
mnohých kútov Slovenska bolo možné uskutočniť
vďaka sponzorom, hlavne PD Mojmírovce.
Na Jozefa Janiša si zaspomínal riaditeľ ZUŠ
Bc. Rudolf Arpáš:
Bližšie sme sa spoznali v 90. rokoch, kedy
bolo treba hrať v Poľnom Kesove pri príležitosti
pochovávania basy. Strýko Jožo, tak sme ho
volali niektorí hudobníci, bol primášom viacerých malých zoskupení hrajúcich pre radosť
a potešenie ostatným. Mal som česť s ním hrať
v sprievodnej zložke Zbojníka. Najčastejšie sme
hrali v zložení husle, akordeón, cimbal, kontrabas, alebo len dvaja, husle a akordeón, pri príležitostiach výročí našich známych, kultúrnych

8

programoch a rôznych vystúpení. Hranie nikdy neodmietal. Vždy mi vravel: „Rudo,
tam musíme ísť hrať, to sú naši
ľudia, oni nás čakajú.“ Tak
sme chodili, hrali po odpoludniach, večeroch, nociach,
vždy vtedy, keď nás pozvali.
Bol veľmi dobrým huslistom,
majstrom improvizácie. Nikdy
nevravieval tóninu piesne, len
povedal: „Hráme od fis a počúvaj“. Inokedy nehovoril nič
a len hral. Hral dušou, spieval
srdcom. Nebolo piesne, ktorú
by nezahral a nepoznal. Hrať
s ním bol ozajstný hudobný
inštrumentálny zážitok.

vždy aj dobrá zábava, ktorú Jožko spestroval
hrou a spevom so svojimi obľúbenými husľami.
Najťažšie však bolo lúčenie na konci družobnej
návštevy, trvalo pri autobuse niekedy aj dve až
tri hodiny.
Jozef Janiš zanechal hlbokú stopu a dosiahol
významné úspechy. Na kultúrnych podujatiach
v našej obci vystupoval aj so svojimi vnukmi
v období, keď navštevovali ZŠ (na obrázku).
Za dlhoročnú prácu získal viaceré diplomy, ďakovné listy, čestné i pochvalné uznania a ďalšie
ocenenia. Obecné zastupiteľstvo mu v roku 2006
udelilo Cenu obce Mojmírovce.
Aj v ľudovom speváckom súbore Senior si s
radosťou spievame najobľúbenejšiu pieseň Jožka
Janiša, ktorú priniesol zo Štrby s názvom Pod
úbočou... Má nádhernú nielen melódiu, ale aj
slová:

Pod úbočou, pod tou sivou skalou,
veje vietor horou javorovou.
Hučí hora aj Kráľova hoľa,
pod ňou leží dedinôčka moja.
Ozývaj sa hlas môj v čiernom lese,
nech sa môj spev po dolinách nesie.
Hučte hory, hučte aj doliny,
znejte piesne prekrásnej otčiny.

Ľudovít Mičina, bývalý predseda Telovýchovnej jednoty (TJ) Družstevník Mojmírovce na
Jožka Janiša spomína takto:
Okrem súboru Zbojník mal Jožko záľubu aj v
športe. Pracoval vo výbore TJ a mal na starosti
žiacke družstvo futbalistov. Práve jeho zásluhou
vznikla družba medzi TJ Štrba a TJ Mojmírovce.
Futbalisti sa každý rok aj so svojimi rodinami
stretávali pri futbalových zápasoch. Jeden rok
boli Štrbania v Mojmírovciach, druhý rok mojmírovskí futbalisti v Štrbe. Odohrali priateľské
futbalové zápasy a oboznamovali sa aj s históriou a tradíciami týchto obcí a regiónov. Mojmírovčania popri Štrbe navštívili Štrbské Pleso,
Hrebienok, Skalnaté pleso, Tatranskú Lomnicu,
Smokovce a povozili sa aj na pltiach po Dunajci.
Štrbania využívali termálne kúpalisko v Poľnom
Kesove, spoznávali jeho okolie aj okresné mesto
Nitra. Pri týchto stretnutiach okrem futbalu bola

Pod Tatrami svoj rodný domov mám,
na Tatry sa každý deň pozerám.
Hučí hora, Kriváň aj zlomiská,
tichý vetrík, to moja kolíska.
Pán učiteľ, zakladateľ a umelecký vedúci
súboru Zbojník, známy hudobník a folklorista,
ktorý miloval život a žil ho naplno, nás opustil
13. februára 2007. Po jeho boku od februára 1962
bola manželka Kvetoslava. Rodina, kolegyne a
kolegovia učitelia, priatelia, stovky členov súboru, pracovníci v oblasti kultúry a osvety, zamestnanci poľnohospodárskeho družstva, športovci,
vlastne celá obec si na tohto vzácneho človeka
spomína s úctou a vďakou.
Ivan Mojmír Zoborský
Redakčná poznámka: Autor ďakuje Kvetoslave
Janišovej za poskytnutie podkladov k spomienke
pri desiatom výročí úmrtia jej manžela.
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Regionálne múzeum
Mojmírovce
ako klenotnica
spoločnej pamäte
V roku 2016 bol zrenovovaný letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho,
čím Mojmírovce zachránili veľkú
časť svojej histórie. Najvzácnejšie na
tom okrem samotnej záchrany budovy
historickej a pamiatkovej hodnoty je, že
sami Mojmírovčania si túto skutočnosť
uvedomujú a vážia. Ľudia si začali spomínať, čo všetko doma majú po predkoch, začali oživovať spomienky,
či už vlastné, alebo tie, ktoré počuli
od iných.
Existencia múzea v nich prebudila zvedavosť a chuť dozvedieť sa
o minulosti viac, chuť pátrať. A my
sme sa rozhodli toto nadšenie podporovať. Múzeá sa budujú hlavne
pre budúcnosť, v ktorej má minulosť
svoje nezastupiteľné miesto, pretože
bez nej by sme nevedeli, kým sme
boli, a teda ani kým sme a kým
môžeme byť. Regionálne múzeum
Mojmírovce sa aj vďaka záujmu ľudí
môže stať spoločnou klenotnicou
našich spomienok a našej vlastnej
identity. Ak máte doma staré fotografie, staré listiny - či už verejné
alebo korešpondenciu súkromnej
povahy a chceli by ste nimi prispieť
k zachovaniu nášho spoločného vedomia, tak neváhajte a prineste ich do múzea.
Podobne aj artefakty hmotnej povahy. Možno sa
dozviete sami niečo viac o tom, čo prinesiete k
nám. V roku 2018 nás napríklad čaká významné
výročie - 100 rokov od konca prvej svetovej vojny. Pričom na jej frontoch ešte bojovali naši starí
rodičia či prarodičia. Máte doma fotografie tých,
ktorí bojovali? Máte od nich zachované nejaké
„písmo“ – pohľadnicu, list? Aký bol ich príbeh?
Pretože múzeum je hlavne o príbehu, ktorý sa
skrýva za každým predmetom, ktorý prešiel
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ľudskými rukami. Dojímajú nás staré fotografie
uličiek, ktoré už zmenili svoju tvár, fotografie
domov, ktoré možno už nestoja, ale na fotografii
budú navždy. Čaro fotografie spočíva v zachytení okamihu, chvíle ktorá skutočne existovala, zachytáva človeka, ale i miesto. Máte doma takéto
fotografie? Fotografie starého Urmína, ktorý tu
stále je, len mení svoju podobu. Máte spomienky na vinohrady alebo na významné oslavy a
udalosti v našej obci? Ak by ste prispeli, darovali by ste niečo mimoriadne vzácne – pamäť,
a to nie hocijakú, pamäť
hodnotnú pre celú našu
spoločnosť.
Fotografie
vieme spracovať aj digitálne, vieme ich oskenovať a
vrátiť majiteľovi, rovnako
aj listiny. Tých, ktorí by
vedeli prispieť, prosíme
aj o popis k prineseným
materiálom. Nezabudnime v tejto súvislosti
ani na knihy. V múzeu
sme vďaka darom od
miestnych obyvateľov
začali vytvárať knižný
fond čitárne, ktorú
plánujeme sprístupniť
pre verejnosť. Ak máte
doma knihy, ktorými
by ste chceli prispieť
do zbierky múzea, tak
môžete aj vy obohatiť
čitáreň, ktorá je špecifická tým, že má za
cieľ zachovať aj staršie
knihy, ako napríklad
staré šlabikáre, atlasy,
učebnice či cestopisy,
kalendáre,
domové
pokladnice... Veríme,
že sa čitáreň stane súčasťou voľných chvíľ Mojmírovčanov, ktorí v nej nájdu pokojné miesto na
čítanie, oddych, vzdelávanie a možno i pátranie.
Na záver si pripomeňme, že marec je mesiacom knihy, ale mesiacom knihy môže byť každý
mesiac v roku. Ide o najvzácnejšie médium na
zachovávanie a sprostredkovávanie informácií,
ktoré má aj v digitálnom veku svoje nezastupiteľné miesto v živote jednotlivca a spoločnosti.
Mgr. Tatiana Ivanová

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Degustácia
destilátov už aj
v Mojmírovciach
Po prvýkrát sa u nás v obci uskutočnilo
podujatie pod názvom Laická degustácia destilátov a ušľachtilých liehovín ako nultý ročník
súťaže.
Tomuto zaujímavému podujatiu predchádzala
v minulom roku na Dňoch obce laická ochutnávka za spolupráce so Slovenským Rádom rytierov
destilátov (SRRD), ktorých pozval výbor ZO
SZZ Mojmírovce pri príležitosti 75. výročia od
uvedenia do prevádzky obecnej pálenice. Spolupráca sa osvedčila, rovnako i záujem zo strany
verejnosti nás presvedčil, a preto sme sa rozhodli
pripraviť a zorganizovať v spolupráci s ďalšími
miestnymi i regionálnymi organizáciami laickú
degustáciu, kde sme sa snažili zapojiť miestnych
členov ZO SZZ a pestovateľov z Nitrianskeho
kraja, prevádzkovateľov páleníc či hodnotiteľov
destilátov, aby sa spolu stretli s členmi SRRD a
v príjemnej atmosfére spoznávali, porovnávali,
hodnotili, vymieňali si navzájom svoje poznatky a skúsenosti a naučili sa kultúre správneho
degustovania destilátov. Program sa začal v Regionálnom múzeu Mojmírovce, kde všetkých na
úvod privítali starosta obce Mgr. Martin Palka a
riaditeľka RMM Edita Filipová. Nasledovala
prehliadka aktuálnych expozícií múzea a po
nej odborná prednáška Ing.
Júliusa Forsthoffera, PhD.,
hlavného kancelára SRRD,
na tému výroba a konzumácia
destilátov. V diskusii padlo
veľa zaujímavých otázok, čo
svedčalo o záujme ľudí dozvedieť sa viac. Po prednáške
sme sa všetci presunuli do historickej pivnice Kaštieľa Mojmírovce, kde sa začala hlavná
časť programu, a to laická degustácia destilátov. Výboru ZO
SZZ Mojmírovce sa podarilo
zozbierať celkom 88 vzoriek
rôznych destilátov a členovia
SRRD prispeli na porovnanie

niekoľkými zaujímavými vzorkami, ako boli
napr. šípkovica, čučoriedkovica a pod. Samotná
degustácia prebiehala pod odborným vedením
členov SRRD v štyroch hodnotiteľských komisiách. Hodnotilo sa podľa medzinárodného systému bodovania, kde najvyšším súčtom je hodnota
50 bodov. Každý laický účastník sa mal možnosť
presvedčiť, že to nie je také ľahké, no pri správnom postupe a trpezlivosti sa mohli naučiť veľa
nového v tejto oblasti. Pestrosť a kvalita vzoriek
od pestovateľov sa odzrkadlila aj na výsledkoch
hodnotenia. Odovzdávanie diplomov sa nieslo v
slávnostnej atmosfére za účasti členov SRRD.
Najvyšší počet bodov 50 získal Marián Tajnai zo
Sľažian za vzorku hruškovice 53%, ročník 2014,
čím sa stal šampiónom odrody. Poctivá práca
každého pestovateľa sa cení a my sme vďační
každému, kto sa zapojil do tejto súťaže. Veríme,
že sa nám spoločne podarilo odštartovať zaujímavú súťaž a v budúcich ročníkoch sa bude môcť
porovnávať a hodnotiť čoraz viac vzoriek.
Touto cestou výbor ZO SZZ ďakuje všetkým
spoluorganizátorom, sponzorom a partnerom,
ktorým sa podarilo pripraviť zaujímavý program
v historických priestoroch, ktoré zvýraznili zážitok zúčastnených a podporili novú myšlienku v
našej obci. Osobitne ďakujeme obci Mojmírovce,
Slovenskému Rádu rytierov destilátov, Kaštieľu
Mojmírovce, Regionálnemu múzeu Mojmírovce,
PD Mojmírovce, Aegis Business Group SK k.s.,
OV SZZ Nitra a Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA.
tt
foto: Ing. Roman Randziak
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Lyžiarsky výcvik
žiakov zo ZŠ

Týždeň plný
angličtiny

Začiatkom februára sa 21 žiakov ôsmeho
ročníka pod taktovkou dvoch učiteľov telesnej
výchovy stalo účastníkmi lyžiarskeho výcviku v
stredisku na Donovaloch.
Výborné počasie, zmes prírodného a technického snehu či priaznivý stav snehovej pokrývky
na zjazdovkách nám padli mimoriadne vhod pri
náročnej premene nelyžiarov (17) na lyžiarov. Tá
sa toho roku udiala v extrémne krátkom čase.
Už na druhý deň výcviku sme všetci lyžovali
na zjazdovke. Ďalšie dni sme sa mohli venovať
zdokonaľovaniu techniky, prípadne odstraňovaniu nedostatkov. Posledný deň výučby si žiaci
svoje lyžiarske schopnosti overili v jazde zručnosti, ktorú zvládli takmer všetci na jednotku s
hviezdičkou.
Treba však podotknúť, že športová príprava
žiakov prebiehala už niekoľko mesiacov pred lyžiarskym výcvikom. Lyžovanie si totiž vyžaduje
značnú dávku kondície a pripravenosť na záťaž
najmä dolných končatín. A preto by sme radi posmelili budúcoročných ôsmakov, aby sa na svoj
lyžiarsky výcvik podobne zodpovedne pripravili
ako naši tohoroční spoločníci, ktorým touto cestou ďakujeme za výbornú atmosféru.

Žiaci našej základnej školy mali možnosť
si overiť a zdokonaliť svoje jazykové zručnosti
z anglického jazyka. Počas celého týždňa od
23.1. - 27.1.2017 sa žiaci stretávali a intenzívne
komunikovali so zahraničnými lektormi, ktorí
na našej škole pôsobili v rámci medzinárodného
projektu AIESEC.

PaedDr. Adriana Holková,
Mgr. Peter Slíž
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Ako sme
piekli maﬁny
Opis pracovného postupu je slohový útvar,
ktorým sme sa my, šiestaci, zaoberali na hodinách slovenského jazyka. Pani učiteľky J. Golianová a L. Franclová sa rozhodli spestriť výučbu
hodín praktickou činnosťou do života. Šiestaci
ich nápad s nadšením privítali, a tak sa 14.-15.
februára 2017 piekli mafiny.

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi
slovenských základných škôl. Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a rozšíril žiakom
obzory. Je zložený z prezentácií, workshopov a
diskusií vedených zahraničnými lektormi.

Suroviny:
1 vanilínový cukor
3 vajcia
200g kryštálového
cukru
štipka soli
1 dcl olej
300g polohrubá múka

Naši žiaci tak spoznali kultúrne zvyky a
tradície Číny, Kirgistanu, Ukrajiny, Taiwanu a
Indonézie. Lektorov si veľmi obľúbili a na záver
ich milo prekvapili rôznymi darčekmi.
Príležitosť opäť stretnúť našich lektorov
a ochutnať niečo z ich domácich špecialít sme
mali 17.2.2017 na akcii Global village v Centro
Nitra.

Mgr. Natália Poláková

svoj rodinný recept. Rozdelili si, kto zo skupiny
akú ingredienciu, aké nástroje, misky, ozdoby
prinesie. Po organizačných nutnostiach sme sa
nevedeli dočkať vytúženého dňa D. Vďaka svedomitej príprave nás v dané dni nič nezaskočilo.
Po naplnení cesta do košíčkov nám mafiny pomohli upiecť naše milé pani kuchárky. Pravdaže
všetky recepty boli iné, no zaujímavejšia bola
konečná úprava koláčikov. Boli ozdobené šľahačkou, cukríkmi, ale i trvalejšími dekoráciami.
Musíme sa priznať, ich konzumácia nám trvala
kratšie ako samotné pečenie.
Tu je recept, ak by ste si to chceli doma
skúsiť.

Samotnému pečeniu predchádzala dôsledná
príprava, lebo ako sa vraví, ťažko na cvičisku,
ľahko na bojisku.
Najskôr sme si vysvetlili základné znaky
dynamického opisu. Potom sme sa rozdelili do
skupín. Okrem zmiešaných skupín boli i skupiny
čisto dievčenské a chlapčenské. Každá skupina si
zvolila svoj originálny recept, niektorí priniesli i

1 polovica prášok do
pečiva
250g biely jogurt
100g nastrúhanej čokolády
papierové košíčky

Postup:
Vanilínový cukor, vajcia, cukor, soľ spolu vyšľaháme. Do masy pridáme zvyšné suroviny. Všetko dobre zamiešame, naplníme do pripravených
papierových košíčkov a pečieme 20-25 minút na
160 C. Dobrú chuť.
Mgr. Lucia Franclová
Foto: PaedDr. Jana Golianová
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Babka

semenárka
Keď moja babka vo svojej
záhradke pred vyše štyridsiatimi
rokmi zbierala semienka rastlín,
nevedel som doceniť jej prácu.
Semiačka mrkvy, petržlenu, zeleru, póru, rasce, šalátu, špenátu,
repy, cibule, cesnaku, špenátu,
reďkovky, majoránu, kôpru starostlivo vyberala, citlivo presúšala, opatrne skladovala. Pri prvom
závane jari, keď sa životodarné
sily zeme pripravujú prebudiť
zdanlivo mŕtvu flóru, vybrala
sa babička semenárka – tak ju
zvykli volať – na námestie k
obchodu s potravinami a ponúkala okoloidúcim
ľuďom semiačka na sadenie. Predávala za malú
sumu po štamprlíkoch. S klíčivosťou asi nebol
problém, keďže neboli žiadne reklamácie. Boli to
šťastné semiačka šťastných záhradkárov. Babka
robila svoju prácu s láskou k zemi a nie pre biznis. Úžasná bola babkina záhrada. Rozmanitosť
– biodiverzita rastlín v prirodzenom zoskupení
nemala nič spoločné s geometricky usporiadanými hriadkami dneška.
Pamätám si na pestrofarebné chrobáčiky
– červené s čiernymi pásikmi a fliačkami so zve-

davými tykadlami, urečnené muchy, tancujúce
mušky s jemne tkanými priesvitnými závojmi
krídeliek. Občas preletel nad kvetmi gajdoš
čmeliak so svojim hukom. Motýle pestrofarebne
rozkvitali ponad záhradnú lúku a konkurovali
kvetom, ktoré nedokázali lietať. Vedeli však
omamne voňať a lákať všetko živé na hostinu.
K dobrej záhrade treba aj
žihľavku, kamilky, valeriánu,
medvedí cesnak, materinu dúšku, divý pamajorán, lipkavec,
dokonca aj škuračku (hviezdicu
úprostrednú). Škuračku ľudia
považujú za burinu, ona však svojimi drobnými lístkami – svojím
hustým telom chráni jarnú vlahu
a potom, keď splní svoje poslanie
stiahne sa do zeme. A to niektorí
tvrdia, že zelinu nám zasial čert!
Čert prišiel neskôr. Nenásytné
mocichtivé monopolné koncerny vymysleli spôsob ako ničiť
burinu selektívnym postrekom. Je to vidieť na
úbytku poľných kvetov. Napríklad hlaváčik letný
sa už u nás neobjavuje. Ľudia začali stále viac
praktizovať monokultúrne intenzívne spôsoby
pestovania rastlín. Vrcholom škodlivého vývoja
sú geneticky modifikované rastliny. Prométeus
ukradol bohom oheň, aby ľuďom pomohol preduchovňovať hmotu a génoví inžinieri ukradli
bohom plán, ktorý však nepochopili a spôsobujú
zničenie ducha a pamäti rastlín. Preto sa v poslednej chvíli ľudstvo snaží v génových bankách
uchovať pôvodné dary prírody. Dobre sa pamätám na časy, keď moja babka pred štyridsiatimi
rokmi pracovala v súlade s Božím plánom. S
najväčšou vďakou zdieľala Boží plán so svojou
rodinou i obcou.
Semienko je banka pamäte, presne vie na jar
čo má robiť, programuje ďalší vývoj. Je to večný
a pritom stále sa obnovujúci cyklus prirodzeného vývoja napredujúceho k dokonalosti, akej je
schopný už len Boh.
Poznámka autora: Aj v Ivanke pri Dunaji vznikla úschovňa – databanka pôvodných, geneticky
neupravovaných semien, kde môžete semená
darovať alebo priniesť na výmenu. Viac sa dozviete na webových stránkach: lepsiden.sk/tag/
hanka-sekulova, www.prirodne-zahrady.sk,
www.arche-noah.at, www.gengel.cz
PaedDr. Robert Žilík
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NAŠE ZÁHRADY

Vo februári
oslávili:
90. narodeniny
Alžbeta Bradová
80. narodeniny
Alžbeta Ďuračková
75. narodeniny
Anna Hlinková
70. narodeniny
Mária Barusová
Alexander Dúbravský

65. narodeniny
Júlia Čurgaliová
Marta Barusová
Margita Cintulová
Ján Ďuriš
Jozefína Tulipánová
Ferdinand Kuki

60. narodeniny
Magdaléna Hrobová
Ján Kozár

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Opustili nás:

Prišli na svet:
Paulína Krivušová,
Teo Tulipán

Anna Tulipánová,
Julianna Balážová,
Jozef Golian
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

INZERCIA

* Internet je v dnešnej dobe neodmysliteľnou
súčasťou nášho každodenného života. Sprevádza
nás nielen v práci a v škole, ale aj doma. Využívame ho na prácu, zábavu, nakupovanie či kontakt
s našimi blízkymi a priateľmi. Kým v minulosti
bolo internetové pripojenie na dedinách drahé
a pomalé, v súčasnosti dokážeme mať vysokorýchlostný internet takmer kdekoľvek. Všetko
potrebné si dokážeme vyhľadať v priebehu niekoľkých sekúnd a vďaka pár kliknutiam. Viete si
dnes vôbec predstaviť svet bez internetu?
Naša firma BBNetWorld vznikla v roku 2008
a odvtedy vám prinášame kvalitné a neobmedzené internetové pripojenie. Začiatky boli pre
firmu ťažšie vzhľadom na konkurenciu veľkých
operátorov, avšak sme lokálny poskytovateľ služieb, čo oceňuje čoraz viac zákazníkov. Sme tu
pre vás stále a aj prípadné poruchy sa snažíme
riešiť čo najskôr. Naši zákazníci nemusia čakať
celé dni na príchod technika. Postupom času sme
sa začali rozvíjať a zdokonaľovať. V súčasnosti
vám prinášame internetové pripojenie do domov,
bytových domov ale aj firiem. Je pre nás výzvou
prinášať rýchly internet aj do dedín, ktoré často

veľkí operátori obchádzajú. A tak sa nám v roku
2015 zrodil v hlave ďalší nápad – prinesme do
okolitých obcí optiku! Nebolo to ľahké, no postupom času sme si vybudovali vlastnú optickú
sieť a ako prví v okolí vám prinášame internet
s rýchlosťou svetla. Momentálne naša optická
sieť pokrýva obec Mojmírovce a Svätoplukovo a
výstavba prebieha v obci Veľká Dolina. V blízkej
budúcnosti plánujeme sieť rozšíriť aj v ďalších
okolitých obciach.
Optické pripojenie je najstabilnejším spôsobom prenosu dát. Veľkou výhodou je najmä
vysoká rýchlosť sťahovania a odosielania dát.
Dokonca aj ak máte od nás klasický internet,
môžete bez problémov prejsť na optický. V našej
ponuke nájdete rôzne balíčky, z ktorých si istotne
vyberiete, pretože sú šité presne na mieru našich
zákazníkov. Okrem internetu vám ponúkame aj
televíziu a pevnú linku. Samozrejmosťou je aj
predaj a servis elektroniky.
Aby sme k vám boli čo najbližšie, rozhodli
sme sa otvoriť novú pobočku, ktorá sa nachádza
na Námestí sv. Ladislava v priestoroch nákupného strediska Jednota, na prvom poschodí. Príďte
nás navštíviť a presvedčte sa sami. Nájdete nás
tu: PO, UT, ŠT, PIA od 8:00 do 16:00 a v ST od
10:00 do 18:00.
Tešíme sa na vás.

* Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku. Viac na www.123nakup.eu,
tel.: 0907 181 800.
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Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ Infolinka: 0905 554 888

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie skupín B , BE, B96

Jazdíme Bezpečne!

Autoškola PANTER

Foto: Dominika KlaĀanová

