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ÚVODNÍK
Opäť je tu jar. Cítime vo vzduchu
neopísateľný závan niečoho sviežeho, čo prebúdza život. Ráno sa
zobúdzame s pocitom, že dnes snáď
zasvieti slnko, stihneme urobiť veľa
vecí, na ktoré nám chýbala energia a
s jarou tá energia zázračne prichádza. S novou jarou vždy znovu ožíva
kolobeh života. Ľudského i toho v
prírode. Zelená farba má zázračnú moc, vryje sa nám
do očí, zvláštne rozžiari pohľad. Príroda sa prebúdza a s
ňou sa prebúdzame aj my.
Jar - to sú aj sviatky Veľkej noci, magické čaro duchovna, najväčších kresťanských sviatkov, kedy si uvedomujeme pominuteľnosť života a zároveň prežívame zázrak znovuzrodenia. Veľká noc je aj čas rodiny, stretnutí,
ale aj jarnej výzdoby, kraslíc. Obklopujeme sa farbami a
tvarmi, ktoré prinášajú veľa pekného, čo pohladí dušu. S
deťmi maľujeme vajíčka, rozvíjame ich kreativitu a predstavivosť, ktorá nám dospelým niekedy chýba. Nosíme
domov do vázy prebudené halúzky stromov a kríkov, narcisy, tulipány a prvosienky. Jar je aj návrat lastovičiek a
sťahovavých vtákov do svojich hniezd. Zvieratá na dvore
chytajú životodarnú energiu. Je to návrat do záhrad, k
hriadkam s vykúkajúcimi lístkami rastliniek. Vychutnávame si príjemné posedenie s priateľmi a najbližšími,
hoci na malej lavičke na podstení domu. Je to prebudenie
citov a pocitu šťastia. Pripravme sa na príchod jari so
všetkým, čo na nej máme radi. Nech nám vnesie radosť
do života.
V apríli naša obec ponúka rôzne príležitosti zažiť príchod jari zmysluplne. Už 1. apríla môžeme pomôcť vyčistiť Mojmírovce na spoločnej akcii. Ale aj po celý mesiac
môžeme prispieť svojou troškou ku krajšej a čistejšej
obci, hlavne vyčistením si svojho okolia pred domom a v
záhradkách. V rámci pripomenutia si Dňa zeme budeme
v sobotu 22.4. vysádzať stromy v našej obci. Všetky deti
a aj ich tvorivých rodičov srdečne pozývam v sobotu 8.
apríla dopoludnia do kultúrneho domu na Veľkonočné
tvorivé dielne, kde sa spolu s lektormi zabavíme, ale aj
niečomu priučíme pri vytváraní rôznych veľkonočných
ozdôb a štýlových dekorácií, aby aj naše sviatky jari boli
krásne vyzdobené dielkami našich šikovných rúk.
Mária Kukanová ,
členka redakčnej rady

Uzávierka čísla:
10. deň v mesiaci.
Adresa na zasielanie príspevkov:
mojmirovcan@mojmirovce.sk

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč každému praje.
Želáme vám krásne sviatky veľkonočné,
hlavne šťastné a slnečné.
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POZVÁNKY A OZNAMY
* Obec Mojmírovce v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIA organizuje v
kultúrnom dome v sobotu 8. apríla 2017 od 9.00 do 13.00 hod.
podujatie pod názvom Veľkonočné tvorivé dielne. Záujemcovia
bez rozdielu veku sa môžu prihlásiť v knižnici počas úradných
hodín alebo na telefónnom čísle 0917 336 061 u pani Slaténiovej.
Účastnícky poplatok je 1 €. V cene je čiastočný príspevok na materiál, lektorov a malé občerstvenie. Z dôvodu obmedzenej kapacity
je potrebné sa prihlásiť čo najskôr.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov na Veľkonočnú tanečnú
zábavu v piatok 21. apríla 2017 od 18.00 hod. do 22.00 hod. do
Kultúrneho domu v Mojmírovciach. Na počúvanie i do tanca zahrá hudobná skupina PROFIL. Vstupné je 6,00 €.Občerstvenie je
batôžkové. Predpredaj vstupeniek je v klientskom centre na OcÚ
počas úradných hodín od 1.4.2017.
* Nikola Kováčiková, HAPPY DAY a obec Mojmírovce pozývajú
všetky deti, rodičov, ale aj širokú verejnosť v nedeľu 23. apríla
2017 o 16.00 hod. do kultúrneho domu na rozprávkový divadelný muzikál PAT a MAT s kamarátmi, v ktorom je možné vidieť
naživo známe rozprávkové postavičky z večerníčkov. Predstavia
sa Pat a Mat, Maťko a Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček,
Traja chrobáci, Majka z Gurunu a nebude chýbať ani Deduško Večerníček. Po predstavení sa všetci môžu stretnúť s rozprávkovými
postavičkami a odfotografovať sa s nimi. Vstupenky v hodnote 7
eur si môžete zakúpiť v klientskom centre na Obecnom úrade v
Mojmírovciach počas úradných hodín.
* Obec Mojmírovce pozýva občanov v nedeľu 30. apríla 2017
od 18.00 do 21.00 hod. na stavanie mája spojené s posedením
pri vatre, ktoré sa uskutoční v časti Pažiť. Nebude chýbať pečená
klobása, cigánska pečienka, pivo a pod. V prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie neuskutoční.
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Z rokovania obecného
zastupiteľstva
- marec 2017
Obecné
zastupiteľstvo
• súhlasilo s predložením žiadosti o poskytnutie
dotácie z Fondu na podporu umenia v programe
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra vo výške max. 15 000,- € na rekonštrukciu Obecnej knižnice v Mojmírovciach, so
spolufinancovaním projektu vo výške 5% min.
750,- € z rozpočtu obce,
• súhlasilo s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu
na podporu umenia v programe
5.1.3 Akvizícia knižníc vo výške
max. 15 000,- € na doplnenie
knižničného fondu v Obecnej
knižnici v Mojmírovciach, so
spolufinancovaním projektu vo
výške 5% min. 750,- € z rozpočtu obce,

jektového zámeru s názvom Rekonštrukcia
a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, OP: Integrovaný regionálny operačný program, Riadiacemu orgánu - Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, s celkovými oprávnenými
výdavkami 190 000,- eur, so spolufinancovaním
vo výške 5% min. 9 500,- eur,
• schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie z Enviromentálneho fondu, na financovanie projektu s názvom Zateplenie objektov
telocviční – zníženie energetickej náročnosti s
celkovými oprávnenými výdavkami 200 000,- €
a zabezpečenie spolufinancovania z rozpočtu
obce vo výške 5%.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Knižnica pre všetkých

Fašiangy
v Mojmírovciach
Čas tradičných osláv a zábav fašiangového
obdobia vyvrcholil v našej obci zábavou, ako sa
patrí, v sobotu 18. februára.
Marec je mesiacom knihy a vtedy častejšie
hovoríme o význame čítania pre vzdelanie a
všeobecný rozhľad našich detí i nás dospelých.
Popri škole zohráva v propagácii čítania dôležitú
úlohu aj knižnica. V tej našej si môžete nájsť
dobrý román, životopis, zbierku básní, príručky,
encyklopédie a rôzne praktické príručky z oblasti zdravotníckej literatúry, pestovania plodín,
chovu zvierat, učebnice a slovníky. Záujemcovia
tu nájdu prístup na internet.

• súhlasilo s predložením pro-

V dňoch 13. - 19. 3. 2017 sa uskutočnil
18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc 2017 s mottom Knižnica
pre všetkých aj v našej Obecnej knižnici Mojmírovce. Týždeň slovenských knižníc znamená
zviditeľnenie knižnice, propagovanie jej služieb,
bohatstva vedomostí a poznatkov, ktoré sú v
knižnici ukryté. Počas spomínaného týždňa
navštívili a prezreli si priestory knižnice deti z
materskej školy, s ktorými sme si spoločne prečítali rozprávku, vymaľovali obrázky a popozerali
detské časopisy. Žiaci základnej školy sa oboznámili s výpožičným systémom a zapojili sa do
zadaných úloh, ktoré im pripravila pani učiteľka.
Žiaci odborného učilišťa internátneho sa oboznámili s novými titulmi v našej knižnici. Knižnica
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zároveň vyzýva čitateľov, aby jej pomohli skvalitniť poskytované služby vyjadrením svojich názorov, pripomienok a podnetov prostredníctvom
stránky obce.
Oľga Sl.

Bohatý hudobný program, sprievodný mini
jarmok pred kultúrnym domom a chutné občerstvenie vonku i vnútri si každý návštevník mohol
vychutnať do sýtosti. Naši dôchodcovia z miestnej JDS pripravovali chutné šišky a langoše,
vonku sa podávali mäsové výrobky, špeciality
i ďalšie pochutiny a tí, ktorí mali chuť ochutnať
kvalitný miestny i regionálny pestovateľský destilát, zastavili sa u miestnych záhradkárov SZZ
na koštovke. V úvodnom programe vystúpila
HS Záhradkárska heligónka Lipovčanka z obce
Lipová, po nich miestne zoskupenie Musicantica Slovaca, ktorí navodili tú správnu atmosféru
tradičných osláv fašiangov. Po nich vystúpili na
pódium naši country muzikanti Penco, Eifel a
Danča so svojim skvelým repertoárom. Medzitým vonku pred KD zabávali ľudí Moštenskí
pajtáši a všetci sa dobre bavili, neskôr prišli
aj dovnútra, aby zábava veselo pokračovala a
striedali sa až do noci spolu so známou HS Borovienka, ktorá celý program dôstojne ukončila.
Atmosféra bola počas celého podujatia doslova
nabitá veselosťou, ľudia si spievali známe piesne
spolu s účinkujúcimi a priestor sa našiel aj na
tanec. Symbolická basa tak bola na určitý čas
pochovaná.
tt
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Z výročnej
schôdze MS SČK

Dňa 13.03.2017 sa konalo výročné zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Mojmírovciach, kde
sme bilancovali nielen našu celoročnú prácu
v uplynulom roku, ale pripomenuli sme si aj
najvýznamnejšie aktivity v predchádzajúcom
volebnom období od r. 2013. Ocenili sme aktívnych členov, schválili plán činnosti na rok 2017.
Predstavili sme plány a projekty na najbližší rok
a zhromaždenie členov zvolilo výkonný výbor na
nastávajúce 4-ročné volebné obdobie.
tt

Zdravotná
prednáška
o cukrovke
V pondelok 27. februára popoludní v príjemných priestoroch Regionálneho múzea Mojmírovce zorganizoval MS SČK v Mojmírovciach

odbornú prednášku na tému Diabetes mellitus,
ktorú si prišlo vypočuť takmer 50 našich spoluobčanov.
Podľa niektorých vedcov sa môže cukrovka
stať vo vyspelých krajinách hrozbou tohto storočia a štatistiky jednoznačne ukazujú až hrozivo
vzostupnú tendenciu tohto ťažko liečiteľného
ochorenia.
Prirodzenou túžbou každého človeka na
udržanie si optimálneho zdravia je vedieť, aké sú
možnosti a spôsoby prevencie či liečby, ako by
mohol pre seba robiť viac. Odborní lekári však
upozorňujú, že mnohí ľudia si skôr liečia následky chorôb, než by im predchádzali.

Práve tieto varovné signály boli dosť silným
dôvodom, aby sme zorganizovali pre diabetikov
každého veku, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú
dozvedieť niečo nové o týchto ochoreniach,
prednášku o epidemiológii, príčinách vzniku,
prejavoch, liečbe, ale hlavne prevencii cukrovky s odborným ambulantným lekárom v Nitre
MUDr. Danielom Kolénym.
Touto cestou výbor MS SČK ďakuje Regionálnemu múzeu Mojmírovce a obci Mojmírovce
za sponzorskú pomoc pri organizovaní prospešného podujatia.
Dagmar Mináriková
foto: PaedDr. Edita Filipová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V marci oslávili:
85. narodeniny
Jozefína Godálová
75. narodeniny
Imrich Hulan
Jozef Kuchta
Vojtech Pecek
70. narodeniny
Milan Rumanovský
65. narodeniny
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Ľubica Blažeková
Ján Navrátik
Karol Korpáš
Eva Fupšová
Dušan Tóth
60. narodeniny
Milan Bosák
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

a radostné detstvo.

Opustili nás:
Richard Ambroz,
Patrícia Kudriová,
Ema Lerintová,
Juraj Michalec
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné

Miroslav Francl,
Jozef Golian,
Mária Karasová,
Katarína Palatická
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Z výročnej schôdze
ZO JDS

O pôde a sadení
v našej obci

Členovia ZO JDS Mojmírovce 10.3.2017 už
po 17.- krát hodnotili od svojho založenia ročnú
činnosť za rok 2016 v Kultúrnom dome v Mojmírovciach. Predseda organizácie zablahoželal
ženám k MDŽ, ktorý bol 8. marca. Poďakoval
im za obetavú starostlivosť o svoju rodinu a poprial im veľa zdravia do ich ďalšieho života. Na
VČS sa zúčastnilo 93 % svojich členov. Úvodom
schôdze seniorov pozdravili žiaci ZUŠ Mojmírovce svojím pekným kultúrnym programom, za
čo im patrí veľké poďakovanie.

Máme tu jar. Odpradávna je Zem našou živiteľkou. Poskytuje nám všetko, čo človek alebo
zviera pre svoj život potrebuje v základných
podmienkach. Preto je potrebné starať sa o ňu
v snahe udržať kvalitu pôdneho fondu na našom
území.

Zhodnotenie činnosti organizácie za rok
2016 predniesol predseda Vincent Belan. Uviedol, že organizácia a jej členovia v minulom
roku boli aktívni a pracovali podľa schváleného
programu na rok 2016. Aktívne sa činili členovia
pri zbere starého papiera, čo prinieslo nemalú
finančnú čiastku pre činnosť organizácie. V
roku 2016 organizácia zorganizovala 3 zájazdy,
a to: Myjava - medzinárodná prehliadka folklórnych súborov, Olomouc - výstava Flora a mesto
Kremnica - Kremnické gagy. Na dopravu týchto
zájazdov poskytla dotáciu obec Mojmírovce. V
priebehu roka sa členovia zúčastnili športových
podujatí, ktoré organizovala okresná organizácia
JDS Nitra. Už opakovane každý rok organizácia
organizuje posedenie seniorov pri guláši spojené
s kultúrnym programom, sponzorsky podporené
PD Mojmírovce. V priebehu roka aktívne pracoval súbor Senior, ktorý vystupoval pri rôznych
príležitostiach v rámci obce, ale i mimo nej, ako
Agrokomplex Nitra a obec Palárikovo. Tak isto
aktívne pracuje tanečná skupina Country, ktorá
vystupuje v obci a mimo nej. Vo svojom príhovore starosta obce pán Mgr. Martin Palka ocenil
prácu seniorov a poprial im do ďalšej činnosti
veľa zdravia. Predseda ZO JDS poďakoval za
sponzorskú činnosť obci Mojmírovce, firme
Refka a PD Mojmírovce. Bol schválený rozpočet
a program činnosti na rok 2017.
Na záver vystúpila zo svojím programom
tanečná skupina Country.
Vincent Belan,
predseda ZO JDS

Naša obec je historicky známa ako poľnohospodárska oblasť, zaoberajúca sa prevažne
vinohradníctvom a ovocinárstvom, ale aj pestovaním obilných plodín, v minulosti aj chovom
hospodárskych zvierat. Každý menší hospodár,
pestovateľ či záhradkár ešte počas zimného obdobia premýšľa, čo, kde, ako zasadiť a čo potrebuje vylepšiť, doplniť alebo napomôcť, aby jeho
námaha od počiatku výsadbovej sezóny priniesla
dobré výsledky v podobe kvalitných a chutných
plodov, ktoré s radosťou konzumuje alebo inak
spracováva. Výbor ZO SZZ Mojmírovce preto
pripravil v spolupráci s našou obcou a RMM
začiatkom marca pre svojich členov a širokú verejnosť dve odborné prednášky. Prvá sa konala v
kultúrnom dome a týkala sa bioochrany, biohnojenia a výsadby sadbových zemiakov, spojené s
možnosťou zakúpenia týchto produktov. Odborným garantom bola firma Organix garden s.r.o.
z Lužianok a zástupcovia poskytli prítomným
všetky potrebné informácie v tejto oblasti.
Na druhý deň sa uskutočnila v RMM odborná prednáška na tému Pôda a jej historický
význam pre človeka v súvislosti s pestovaním
viniča hroznorodého a ovocných stromov v obci
Mojmírovce, ktorú si pre nás všetkých pripravil
miestny rodák Ing. Kamil Slíž, CSc., odborník
pre túto tematiku. Spolu sme sa prechádzali
zaujímavou históriou v tejto oblasti a postupne
prechádzali do súčasnosti. Dozvedeli sme sa veľa
praktických informácií, užitočných pre záhradu
v prospech každého, kto sa jej s láskou venuje.
Prezreli sme si zaujímavé odborné knihy a mapy,
ktoré s prednáškou súviseli a odchádzali sme
naozaj s pocitom, že v našej obci je potrebné a
dôležité zachovávať a rozvíjať úctu, rešpekt, no
predovšetkým dedičstvo práce našich predkov na
poliach i v záhradách.
tt
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Mojmírovce
privítali krajanov
z Budapešti
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Slovensko a Maďarsko majú veľa spoločného. Spájajú nás spoločné dejiny i naši krajania, ktorí tam našli svoj domov, ale nezabudli
na svoje korene. Stále sú v živom kontakte s pôvodnou vlasťou, pestujú slovenčinu, folklórne
tradície a nadväzujú na Slovensku spoluprácu
s rôznymi subjektmi. V tejto súvislosti vznikla aj dlhodobá spolupráca, ktorá prerástla
do vzájomných priateľských vzťahov medzi
Kaštieľom Mojmírovce, obcou Mojmírovce a
Slovenskou samosprávou Budapešti (SSB).
Siedmi poslanci SSB na čele s predsedníčkou Editou Hortiovou k nám zavítali v dňoch 17.
až 19. februára 2017 v rámci vysunutého zasadnutia, na ktorom prerokovali ďalšiu spoluprácu
s Mojmírovcami a Kaštieľom Mojmírovce na
kultúrno-spoločenskej báze. Pre našich hostí
si kaštieľ a obec pripravili pestrý program.
Ešte predtým, ako ich oficiálne na obecnom
úrade privítal starosta Martin Palka, prišli
na prehliadku do regionálneho múzea a stali
sa prvými návštevníkmi, ktorí mali možnosť
oboznámiť sa s novými exponátmi v expozícii
venovanej rodu Appelovcov. Osobitne ich zaujala naša farská knižnica a veľmi sa im páčil aj
Čajový salónik. Do novovznikajúcej čitárne darovali tri hodnotné knihy, ktoré približujú život
a dielo Slovákov v Budapešti a okolí. Ide o knihy
etnografického charakteru Slovenská Budapešť,
Klenoty našej doliny a o knihu poviedok Balada
o starkej. Pobyt v kaštieli, kde boli ubytovaní,
si spríjemnili nielen využitím jeho služieb,
ale i muzikoterapeutickým koncertom Cesta
zvukom Ramivana, ktorý sa konal v rámci
výstavy Miloša Karáska pod názvom Neskoré
svetlo. Tradičnú fašiangovú atmosféru mali
možnosť zažiť počas fašiangového popoludnia
v kultúrnom dome. Vráťme sa však k tomu, ako
vyzerajú naše spoločné aktivity. Ako už bolo
spomenuté, spolupráca prebieha predovšetkým
v kultúrnej rovine, z ktorej najdôležitejšími
sú aktivity smerované na žiakov a študentov.
Kaštieľ a obec v tomto smere spolupracujú so
Strednou odbornou školou hotelovou Józsefa
C. Dobosa (odborná prax študentov v Kaštieli
Mojmírovce) a Gymnáziom, základnou školou,
materskou školou a žiackym domovom s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti (škola
v prírode v spolupráci so ZŠ Mojmírovce). Dôležitou súčasťou spoločných záujmov je i oblasť
cestovného ruchu. Čo sa našej vzácnej návštevy
týka, jedným z hostí bol aj bývalý dlhoročný

riaditeľ uvedenej slovenskej školy v Budapešti,
predseda slovenského voleného zboru VI. obvodu a člen SSB Ladislav Petro. Ladislav Petro je
medzi Slovákmi v Maďarsku váženým a uznávaným krajanom nielen pre jeho záslužnú činnosť
v oblasti národnostného školstva a slovenskej
samosprávy, ale aj pre jeho všestranné záujmy
na poli kultúry a kultúrneho života Slovákov. Za
všetko spomeňme napríklad, že je zakladateľom
a dlhoročným predsedom Klubu slovenských
dôchodcov v Budapešti, viedol FS Prameň, neskôr premenovaný na FS Lipa a činný je aj na
literárnom poli prekladmi divadelných hier Jána
Palárika do maďarčiny. A tu sa dostávame aj k
darovanej publikácii, k jeho autorskému dielu
Slovenská Budapešť, v ktorom mapuje prítomnosť Slovákov v dejinách Budapešti. Kniha je
poctou slovenským osobnostiam, staviteľom,
umelcom a remeselníkom, ktorí sa spolupodieľali na živote a samotnej výstavbe hlavného mesta
Maďarska - v nie tak dávnej minulosti spoločného hlavného mesta viacerých
národností v Uhorsku, a teda aj
Slovákov. Viete napríklad, kto
bol Ján Nepomuk Bobula? Bol
významným aktérom spoločenského života Slovákov, predstaviteľom tzv. Novej školy slovenskej, ktorá spájala časť slovenskej
inteligencie v spoločnom snažení
zastupovať slovenské národné
záujmy. Založil Slovenské noviny, v ktorých dlhú dobu pôsobil
ako šéfredaktor a v neposlednom
rade bol významným staviteľom,
ktorý sa podieľal i na stavbe
krásnej budovy maďarského ná-

rodného parlamentu. Budapešť do dnešných
dní zdobia aj viaceré diela rodáka z Liptova,
sochára Alojza Štróbla, ktorého sochu sv.
Štefana kráľa na Budínskom hrade počas
návštevy Budapešti istotne neprehliadnete
a vaše zmysly dokonale očarí Fontána kráľa
Mateja (nazývaná aj Studňa kráľa Mateja)
známa ako uhorská „Fontána di Trevi“. Aj
taká je Budapešť – slovenská Budapešť. Bohatý kultúrny život Slovákov v Budapešti dokladajú napríklad také pravidelné podujatia,
ako je ples budapeštianskych Slovákov, ale i
duchovná púť do Zalaváru - Blatnohradu k
súsošiu sv. Cyrila a Metoda, ktoré je zmenšeninou nitrianskeho súsošia solúnskych
bratov. Život našich krajanov v Budapešti by
mohol byť predmetom aj ďalších riadkov, pretože je nepochybne zaujímavý. Z tohto hľadiska
je dôležité pravidelné dvojjazyčné periodikum,
časopis SSB Budapeštiansky Slovák, ktorý v
roku 2017 vstúpil do 22. ročníka svojich vydaní
a stal sa fórom slovenskej menšiny v Budapešti.
Podobne ako náš Mojmírovčan podáva informácie zo života a činnosti komunity, spája ju a v
neposlednom rade umožňuje rozvíjať čítanie v
materinskom slovenskom jazyku.
Naši milí hostia, krajania z Budapešti, Mojmírovce navštevujú aspoň raz do roka. Návštevy
sú vzájomné, a tak sa ďalej utužujú už teraz
veľmi dobré vzťahy našej obce so Slovákmi z
Budapešti, z čoho máme v Mojmírovciach veľkú radosť. Nech sú pre nás inšpiráciou, pretože
si vážia slovenskú kultúru a sú jej dôstojnými
predstaviteľmi nielen v Maďarsku, ale aj na
Slovensku.
Mgr. Tatiana Ivanová
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Veľká noc
v spomienkach
seniorov
Veľká noc sú lúky v kvete,
zvesť, že prišla mladá krása.
Oslávte ju ako viete,
nech sa šťastie s každým láska.
Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský
sviatok. V súvislosti s veľkonočnými sviatkami
som sa obrátil na členov ľudového speváckeho
súboru Senior s jedinou otázkou:
Ako si spomínate na Veľkú noc v období mladosti?
Ľudovít Kvasňovský (83): Moje spomienky na
obdobie Veľkej noci sú veľmi pekné, bolo u nás
veselo, pretože sme boli viacerí súrodenci (7 bratov a 2 sestry). V prvom rade to boli náboženské
obrady a účasť na nich. Viedli nás k nim naši
rodičia a učitelia, ktorých sme vtedy oslovovali
milí bratia a milé sestričky. V období Veľkej
noci je polievací pondelok a na tento deň sa tešili
chlapci i dievčatá. Hlavnou úlohou pre chlapcov
vtedy bolo zohnať si vŕbové prútiky na upletenie
šibáka - korbáča. Tieto môj otec plietol nielen
pre nás, ale aj pre chlapcov z celej našej ulice z
Druhého a Tretieho radu. Naučil som sa ich pliesť
i ja a na pamiatku mám odložený trojmetrový
korbáč a malý šibák. Keď sme chodili šibať a
polievať s voňavkami naše pekné urmínske dievčatá, obdarovali nás vymaľovanými vajíčkami a
niekedy i korunkou - halierikom. Keď sme boli
už mládencami, tak i pohárikom na rozveselenie
a uhasenie smädu, pričom sme spoznávali i naše
budúce manželky. Už pred viacerými rokmi som
aj ja učil záujemcov o pletenie šibákov na našej
ZŠ a v detskom domove v Šali. Bol som rád, že sa
to niektorí chlapci a dievčatá tiež naučili.
A. K.: Moje spomienky na Veľkú noc sú zmiešané, nakoľko detstvo a mladosť som mala výrazne
ovplyvnené obdobím 50-tych rokov. Prejavilo sa
to aj v tom, že počas veľkonočných sviatkov som
bola mimo Mojmíroviec. Podľa mojich spomienok jedlá, ktoré sa vtedy pripravovali, výrazne sa
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nelíčili od tých, ktoré sa ponúkajú dnes (varená
údená šunka, varené vajíčka, chren...). Chlapci
chodili po dedine v menších skupinkách, ale
aj jednotlivo. Nechodili však z domu do domu.
Dievčatá polievali vodou aj voňavkou, samozrejme nechýbalo šibanie vŕbovými šibákmi. Ako
výslužka sa dávali zafarbené varené vajíčka a
pre menšie deti z rodiny sa sem - tam našla aj
nejaká korunka. Väčším polievačom sa už peniaze nedávali. Tým sa ponúkli kysnuté koláče a na
vypitie dostali víno alebo pálenku, podľa toho,
kto mal na čo chuť.

Príprava pôstneho jedla
Pred Veľkou nocou sa pripravuje tradičné
pôstne jedlo kalkýš. V pôvodnom recepte sa
uvádza, že ľudia si po dlhej zime potrebovali
doplniť vitamíny v organizme. Je to jedlo plné
energie s vysokou kalorickou hodnotou, ktoré
pôsobí proti jarnej únave. Najčastejší je nasledovný zjednodušený postup prípravy:

Zrná pšenice a raže namočíme do vody a
necháme naklíčiť. Klíčky zomelieme, pridáme
vodu a prepasírujeme. Potom primiešame múku.
Na 1,5 litra tekutiny pridáme približne 1 kg
múky, aby hmota bola hustá ako krupicová kaša.
Pečieme na plechu 2 - 3 hodiny pri teplote okolo
160 stupňov. Hotový kalkýš po úplnom vychladnutí je sladký ako med s obilnou príchuťou.
Toto jedlo jarného obdobia je známe najmä v
strednej a južnej časti západného Slovenska, ale
jeho príprava nie je všade rovnaká. Názov kalkýš
(keltýš) je odvodený od klíčkov a je logické, že
naši predkovia ho konzumovali na jar.
Ivan Mojmír Zoborský
Ilustračné foto: internet
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Aj po tej najtemnejšej
noci vyjde slnko
Milí čitatelia, v jarnom období každoročne
slávime slávnosť Kristovho zmŕtvychvstania
alebo, ako ich v tradícii nazývame, sviatky Veľkej noci. A možno i vďaka tomu som sa počas
týchto dní zamyslel nad významom slovného
spojenia Veľká noc. Čo sa za ním skrýva?
V liturgii máme možnosť veľmi intenzívnym spôsobom vstúpiť do hĺbky „noci“, v ktorej
sa Kristus potil v Getsemanskej záhrade, a počúvať o tom, ako sa slnko zatmelo a chrámová
opona roztrhla, keď Pán odovzdal Otcovi svojho
ducha (porov. Lk 23,45). Ukrižovanie bolo Veľkou nocou, veľkou skúškou viery apoštolov, ale
zároveň aj našou skúškou - uveriť, že v temnote
kríža môže zažiariť svetlo nádeje. Svetlo nového
začiatku. „Hľa, všetko tvorím nové“ (Jn 21,5).
Verím tomuto slovu, aj keď sa okolo mňa veci
rúcajú a búria? Verím, že aj po tej najtemnejšej
noci vyjde v mojom živote slnko?
Ježiš premohol každú temnotu a jeho svetlo
sa nedá ukryť. Aby sme mohli svedčiť o stretnutí
sa so zmŕtvychvstalým Kristom, potrebujeme
sami vykročiť k hrobu. Dnes je stále viac tých,
ktorým ťažko padne veriť v zmŕtvychvstanie.
Uveriť v Krista, v jeho prítomnosť tvárou v tvár
utrpeniu, násiliu a vykorisťovaniu. Náš Pán túži
vstúpiť do miest, ktoré sme zavalili balvanom a
máme strach ho odvaliť. Bez odvahy vstúpiť do
svojej tmy, do veľkej noci sa nestretneme ani so
svetlom Božej lásky.
Chcel by som vám porozprávať príbeh
ženy, ktorej viera ma skutočne inšpirovala. Jej
svedectvo prináša indický misionár páter James
Manjackal MSFS v jednej zo svojich kníh. Ide o
príbeh Štefánie, vdovy s jedným synom a piatimi
dcérami. Jedného dňa čakala doma na svojho
desaťročného chlapčeka, ktorý sa mal vrátiť zo
školy. Vyzerala z okna a naraz sa stala svedkom
tragickej nehody. Videla, ako jej syna zrazil
kamión. Asi nedokážeme opísať strach, bolesť
a smútok, ktorý mohla táto matka v danej chvíli
prežívať. Na um mi prichádzajú slová: veľká,
tmavá noc. Jedna sekunda, ktorá celkom mení
svet tejto ženy. Matka vstúpila do hlbokej noci
depresií, skľúčenosti. Bude možné raz vyjsť z
tejto temnoty? Štefánia sa začala veľmi hnevať
na Boha. Niekto ju však po istom čase priviedol

na duchovné cvičenia k pátrovi Jamesovi, počas
ktorých sa jej Pán skrze Ducha Svätého prihováral v hlbinách srdca týmito slovami: „Moje dieťa,
viem ako ma miluješ, toľkokrát si mi opakovala,
že tvoju lásku ku mne nemôže ohroziť ani smrť,
ani nebezpečenstvo, ani prenasledovanie, ani
utrpenie. Spomeň si na Abraháma, keď mal obetovať svojho syna, spomeň si na môjho i tvojho
Nebeského Otca. Či neprejavil svoju lásku k tebe
tým, že za teba obetoval svojho jediného Syna?
Obetoval môj život za teba. Zomrel som veľmi
krutým spôsobom - na kríži ako zločinec.“ Po
tejto modlitbe srdca, ktorá trvala niekoľko hodín, prosila Štefánia Pána, aby jej odpustil hnev,
aby vstúpil do jej smútku a bolesti. V modlitbe
obetovala svojho syna Bohu Otcovi skrze kríž
jeho jediného Syna Ježiša. Potom jej dal Pán
ďalšiu milosť. Namiesto slov, ktoré sa prihovárali jej srdcu, videla akoby obraz, kde jej syn
sedel s anjelmi a svätými. V tom sa jej prihovoril
synček slovami: „Keď si prijala moju smrť, keď
si všetkým odpustila a ponúkla si ma ako obetu
spolu s Ježišom na kríži, Pán mi dal toto miesto
v nebi, a preto sa raduj, mama, spolu so mnou,
pretože som teraz viac nažive tu v nebi, ako keby
som bol s tebou na zemi.“ Od tej doby Štefánia
prestala vyčítať Bohu udalosť tragickej smrti jej
syna a s úsmevom hovorí: „Teraz mám v nebi
svojho malého svätca, svojho syna.“
Hovorí sa a verím tomu, že tou najväčšou
temnotou, akú si človek môže predstaviť je, keď
matka zažije smrť svojho milovaného dieťaťa. A
predsa, svedectvo Štefánie zjavuje, že aj po tej
najtemnejšej noci vyjde slnko. Kristov kríž a
svetlo Vzkrieseného dalo Štefánii silu a nádej.
Prijmime s otvoreným srdcom jeho život a jeho
smrť. Vstaňme spolu s ním k novému životu. Radostná novina evanjelia nás pozýva byť svedkami nových časov, ktoré prišli s Ježišom Kristom
na túto zem. Aj dnešný svet, aj naše srdcia sa
potrebujú znovu zahľadieť do Pánových oslávených rán a nechať tie svoje rany preniknúť jeho
mocou. Želám vám, priatelia, a skrze moje novokňazské požehnanie i žehnám, srdce preniknuté
Božou slávou, ktorá sa zjavila v ukrižovanom a
zmŕtvychvstalom Pánovi. Nech milosť všemohúceho a milosrdného Boha Otca i Syna i Ducha
Svätého ostáva s vami †.
Páter Milan Toman SVD,
kaplán z farnosti Nitra-Kalvária
Foto: zdroj internet
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Mladý chovateľ
o zvieracích
miláčikoch
Rodina Františka Francla má veľmi blízky
vzťah k zvieratám, ktoré sa voľne pohybujú po
záhrade. Majú tam domčeky a samozrejme na
nich svoje mená. O zvieracích miláčikoch mi
porozprával a po záhrade ma povodil Viktor
Francl, 11- ročný žiak základnej školy. Voľný
čas najradšej trávi v prírode. Zapojil sa do súťaže
s názvom Envitalent výskumník, ktorú zastrešuje organizácia Strom života a v celoslovenskej
súťaži získal 1. miesto v najmladšej kategórii.
Na čo bol projekt
Envitalent
výskumník orientovaný?
Projekt bol zameraný na sledovanie
spolu nažívania
domácich zvierat.
Hodnotil
som
sedem
druhov
zvierat aj keď ich
máme doma viac.
Ako som zistil, holandská minikoza je
dominantou nášho
gazdovstva. Capko sa volá Bacil, je pahltný a
pri kŕmení by sa najradšej s nikým nedelil. Jeho
družka, kozička Dorotka, je trochu pokojnejšia.
Jej vernou kamarátkou je naše gotingenské prasiatko Bibuška, ktorá je čistotná, pohodová, rada
sa dáva škrabkať a hladkať. Má rada spoločnosť
sliepočiek, ktorých mávame okolo 30. Máme aj
kohútov a každý rok niekoľko desiatok kuriatok.
Moriak Hubert sa v záhrade predvádza, tancuje,
aby sa zapáčil morkám Izabele a Elizabete. K
perličke Kláre sa priženil perličiak Karol. O
perličkách je známe, že veľmi ťažko vysedia
svoje potomstvo. Pomohli im morky, ktoré im
vyliahli potomkov. V našej záhrade máme aj čínske kačice, káčera Brutusa so svojou partnerkou
Kleopatrou a tiež rulandské kačice Modropierku
a Lancelota. Je zaujímavé pozorovať, ako sliepočky učia zobať malé kuriatka, ako si káčatká

12

lovia mušky alebo ako
capko vypľúva kôstku
z čerešne.
A ktoré zvieratko máš
najradšej?
Mojich dvoch kocúrov, staršieho Timona
a mladšieho Teodora.
Ráno ma čakajú pred
dverami, aby som ich
mohol postískať. Dám im raňajky, najradšej majú
mäsko z konzervy. Majú takmer rovnakú farbu
srsti, ale povahou sú odlišní. Timon je menej prítulný ako Teodor. Keď sú moje kocúry so mnou,
tak spokojne pradú.
IMZ

Slimák v obývačke
Neobvyklé
spojenie
dvoch
nesúrodých slov,
ale je to možné.
Vo
viacerých
m oj m í r ov s k ýc h
domácnostiach sa
začína objavovať
tento nezvyčajný
domáci miláčik.
Je veľmi zaujímavým spoločníkom,
Paulinkin slimák Bob
pretože nekričí,
nenadáva,
nepĺzne,
čím sa stal prijateľnou
alternatívou zvieratka
pre alergikov. Obľúbenými sa stali pre
začínajúcich detských
chovateľov.
Môžete
chovať
akéhokoľvek slimáka, pokojne aj toho,
ktorého nájdete bežne
v záhrade, ale exotickejšou
variantou
sú práve potomkovia
piatich
slimákov
privezených do Európy z Afriky v roku
Kamil Arpáš
1992. Sú to okrasné
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slimáky známe ako achatiny. Pre začiatočníka
je najvhodnejším druhom afrického slimáka
Lissachatina reticulata (tigrí slimák), ktorý je
najväčším suchozemským slimákom. Veľkosť
ulity v dospelosti môže byť aj 20 cm a dožívajú
sa od 5-8 rokov.
Aby bol váš slimáčik-máčik spokojný a
šťastný, potrebuje dobré prostredie, zeminu,
vyššiu vlhkosť a vyššiu teplotu v akváriu, alebo
kľudne aj v plastovej nádobe s otvormi menšími,
ako je jeho veľkosť. Počas celého roka potrebuje
prísun zelenej potravy, kapustu, šalát, špenát, ale
aj ovocie. Ulita si rovnako vyžaduje starostlivosť

a výživu. Slimáky potrebujú ako doplnok potravy sépiovú kosť. Ak sa slimák zaviečkuje, teda
akoby zatarasí svoj otvor z ulity, tak niečo nie je
v poriadku. Je to jasný signál pre chovateľa, že je
potrebné niečo zmeniť.
Slimáky sú krásne stvorenia, ktoré nás dokážu prinútiť k pozorovaniu aj na niekoľko hodín.
Nie sú náročné na čas, keď sa vám doma objaví,
získa si celú rodinu. O ich obľúbenosti v ich rodinách by vám vedeli porozprávať Kamil Arpáš
a Paulínka Haršániová.
Mgr. Lucia Franclová
Foto: Pavol Haršáni, Viktor Francl

O artézskych
studniach
v našom kraji

hranatý bazén so schodami už neexistuje. Škoda, lebo v období horúceho leta ma osviežovala
prítomnosť vodnej hladiny a určite aj malých
živočíchov. Ani pred bývalou poštou už bazén
neuvidíte. Voda z tohto zdroja bola mimoriadne
chutná! O vodu bol vždy veľký záujem. Aj dnes,
hoci kvalita vytekajúcej vody je sporná (údaje
sú k dispozícii vo vitrínach) radi plníme fľaše a
džbány (po urmínsky demijóny) touto nenahraditeľnou tekutinou.

Odmalička ma fascinovalo, že v našej dedine
na troch miestach vo dne v noci vyteká zo zeme
čistá voda. V lete je chladná a v zime vlažná.
Neskôr som hľadal odpoveď, prečo to tak je. Artézska voda je podzemná voda s napätou hladinou, ktorej voľná hladina leží vyššie než zemský
povrch. Z prameňa voda sama vyviera vplyvom
pôsobenia litostatického (litos - kameň) tlaku.
Medzi dvomi nepriepustnými vrstvami tzv.
podzemná voda s napätou hladinou vyviera, ak
sa prerazí vrchná (stropná) nepriepustná vrstva.
V 12. storočí kartuziánski mnísi budovali studne
v oblasti francúzskeho Artrois. Preto studne
dostali názov artézske. Najstaršie správy o artézskych studniach pochádzajú zo Sýrie a Egypta.
Vyskytujú sa v púštnych oázach.
V našom mikroregióne máme takéto studne
vo Svätoplukove, Vo Veľkej Doline, v Poľnom
Kesove (spomína sa teplý prameň) a v Mojmírovciach máme tri studne: pri Gábrišovi, pri
Kamenickej a pri bývalej pošte (dnes vo dvore
bývalých Združených služieb). Studňa pri Gábrišovi bola v minulosti súčasťou Hunyadyovského parku, tam sa vraj kúpavali komtesky a dedo
Földeši tu čerpal vodu do valcovej cisterničky
pre potreby kaštieľa. Studňa mala aj starý názov
ollóg. Oválny bazén (asi ako v parku fontána)
so železnou výtokovou trubicou tam už dávno
nie je. Známy je príbeh o psoch, čo kráčali v
noci okolo bazéna dookola. Ani pri Kamenickej

Gábriška - hypotetická rekonštrukcia
Každoročne 22. marca si pripomíname Deň
vody. Venujte svoje myšlienky tejto zázračnej
tekutine, jedinej, ktorá má schopnosť meniť sa
do všetkých skupenstiev. Voda má vynikajúcu
pamäť. Mrzí ma neporiadok okolo studní, čo
svedčí, že si nevážime vodu, priateľov, Zem a
ani seba. Počul som, že samospráva bude venovať pozornosť miestam s artézskymi studňami
(zvlášť treba vo dvore bývalých Združených
služieb). Najdôležitejšie je však vedomie nás
všetkých, že v tejto dobe je pitná voda naším
veľkým strategickým bohatstvom, a tak sa treba
aj k obecným artézskym studniam správať. A nie
len 22. marca.
Ku Dňu Zeme - 20. 3.
a k Svetovému dňu vody - 22. 3.
Róbert Žilík, DROPiK o.z.
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Radosť zo športu
Úvod druhého polroku školského roka 2016/
2017 sa niesol v znamení školských športových
súťaží, ktorých cieľom je podporovať u žiakov
vzťah k športu a zdravý životný štýl.

školské a mimoškolské športové podujatia, ktoré
by sme však najradšej už realizovali v zrekonštruovaných priestoroch telocviční.
PaedDr. A. Holková, Mgr. Peter Slíž
Foto: PaedDr. A. Holková

Výchovný koncert
V OUI Mojmírovce sa 14.02.2017 uskutočnil
výchovný koncert, na ktorom účinkovali manželia Žilíkoví.

Vo februári si žiaci 5.-9. ročníka zahrali futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy, ktorého
sa zúčastnilo 8 tímov v kategórii 5.-6. ročník
(spolu 29 žiakov) a 6 tímov 7.-9. ročníka (spolu
25 žiakov). Po úvodnej vyraďovacej fáze turnaja
a následných zápasoch o celkové umiestnenie si v
konečnom poradí prvé miesto v mladšej kategórii
vybojovalo družstvo Folejs (J. Kapsa, S. Ivanič,
L. Kečkéš a E. Mikulášik). V kategórii starších
žiakov putovný pohár získalo mužstvo Lajkovcov
(M. Čačik, P. Chren, L. Kuruc a L. Solčan). Zaujímavosťou je, že do hry sa aktívne zapojili aj 3
dievčatá, ktoré podali sympatické herné výkony.
Svoje kondičné schopnosti si zmerali taktiež
dievčatá v súťaži kondičný trojboj. Do súťaže sa
zapojilo 11 dievčat 5.-6. ročníka (I. kategória) a 26
dievčat 7.-9. ročníka (II. kategória). Súťaženie pozostávalo z troch disciplín: sed-ľah, preskok cez
švihadlo a polovičné angličáky. V náročnom súboji napokon najúspešnejšie obstáli: I. kategória 1. miesto: T. Mičinová, 2. miesto: L. Gurovičová,
3. miesto: T. Krivušová. V II. kategórii sa najviac
darilo A. Kudláčikovej, na 2. mieste skončila R.
Očenášová a medailu za 3. miesto si napokon
vybojovala V. Chrenová.
Súťažením žiaci získavajú nielen prehľad o
svojom aktuálnom športovom výkone, ale učia sa
tiež dodržiavať pravidlá fair-play. V neposlednom
rade pestujú v sebe radosť zo športu a pohybu,
čo je pre zdravý život každého veľmi dôležité. Aj
to je dôvod, prečo pripravujeme ďalšie zaujímavé
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Organizačne mala podujatie na starosti Ing.
Drahomíra Mrázeková. Samotný koncert i zaujímavé rozprávanie sa nieslo v dvoch rovinách v
súvislosti s dátumom konania: PaedDr. Róbert
Žilík najprv hovoril o sv. Valentínovi, potom o
fašiangoch. Žiaci sa dozvedeli, kto bol sv. Valentín, z ktorej krajiny pochádzal, prečo vstúpil
do histórie. Rozprávanie doplnil témou o trubadúroch, ktorí boli tiež inšpirovaní vznešeným
citom. Láska existuje vo viacerých podobách,
ako o tom svedčia nespočetné literárne diela slovenskej i svetovej literatúry. O vzťahu k prírode,
k prírodnému prostrediu vypovedajú pastorely,
známe piesne o pastieroch. Žiaci si pri tejto téme
vypočuli hru na citare i starodávnych gajdách.
Rozprávanie o hudobných žánroch umelec rozšíril o balady. Predviedol skvelú interpretáciu
starej hudby.
Druhá časť výchovného koncertu patrila
aktuálnej téme fašiangov. Manželia Žilíkovci
interpretovali piesne z Urmína a jeho okolia.
Väčšinou obsahovali vtipné texty, veď fašiangy
sú sviatkami veselosti. Vypočuli sme si vzácne
zachovalé piesne z okolitých majerov z hospodárskeho prostredia, ale aj melodické inštrumentálne skladby. Záver sprievodného hovoreného
slova patril kvetom a ich symbolike. Hodnotný
výchovný koncert ukončila najznámejšia fašiangová pieseň Fašiangy, Turice.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Janka Adámeková

ŠPORT

Mojmírovský
rodák Tomáš
Obložinský
zaujal
Tomáš Obložinský je členom ŠSK (Športovo-streleckého klubu) Šaľa. Po výborných
výsledkoch v dlhodobej súťaži v streľbe
zo vzduchových zbraní v disciplíne vzduchová
pištoľ (1. slovenská liga a krajská strelecká liga
- október 2016 – február 2017) a umiestnení na
otvorených majstrovstvách kraja sa dalo očakávať jeho dobré umiestnenie na vrcholnej súťaži v
streľbe zo vzduchových zbraní, ktorou boli Majstrovstvá SR 24.-26. februára 2017 v Šali.
Tento predpoklad sa potvrdil, Tomáš v silnej konkurencii 29 nominovaných pretekárov

obsadil veľmi pekné 8. miesto. Na týchto majstrovstvách mal zastúpenie aj ŠSK Mojmírovce.
V kategórii seniori obsadil Jozef Košťál v disciplíne vzduchová pištoľ 30. miesto z pôvodne
40 nominovaných pretekárov. Jeho bratovi Karolovi Košťálovi unikla nominácia iba o niekoľko
bodov. O športovej streľbe sa viac dočítate na
www.shooting.sk.
Jozef Košťál
Foto: Tomáš Obložinský

Zmeny FK Mojmírovce
v družstve dospelých

Z jesenného kádra odišli: Roman Tomiš – Jarok, Richard Holka – Výčapy – Opatovce, obaja transfer
s obmedzením do 30.6.2017. Pred jarnou časťou súťaže do mužstva prišli:
Martin Mesároš – po zranení, Andrej Núdzný – návrat k aktívnej činnosti
Jozef Filo
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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!
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