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POZVÁNKY A OZNAMY

Najradostnejšia udalosť
Naša obec bola odpradávna historickou súčasťou nitrianskeho vinohradníckeho regiónu. Veď strapec
hrozna máme nepopierateľne aj v
našom erbe. Preto bolo samozrejmosťou, že vinica, aj keď malá, bola a u
niektorých aj naďalej zostala súčasťou
záhrady.
September je prvý z mesiacov kedy
začíname zbierať plody celoročnej
práce z našich vinohradov. Správne čítate - celoročnej,
každý poctivý vinár sa stará o svoj vinohrad po celý rok.
Vinič treba strihať, viazať, postrekovať, zastrkovať, poprípade hnojiť, a to bez ohľadu na naše ďalšie povinnosti, počasie, aby sa nám v jesenných mesiacoch odvďačil bohatou
úrodou.
Samotnému zberu úrody predchádzajú niekoľkotýždňové prípravy, kedy treba prichystať potrebné náradie k
spracovaniu hrozna. Drevené sudy musia byť napučané vodou, vyumývané, preš na lisovanie hroznových šúp zložený,
kade na hroznový mušt pripravené, vedrá – kýble, škopky
v dostatočnom množstve nazhromaždené, vinohradnícke
nožnice správne nabrúsené a namazané. Nie každý vinohradník má všetko potrebné v osobnom vlastníctve, a preto
prichádza na rad sociálny faktor. Od koho si čo požičať,
koho poprosiť, prípadne sa dohodnúť, v ktorý týždeň bude
kto oberať, aby sa potrebné náradie naplno využilo. Keď je
všetko na zber pripravené, zíde sa rodina, priatelia alebo
rekreanti (mestskí ľudia, ktorí si užívajú netradičnosť chvíle a po chvíli už nevládzu), aby spoločne pozberali plody
vinohradníkovej práce. Po zbere sa hrozno pomelie, nechá
sa odležať, potom sa oddelí šťava od šúp, šupy sa dajú do
preša, aby ani jedna kvapka sladkého muštu nevyšla navnivoč. Po týchto úkonoch prichádza na rad prvá alchýmia,
zisťovanie sladu a pridávanie potrebného množstva cukru
do hroznovej šťavy. Nalievanie vzácneho moku do vyanšlógovaných (vydezinfikovaných) sudov a fliaš. Čo sa robí ďalej v pivničkách mojmírovských vinohradníkov, je výrobné
tajomstvo, ktoré si väčšina z nich stráži ako oko v hlave,
prípadne sa dedí generačne.
Milí Mojmírovčania, či už ste naši od narodenia, alebo
ste tu našli domov neskôr, želám vám, aby ste aspoň raz
mali možnosť zúčastniť sa najradostnejšej udalosti v živote
vinohradníka.
Mgr. Lucia Franclová,
členka redakčnej rady
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*Obec Mojmírovce pozýva občanov na kultúrny program venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v piatok 06.
októbra 2017 o 16:00 hod. do kultúrneho domu. V programe
sa predstavia deti z materskej školy, žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy. Do tanca a na počúvanie zahrá hudobná
skupina PROFIL.
*Materské centrum URMÍNČEK organizuje pre detičky hudobno - animačný kurz s názvom Malí muzikanti. Kurz sa uskutoční
raz týždenne počas celého októbra (4 hodiny, 45 min). Cena kurzu
je 13 €. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0911 288 896,
alebo prostredníctvom facebook stránky Mamičky z Mojmíroviec
a okolia.
*Materské centrum URMÍNČEK organizuje besedu na tému
Zdravá výživa od narodenia po dospelosť, ktorá sa uskutoční v
piatok 20. októbra 2017 o 17:00 v priestoroch materského centra.
Účastnícky poplatok je 1 €.
* Obec Mojmírovce a Občianske združenie INŠPIRÁCIA pozývajú občanov na III. COUNTRYBÁL v sobotu 25. novembra
2017 od 20:00 hod. do kultúrneho domu. Do tanca vás pozývajú
country skupina PACIPACIFIK zo Zvolena a Svatá voda z Holandska. Program spestria tanečná skupina Country a Penco &
Eifel + Danča. Vstupné 7,00 €. Občerstvenie v bufete zabezpečené. Predpredaj vstupeniek v klientskom centre OcÚ Mojmírovce
počas úradných hodín.
*Obec Mojmírovce oznamuje občanom, že ZBEROVÝ DVOR
bude do konca roku 2017 otvorený každý piatok namiesto soboty v čase od 16:00 do 20:00.
* Nasledujúci Mojmírovčan vyjde ako dvojčíslo november - december. Uzávierka príspevkov 10. novembra 2017.

Poďakovanie
Prostredníctvom časopisu Mojmírovčan,
na tvorbe ktorého sa od počiatku podieľam,
ďakujem starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za
ocenenie mojej doterajšej práce udelením Ceny obce
Mojmírovce pri príležitosti životného jubilea.
Od začiatku deväťdesiatych rokov sa Mojmírovce stali
mojím domovom. Práca pre obec, v ktorej žijem,
je pre mňa samozrejmosťou.
S úctou a vďakou
Ivan Mojmír Zoborský
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SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Z rokovania OZ
- október 2017

roku mimo prevádzky, obecné zastupiteľstvo neschválilo odpustenie nájmu za sezónu 2016/2017
vo výške 2 236,02 €.

• Starosta obce informoval o ukončení verejného
obstarávania na predmet zákazky „Zhotovenie
nového asfaltového krytu - Štefánikova ulica v
obci Mojmírovce“. Na základe tejto informácie
a predložených podkladov obecné zastupiteľstvo
schválilo uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania s firmou CESTY
NITRA, a.s., na predmet zákazky „Zhotovenie
nového asfaltového krytu - Štefánikova ulica
a oprava prepadu na Cintorínskej ulici v obci
Mojmírovce“ s miestom plnenia I. časti Štefánikova ulica v celkovej hodnote zákazky s DPH
38 517,47 €.

• Obecné zastupiteľstvo dlhodobo pociťuje
potrebu investícií do opráv a údržby nehnuteľností v majetku obce. Z uvedeného dôvodu
schválilo rozpočtové opatrenie č. 24 na príjmovej
strane rozpočtu v časti aktivácia fondu opráv
nebytových priestorov v sume 17 000,00 € na
financovanie výmeny okien a čiastočných stavebných úprav na nehnuteľnostiach v majetku
obce Mojmírovce (predajňa Diskont a budova
Cedron Senior).

AKTUALITY Z OBCE

Výmena radiátorov
a časti rozvodov
v budove ZŠ

Križovatka Dolinská-Prenosilova

Výmena radiátorov
Obec Mojmírovce získala v tomto roku
z Ministerstva školstva SR finančné prostriedky
na riešenie havarijného stavu kúrenia v ZŠ Mojmírovce. Vďaka tejto dotácii prišlo k výmene
všetkých radiátorov a niektorých častí rozvodov
kúrenia. Práce sa zrealizovali v 3Q tohto roku
a preto už počas tohto zimného obdobia bude
možné regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach základnej školy.

• Milan Kišš v roku 2016 požiadal o odpustenie
nájmu za prenájom nebytových priestorov „Pálenica“ na sezónu 2016/2017. Na 21. zasadnutí
OZ sa zastupiteľstvo uznieslo, že žiadosť odloží
a prerokuje sa opätovne po skončení sezóny
2016/2017, kedy bude zrejmé, o akú sumu nájmu
pôjde. Na základe uvedeného bolo obecnému zastupiteľstvu predložené vyúčtovanie nájomného
za sezónu 2016/2017, ktoré sa počíta z množstva
vypáleného alkoholu. Keďže pálenica je v tomto

Štefánikova ul. pred rekonštrukciou

AKTUALITY Z OBCE

Výmena svietidiel
v materskej škole

Nové radiátory

Obec Mojmírovce počas letných prázdnin
a v mesiaci september riešila okrem havarijného stavu školskej kuchyne aj odstránenie
havarijného stavu svietidiel v materskej
škole.

Zhotovenie nového
asfaltového krytu

Staré svietidlá v MŠ
Išlo o výmenu starých neónových svietidiel, ktoré nevyhovovali už ani z bezpečnostného hľadiska. V záujme obce bolo, aby
aj táto situácia bola vyriešená čo najskôr.
Vymenilo sa 71 svietidiel, niekoľko vypínačov
a zásuviek.
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Nové svietidlá v MŠ

Obec Mojmírovce v druhej polovici septembra úspešne ukončila prvú etapu opravy miestnych komunikácií. Zhotovenie nového asfaltového krytu bolo realizované na Štefánikovej ulici,
kde bol povrch vozovky najviac zdevastovaný.
Popri tejto ceste sa opravili križovatky Dolinská - Prenosilova a Hlavná - Štúrova. Obec
v budúcnosti plánuje aj opravu a rekonštrukciu
ďalších miestnych komunikácií. Potešujúce je, že
i NSK počas tohto leta zrealizoval opravu asfaltového krytu na Poľnokesovskej ulici.
Mgr. Martin Palka

Štefánikova ul. po rekonštrukcii
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DNI OBCE, MOJMÍROVSKÉ VINOBRANIE,
DRUŽSTEVNÝ DEŇ 2017
V našej obci už tradične druhý septembrový víkend oslavujeme zber úrody počas obecných slávností s názvom Dni obce Mojmírovce
- Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň. V
tomto roku sme sa rozhodli vyzdvihnúť v rámci
kultúrneho programu účinkovanie výnimočných
talentov z radov detí a mládeže pod odborným
vedením pedagógov ZUŠ z rôznych regiónov Slovenska a družobných obcí zo zahraničia, rôznych
vekových kategórií, v ľudovom štýle. Obecné
slávnosti sú oslavou práce súčasných poľnohospodárov, hospodáriacich na pôde, ktorú ťažkou
prácou zúrodňovali naši predkovia, ktorí si spievali ľudové piesne, hrali na tradičných hudobných
nástrojoch, tancovali na ľudových zábavách.

Penco, Eifel a Danča
Tohtoročné oslavy začali už v piatok podvečer
na nádvorí Regionálneho múzea, kde Collegium
Kvartet privítal návštevníkov svojimi skladbami
z obdobia baroka a klasicizmu. Mojmírovský súbor Senior zaspieval rezké pesničky na rozprúdenie nálady. Potom už prevzala žezlo Cimbalovka

Urmín, pôsobiaca pri Základnej umeleckej škole
v Mojmírovciach, a na záver večera nás zabavili
Penco, Eifel a Danča svojou folkovou a trampskou
hudbou. Sprievodným podujatím bola autorská
vernisáž obrazov maďarského maliara z Čemeru
Firtka Endreho v Regionálnom múzeu.
Cimbalovka Urmín

Sobotné popoludnie na námestí otvoril Big
Band zo ZUŠ Terézie Krammer a folklórny súbor
Furmička z družobnej obce Čemer z Maďarska.
Nasledovali Luca Stangl a Anton Berger zo ZUŠ
Wartberg nad Kremsom z Rakúska a Ľudová
hudba zo ZUŠ Holíč, ktorí svojimi vystúpeniami prezentovali folklórne tradície svojho kraja.
Návštevníci sa popri sledovaní programu mohli
posilniť chutnými dobrotami zo stánkov a nakúpiť si malé darčeky v trhovom mestečku. Nesmel
chýbať ani výborný burčiak z PD Mojmíorce.
Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, ako bolo
vozenie sa na koníkoch, skákací hrad a hlavne od
skorého rána jazdil našou obcou a okolím vláčik,
o ktorý bol medzi detičkami a aj dospelými veľký
záujem.

Big Band Čemer
Mojmírovské slávnosti svojimi príhovormi
oficiálne otvorili starosta obce Mgr. Martin Palka
a predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz,

Odovzdávanie ceny obce
prof. Ivanovi Mojmírovi Zoborskému
ktorým pracovníci vinice PD odovzdali slávnostný oberačkový veniec. Pár slovami sa našim
občanom z pódia prihovorili aj naši hostia z Maďarska, Rakúska a Čiech. Starosta obce odovzdal
Cenu obce Momírovce prof. Ivanovi Mojmírovi
Zoborskému ako poďakovanie za jeho celoživotnú činnosť v našej obci. Ľudová hudba Fidlikanti
rozprúdila svojimi veselými pesničkami krv v žilách všetkých ľudí, ktorí sa vo veľkom množstve
zišli na námestí.

Mladá muzika Šardice
zika ZUŠ Kyjov z našej družobnej obce Šardice.
Akordeonika ZUŠ Bojnice vo svojom programe
prezentovala ľudovú nôtu zmiešanú z modernejšou hudbou. Potom už pódium patrilo trom
krásnym dámam z G-Strinx, ktoré svojou virtuóznou hrou na husle, ale aj spevom a tancom
predviedli temperament a svoje mnohostranné
nadanie. DUO JAMAHA - zábava pre všetky vekové generácie, tak by sa dal popísať záver nášho
slávnostného večera na námestí. Všetci sme sa
výborne bavili, a každý z nás si našiel počas našich obecných osláv niečo, čo mu prinieslo radosť
a dobrú náladu.

G Strinx
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej
podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja,
spoločnosti Tauris Nitria, s.r.o. Mojmírovce, Dozorného výboru COOP Jednota v Mojmírovciach,
Kaštieľa Mojmírovce, s.r.o., penziónu Bruder
s.r.o. a hlavných organizátorov podujatia Obce
Mojmírovce a PD Mojmírovce.

Fidlikanti

Súbor Senior
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Počasie v slávnostnú sobotu akoby vedelo, že
máme radi dobrú hudbu a zábavu, krásne slniečko
a príjemné jesenné teplo nás tešilo do neskorého
večera.
Svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade
na námestí aj deti z dychovej hudby Mladá mu-

MK
Foto: Jaroslav Horváth
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30. ročník
výstavy ovocia,
zeleniny
a kvetov
… a čas neustále a nezvratne uháňa. Predvčerom sme ešte drali školské lavice, včera sme
prvýkrát vzali do náručia naše prvorodené a
dnes – spomíname.
Beh času neobišiel ani našu záhradkársku
organizáciu. Jej vznik sa viaže k roku 1969. Vtedy zo záhradkárskeho spolku vznikla ZO SZZ
11-29 Mojmírovce. K popredným činovníkom
vo výbore patrili Štefan Kolenčík, Ľudovít Vašš,
Augustín Radošovský, Marta Visolajská, František Foltín, Ing. Koloman Líška a ďalší.
Niekedy, na konci 70. rokov, sa v jadre výboru zrodila myšlienka organizovať výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov. Húževnatým propagátorom pravidelnosti týchto výstav bol Ing.
Koloman Líška, ktorý stál v čele organizácie v
rokoch 1971 až 2014. Kalmanko, ako sme ho dôverne oslovovali, doslova žil týmito výstavami a
dôsledne dozeral na ich bezproblémový priebeh.
V počiatkoch sa vystavovalo na otvorených dvoroch, ktoré dokázali nádherne vyzdobiť šikovné
ruky Marty Visolajskej. Neskôr v bývalej krčme
a v posledných rokoch v miestnosti obecného
úradu. Výstavy sa vždy stretali so slovami chvály a obdivu.

Prišiel rok 2017 a s ním príprava jubilejného
30. ročníka výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.
Súčasný výbor organizácie sa s predstihom zameral na dôstojnú prípravu tejto akcie. Chceli
sme ju zrealizovať trocha inak a obohatiť ju o
nové prvky. Prvým avízom chystanej výstavy
boj vtipný, výstižný a unikátny párik Jožka a
Marišky Záhradníkových na námestí obce. Zhotovili ich šikovné ruky Justiky Tulipánovej, ktorej prišli na pomoc Betka Hrbková a Magduška
Farkašová. Výstava bola propagovaná v obecnom
rozhlase, plagátmi aj osobnými pozvánkami.
Na výstavu nám bola prepožičaná kongresová sála kaštieľa Mojmírovce. Dňa 7.9.2017 sme
vstúpili do uvedenej miestnosti. Dýchala dôstojnosťou a tajomnom. Tu kedysi stál a erdžal slávny
Tajár a iné ušľachtilé kone. Sála sa začala napĺňať
prvými exponátmi. Výstavné stoly hýrili farbami
a priestorom sa niesla omamná, príjemná vôňa.
Ohúrila nás a nie iba nás, rozsiahla kolekcia jabĺk
Mira Taškára (pažiť). Oči sa pásli na nádherných
hruškách a jablkách Angeliky Pavlovej, Karola a
Jozefa Košťálových, Sila Kellnera. Obdivované
boli vystavené vzorky ovocia a zeleniny Ferka
Visolajského, Mira Bradu, Milky Szlateniovej,
Júliusa Kelešiho, Karola Kovára či Štefana Kvasňovského. Čaro výstavy už tradične zvýraznili
nádherne aranžovaná zbierka liečivých rastlín
Mgr. Violy Haršaniovej , kolekcia hrozna a vín
PD Mojmírovce, výstavka OUI Mojmírovce.
Návštevníci obdivovali krásny kútik s kvetmi
a plastikou, ktorý aranžovala Milka Brathová. So
záujmom sa stretla aj výstavka náradia našich ot-

ZAZNAMENALI SME
cov a dedov, ktorú veľmi vkusne pripravila Evka
Tomanová. Nemožno zabudnúť na doplnkový
aranžmán a pútača Lojza pred vstupom, ktoré
realizovala Mgr. Lucia Franclová. Nástenky s
fotografiami minulej aj súčasnej práce ZOSZZ
doplnili celkový ráz výstavy.
Na výstave sa angažovalo celkom 52 vystavovateľov. Srdce hreje, že 27 z nich sú členmi
našej organizácie. Bolo prezentovaných celkom
418 exponátov v 3 expozíciách. Výstavu videlo
502 podpísaných dospelých návštevníkov a 381
žiakov škôl. Okrem domácich návštevníkov z
blízkeho i širokého okolia sme registrovali hostí
z družobných obcí z Maďarska a Rakúska, návštevníkov z Česka.
A prišiel deň, ktorý musel prísť, deň keď výstava skončila. Plody práce našich záhradkárov
sme zozbierali, rovnomerne rozdelili a odviezli
do kuchýň ZŠ, MŠ, OUI, zariadenia CEDRON
SENIOR. Kongresová sála spustla, opäť sa odela
do svojej dôstojnosti a tajomnosti a nám bolo
trocha smutno. Ale veríme, že táto nádherná sála
nám zostane verná aj do výstav budúcich.

V závere sa patrí poďakovať tým, ktorí majú
hlavnú zásluhu na úspešnosti jubilejnej výstavy.
V prvom rade ďakujem tým, ktorí plody vypestovali a priniesli. Ďakujem vedeniu obce, osobitne
pánovi starostovi, za finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc, vedeniu Kaštieľa Mojmírovce
za poskytnutie krásneho priestoru, pracovníčkam prevádzky kaštieľa Soni Špitalskej a Darinke Tóthovej za všestrannú pomoc a ústretovosť
v priebehu výstavy. Ďakujem členom výboru
ZO SZZ, zvlášť Paľovi Rácovi, Ludvovi Vašovi,
Stanovi Radošovskému, Robertovi Taškárovi za
prípravu, realizáciu i likvidáciu výstavy, aj radovým členom organizácie Mgr. Martinovi Palkovi, Karolovi Čurgalimu, Júliusovi Krivušovi,
Silovi Kellnerovi, Justike Tulipánovej a Karolovi
Košťálovi za pomoc pri inštalácii výstavy. Ďakujem za pomoc riaditeľke, jej synovi a zástupkyni
riaditeľky ZŠ za administratívnu pomoc. Ospravedlňujem sa, ak som na niekoho zabudol.
Výstava skončila, život a práca ZO SZZ pokračujú. Verím, že i v ďalších rokoch budú výstavy aj činnosť organizácie zmysluplné a bohaté.
Ing. Ján Košina

Klaudia Dojčanová oznamuje širokej verejnosti,
že má otvorenú predajňu na Prenosilovej ul. 1588/14
(oproti družstvu - na Nových Fundušoch), kde ponúka:
Chovateľské potreby:
konzervy pre psov a mačky, kapsičky, šampóny,
protiparazitné prípravky, hračky,nerezové misky a iné.
Záhradkárske
potreby:
postreky, osivá,
výživu rastlín,
zeminu, mulč,
kôru,...

Drogériu:
čistiace potreby,
hygienické
potreby,...

Na objednávku:
Zárubne drevené, dvere drevené (v prípade záujmu aj s montážou),
iný stavebný materiál (cement, vápno)
Telefonický kontakt 0903 791 117
Tešíme sa na vašu návštevu.
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Vážení milovníci folklóru,

neho hovorila jeho práca. Obetoval sa pre deti,
jeho zverencov, jeho rukami prešli stovky detí.
viete o tom, že aj naša obec mala svojho Detskú energiu, chuť niečo dokázať zúročil pri
mojmírovského Štefana Nosáľa? Milovníka, náročných nácvikoch piesní, tancov, hier v poobdivovateľa, objaviteľa i šíriteľa trvalých a poludňajších hodinách. Ale výsledky jeho pránemenných hodnôt nášho národa? A tými sú ce boli obdivuhodné. Svedčia o tom záznamy
výsledky ľudskej práce i práca samotná, svia- v kronikách, fotodokumenty, nahrávky, množtočné i všedné dni sprevádzané a spríjemňované stvo diplomov a ocenení.
Ako človek vynikal trpezlivosťou, prísnospiesňami, tancami, zvykmi, oslavami sviatkov,
ťou, dôslednosťou až perfekcionalitou. Vedel si
hrami, slovesným umením...
oceniť a vážiť svojich tanečníkov, spevákov,
hudobníkov i pedagógov, ktorí mu pomáhali
a ktorí s ním spolupracovali. Každoročne
niekoľkokrát do roka organizoval zájazdy
ako odmenu. O peniazoch sa nikdy nehovorilo. Odkiaľ ich vziať? Prosperujúce poľnohospodárske družstvo bolo vždy ochotné
dať autobus, vodiča a keď bolo treba aj družstevnú chatu k dispozícii. V zime to boli
lyžiarske zájazdy a v lete výlety do zaujímavých regiónov, bohatých na ľudové tradície
- Šumiac, Štrba, Spišské Dravce, Selenča,
dedinky východného Slovenska. A spalo sa
v telocvičniach alebo si našich folklóristov
rozchytali rodiny, a tak vznikali úžasné
priateľstvá, detské lásky i manželstvá.
I keď jeho súbor niesol
Tým človekom, ktorý ožinázov Zbojník a zbojnícky
voval a sprítomňoval tradície
tanec a trávnice nikdy nenašich predkov, bol učiteľ záchýbali na vystúpeniach,
kladnej školy pán Jozef Janiš.
postupne sa začal orienV týchto dňoch si pripomenieme
tovať aj na ľudové zvyky
jeho nedožité 80. narodeniny,
z urmínskeho regiónu.
Celý svoj aktívny život zasvätil
Priam nedoceniteľnú hodhľadaním toho, čo robí ľudí
notu mali ich tematické
šťastnými, čo im prináša radosť
hry - Fašiangy, jarné hry
a krásu. Bol celé desaťročia
s názvom Na pažiti alebo
umeleckým vedúcim detského
Voľba husárskeho kráľa,
folklórneho súboru Zbojník.
výsledky ľudskej práce
A cezeň sa mu to podarilo nazviditeľnil v hre Dožinky
pĺňať. Vďaka nemu ožili ľudové
a Žatevné tance, jesenné
tradície, aby nezapadli prachom
hry zameral na pasenie
zabudnutia, ale aby sa stali
dobytka. Dokonale spracosúčasťou nášho pretechnizovaval aj vďaka zberateľskej
ného a prematerializovaného
aktivite Róberta Žilíka
sveta. Lebo ide totiž o duchovné
Betlehemské hry, tradície
Moderátorky
Zbojníka
bohatstvo. A to má nesmiernu
betlehemcov.
cenu.
Po odchode Jožka JaJožko Janiš, v čom bol výniniša nielen do dôchodku Zbojníci akoby stratili
močný? Prečo sa nedá na neho zabudnúť? Lebo
svojho kapitána. Veríme, že ten nový bude jeho
to, ako dokázal zviditeľniť našu obec, okres,
dôstojným pokračovateľom.
kraj i celé Slovensko svojimi výnimočnými
schopnosťami, to sa podarilo málokomu. Za
Mgr. Mária Dúbravská
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V parku strašidiel
pribudla svinka
s prasiatkami
Park strašidiel pred múzeom nedávno obohatilo súsošie svinky s hrajúcimi sa prasiatkami. Miesto umiestnenia tohto diela pod veľkou
lipou bolo určené už dávno. Dotvorilo atmosféru, ktorú navodzuje veselá rodinka.

Inštalácia sôch nebola opäť jednoduchá, bolo
ich potrebné priviezť a kompozične dotvoriť
priamo na mieste. Výsledok môžete posúdiť
sami počas príjemnej, teraz už pomaly jesennej,
prechádzky. Pre areál múzea sú sochy svinky a
prasiatok snáď najpatričnejšie, pretože výjav o
svetielkujúcej svini, ktorý inšpiroval autorku
sôch - Emíliu Brathovú, sa odohral v blízkosti
vtedajšieho letohrádku. Príbeh v marci 1992
vyrozprávala vtedy 95-ročná Borka Beláková
Viole Haršániovej, ktorá ho zachytila vo svojej
knihe Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín
a iné príbehy. Borka sa v jeden októbrový
večer vracala domov zo šúpania kukurice
od tetky Villárky, ktorá bývala v „Práčovni“. Vracala sa cez park, keď smerom od
malého kaštieľa začula nejaký zvuk a zdalo
sa jej, že tam v kríkoch „čosi“ svieti. Na
tomto mieste však už necháme prehovoriť
samotnú knihu:
Čo to počujem? Tiché čľapkanie vody
a či riedkeho bahna? Akej vody? Akého
bahna? Veď je sucho!... Ako som sa približovala ku kríkom, počula som „grofkanie“,
spokojné a hlasné odfukovanie. K tomu sa
pridal niekoľkohlasný „kvikot“. Cez lístie

kríkov prebleskovalo nejaké zvláštne svetlo. Čo
to môže byť? Oheň tu nehorí, na také silné svetlo
by bolo treba veľa petrolejových lampášov. Tomu
svetlu a divným zvukom som vôbec nerozumela.... Opatrne som obišla kríky, aby som videla,
čo sa to vlastne deje. To bolo ale prekvapenie?!
Zázrak? Vidina? Za kríkmi bola obrovská „bačorina“ plná vody a riedkeho bahna, v ňom sa
spokojne váľala obrovská tlstá sviňa, 3 – 4 metre
dlhá, okolo nej a po nej sa preháňalo 7 nádherných prasiatok.... Všimla som si skutočnú zvláštnosť, svetielkovali celé ich telá, ale mali do toho
trblietajúceho svetla akosi jemnučko „primiešaný“ zelený odtieň. Zelenkavá sviňa a prasiatka?
Mláďatká boli hravé a veľmi živé. Rypáčikmi sa
ryli v bahne, fŕkali ho po sebe aj po starej svini
a bahno stieklo z nich a zostali čisté. Medzi sebou sa ťahali za rozkošne zatočené chvostíky,
vzájomne sa prekacovali a preskakovali vo vode
a bahne, pritom hlasne kvíkali. Matka mláďat
spokojne sledovala svoje potomstvo a správaním
dávala najavo svojmu okoliu, že je tu spokojná
a šťastná.... Tej noci som toho veľa nenaspala,
hneď na svitaní som zobudila svoju kamarátku
Katku.... Chcela som, aby Katka videla to obrovské ležovisko. Utekali sme, čo nám nohy stačili.
Dúfali sme, že tam nájdeme celú rodinku spokojne spať. Ako asi vyzerá trávnik a celé okolie? Čo
všetko svetielkujúce zvieratá stihli pošliapať a
rozrýpať?... Dobre vidím? Nič! Žiadna bačorina,
žiadna voda! Potôčik takmer vyschnutý. Katka
pozerala na mňa a ja, neveriac vlastným očiam,
na ňu. Tá časť parku bola vzorne upravená ako
vždy. Čo som videla v noci? Predsa sa to naozaj
stalo! Stretnutie sa so svetielkujúcou sviňou a jej
mláďatami zažilo viac ľudí v Urmíne, ale o tých,
čo som vedela, už nežijú. Viete o niekom, kto ich
videl a žije?
Tatiana Ivanová
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Cykloturistikou
spoznávajú
České Švajčiarsko
Aj tento rok sa ako tradične v letnom období
v termíne od 27.08. – 30.08.2017 uskutočnila
cykloturistika do Národného parku České Švajčiarsko neďaleko Dečína. Cykloturistiky sa tento
rok zúčastnili iba ozaj skalní cyklisti Michal
Palatiský, Ján Nemeš, Roman Sabo a hosťujúci
Ladislav Illéš (Nitra).

Na Pravčickej bráne
Oficiálne sa táto oblasť na severe Čiech
nazýva Chránená krajinná oblasť Labské pieskovce, no známejšia je skôr pod názvom České
Švajčiarsko. Približne pred dvesto rokmi toto
územie dostalo názov po dvoch švajčiarskych
umelcoch, maliarovi A. Zinggovi a rytcovi A.
Graffovi, ktorí žili v neďalekých Drážďanoch. Vo
voľnom čase maľovali krásu okolitých skalných
území po oboch stranách hranice. Povestná je
ich veta: My sa už domov nevrátime, našli sme
Švajčiarsko tu.
Po sedemhodinovej ceste autom Michala Palatického sme sa ubytovali vo „vesničce“ Arnoldice u Dečína. V penzióne nás privítala príjemná
pani domáca a večne „ušmudlaný“ Jirko. Do
súmraku sme ešte stihli prvú našu túru. Zhodli
sme sa všetci, že to bola mimoriadne pekná
prechádzka, ktorá viedla cez tzv. skalné mesto.
Videli sme tu krásne skalné útvary, pripomínajúce krajinu z filmu Avatar. Ešte za svetla sme sa
dostali do dedinky Labské Stráne a na neďalekú
vyhliadku Belvedér. Táto najstaršia pekne upravená vyhliadka je nad 130 m hlbokým kaňonom
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Sokolí zameček pod Pravčiskou bránou
rieky Labe a nad ním sú už v Nemecku stolové
hory Zirkelstein a Kaiserkrone. V „hospode“
sme sa zoznámili s miestnymi a pochutnali na
českom pive Březňák, čím sme si aj zabezpečili
vyvážený pitný režim. Keďže sa medzitým zotmelo, do Arnoldic sme sa museli vrátiť už iba
po cestnej komunikácii. V miestnej krčmičke
sme si pochutnali na utopencoch. Niektorí iba
na jednom, lebo viac už nemali, aj keď nám ich
sľúbili.
Cieľom druhého dňa bola cyklotúra cez územie Českého Švajčiarska. Najskôr sme dorazili
do Rabštejna - vojenského priestoru, kde si pred
41 rokmi odslúžil vojenskú prezenčnú službu vedúci našej expedície Janči Nemeš. Na jeho veľké
sklamanie už tieto vojenské budovy boli zbúrané
(odkúpili ich Nemci). Podzemné priestory, ktoré
strážil, sme v nasledujúci deň navštívili. Podarilo sa nám to iba vďaka neoblomnosti Romana,
ktorý sa nedal odmietnuť a prehliadku vybavil.
Asi zapôsobil jeho šarm, pretože nakoniec pani
súhlasila s našou prehliadkou, pri ktorej má byť
minimálne 8 ľudí, aj keď my sme boli iba štyria.
Ďalej sme pokračovali na bicykloch do
Českej Kamenice, na Tokán, Dolský, mlyn až
sme sa za stmievania dostali do Arnoldic. V
tento deň sme prešli 60 km s prevýšením 1000
m, teda samé kopce, raz hore potom dole. Na
Tokaní vo výške 400 m. n. m. je turistická križovatka, z ktorej smerovali na osem rôznych miest
zjazdy na kolobežkách. My sme sa jednou z nich
spustili. Zastavili sme sa tiež pri kultúrnej pamiatke Dolský mlyn postavený v r.1515, ktorý je
známy z natáčania filmu Pyšná princezná. Tu sa
princezná schovala u mlynára pred kráľovskými
vojakmi.
Náš program na tretí deň začal ráno o desiatej s prehliadkou Rabštejn Jánska. Prehliadka
týchto podzemných priestorov trvala 3 hodiny,
bol tam chlad 8° C, vlhko a zvláštne pocity.

Na vybudovaní sa podieľalo na konci druhej
svetovej vojny 5,5 tisíc väzňov z 22 krajín. Počas
náletov na Nemecko pri konci druhej svetovej
vojny sa velenie rozhodlo presunúť do Rabštejna
celú nemeckú zbrojnú leteckú výrobu. V lesoch
neďaleko Českej Kamenice sa tak začali vyrábať súčiastky pre lietadlá, ale i zbrane. Mal tu
vzniknúť obrovský podzemný komplex. Totálne
nasadení väzni za osem mesiacov vyrazili neskutočných až 4,5 km chodieb, ktorými sme počas
prehliadky prechádzali. Továrne pre ukončenie
vojny nikdy nedokončili.

Výhlad z Belveder na rieku Labe
V rokoch 1953-1994 bol v podzemí Rabštejna muničný sklad ČSLA, ktorý strážilo viacero
Slovákov. Medzi nimi bol aj Janči Nemeš z Mojmíroviec, ale až teraz sa mohol dostať do týchto
priestorov.
Po návrate z Rabštejna sme sa z Arnoldic
vydali k rieka Labe. Dorazili sme na bicykloch
do Hřenska, ktoré je vstupnou bránou do tohto
národného parku. Zaujímavosťou je, že je najnižšie položeným miestom so 115 m n. m. v
Českej republike. Naša cesta smerovala pod obrovskými pieskovcovými skalami okolo Labe až
do nemeckého mestečka Bad Schandau. Po pár

kilometroch sme cez most prekonali rieku Labe a
mali sme pred sebou okolo 20 km po brehu rieky
Labe. Ešte na území Nemecka sme sa nechali
nalákať veľkým pútačom na zmrzlinu a ľadovú
kávu. Sklamaní sme si doplnili len chýbajúce
tekutiny, pretože nič z toho nemali. Účet nám
vystavovali neskutočne dlho, čo sme patrične
skomentovali. Zostalo nám len obdivovať plávajúce lode po rieke Labe. Po nasadnutí na bicykle
sme ihneď zastali kvôli prvému defektu.
Po tejto asi 40- minútovej strate opravou
defektu sme pokračovali po cyklochodníku
nerušene až do Dečína. Bol čas tiež doplniť kalórie v neďalekej cukrárni. Aké bolo však naše
prekvapenie keď vedúci jazdy túto prestávku
vehementne zamietol a pritom vzápätí sme sa
venovali trom Slovenkám, ktoré sme pritiahli
našou slovenskou zástavkou na bicykli. Po krátkom rozhovore sme konečne vyrazili z Dečína do
Arnoldic. Čakalo nás ešte 12 km s prevýšením
vyše 200 metrov. Do cieľa sme to ešte zvládli v
časovom limite, práve sa stmievalo. Bohatý a
zaujímavý program v tomto dni sme dostatočne
zhodnotili a spať sme šli až nad ránom.
Nasledujúci deň sme sa hneď ráno presunuli
do Hřenska. Vyrazili sme pešo (na bicykloch je
zákaz) na prehliadku Pravčickej brány, vzdialenej 3 km od Hřenska. Je považovaná za najkrajší
prírodný útvar Českého Švajčiarska a tvorí
symbol celej oblasti. Z viacerých výhľadní sme
sledovali skalné útvary, skalné steny niekoľko
desiatok metrov vysoké.
Aj keď sme „našli Švajčiarsko“, domov sme
sa predsa vrátili. Bola to vydarená akcia, plná zážitkov v lone krásnej prírody v národnom parku.
Škoda, že tentokrát iba s malou účasťou. Veríme,
že na budúci rok nás bude určite viac a každý je
srdečne vítaný.
Ing. Ladislav Illéš, PhD.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V septembri
oslávili:
85. narodeniny
Jozef Hrivňák
80. narodeniny
Justína Taškárová
65. narodeniny
Daniel Mičiak
Michal Palatický
Ľudmila Kapsová

60. narodeniny
Marian Pikna
Magdaléna Palková
Marian Slezák
Dušan Mojžiš
Mária Földešiová
Božena Taškárová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Simona Slašťanová,
Ema Solčanová.
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Štefan Búran,
Štefan Foltin,
Mária Žilíková
Anna Drinková.
Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Záhradkári
s mládežou
na bicykloch
V súlade s plánom činnosti zorganizovala
ZO SZZ dňa 26.8.2017 cyklistiku rodičov a starých rodičov s deťmi a vnúčatami.
Odložili sme motyky, hrable, deti zatvorili
notebooky, vypli mobily a vysadli sme do sediel
kolesových koníkov. V uvedený deň o 9.00 hod.
stála naša ekipa pred obecným úradom.

Aktívnu časť cyklokolóny tvorili Ludvo Vaš
s vnukom Lukášom, manželia Benčíkoví s deťmi
Matejom a Terezkou, Zuzka Balážová s dcérou
Vanesou, manželia Evka a Karol Košťáloví s
vnukom, Pali Rác, Janči Nemeš a ja. Kolónu viedlo sprievodné vozidlo s majákom, ktoré riadil
Robo Taškár. Celý priebeh zabezpečovalo vozidlo so zdravotníckou službou, ktorú prezentoval
Julo Minárik. Zárukou opráv porúch všetkého
druhu bola prítomnosť Jančiho Nemeša.
Bol príjemný, slnkom prežiarený deň. Mladí plní síl vládali, starší sa museli prispôsobiť.
Cesta smerom na Štefanovičovú príjemne ubiehala a tu na detskom ihrisku sme mali občerstvenie.Vzbĺkol oheň v prenosnom grile, na palice sa
nabodli špekáčiky a opekačka začala. Za chvíľu
sa po okolí šírila príjemná vôňa, ktorá podráždila
nozdry miestnym psom i niektorým obyvateľom.
Akciu spestril aj záhradkársky kvíz, v ktorom
nás mládež prekvapila vedomosťami.Pojedli sme
všetko, čo bolo jedlé, a doplnili tekutiny.
Demokratickým rozhodnutím sme sa nevracali späť, ale pokračovali sme na Poľný Kesov,
Veľkú Dolinu a domov. Obloha sa stále usmievala a my s ňou. Bolo to aktívne dopoludňajšie využitie jedného z posledných prázdninových dní.

14

Pred Mojmírovcami sme sa lúčili pozdravom:
„Tak zase o rok...“
Ing. Ján Košina

Kaplnka v obci
Štefanovičová,
časť Dolný Taráň

Milí obyvatelia mikroregiónu Cedron-Nitrava, mám tu česť vám touto cestou priblížiť
krásne miesto, ktoré sa nachádza v obci Štefanovičová časť, Dolný Taráň. Je to storočná kaplnka
zasvätená Panne Márii, ktorú nájdete v tichom
prostredí, obklopenú starými gaštanmi. Stále sú
medzi nami ľudia, ktorým nie je ľahostajná naša
história a ktorí sa snažia o zviditeľnenie regiónu
a pamiatok, ktoré tu máme. V roku 2015 prebehla rozsiahla rekonštrukcia na kaplnke, ktorá
vyvrcholila oslavami 100. výročia jej postavenia
ruskými zajatcami (1916). Tieto sa konali na hodové slávnosti v septembri 2016.
V tomto roku sa vďaka húževnatosti a štedrosti mnohých ľudí podarilo získať finančné
prostriedky na výrobu a osadenie 15 lavíc a pamätnej tabule pri kaplnke, ktoré ešte umocňujú
príjemnú a duchovnú atmosféru tohto miesta.
Touto cestou vás pozývam ako starostka obce
na návštevu malebného miesta, kde sa môžete
pomodliť, zrelaxovať, oddýchnuť a načerpať
pozitívnu energiu v tomto uponáhľanom svete.
Na záver vyslovujem úprimné Pánboh zaplať a
ďakujem všetkým, ktorí sa na skrášlení tohto
miesta podieľali.
Ing. Gabriela Arpášová,
starostka obce Štefanovičová

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Rekonštrukcia
základnej školy
Už počas predchádzajúceho školského roka
ste si mohli všimnúť, že naša škola prešla viacerými zmenami. Predovšetkým boli vymaľované triedy pre žiakov 5. – 9. ročníka, boli vymenené dvere a zabezpečené zamykanie tried, všetky
triedy prebehli jednotnou estetizáciou, chodby
boli skrášlené kvetmi, bola kompletne zrekonštruovaná školská jedáleň, na WC nám pribudli
hygienické potreby.

Počas prázdnin sa v skrášľovaní školy pokračovalo. Boli nainštalované interaktívne tabule a
dataprojektory do všetkých tried, kompletne sa
zrekonštruovali 2 chodby na prízemí, boli vyspravené a vymaľované 3 chodby na 1. poschodí,
3 triedy ŠKD a premiestnené nábytky do ŠKD.
Boli nainštalované nové nástenky v triedach a na
chodbe na prízemí a na 1. poschodí pri knižnici,
bola vyzdobená maľbou chodba na prízemí a na
1. poschodí. Pani učiteľky na 1. stupni si dali
vytvoriť kuchynský kútik, bola zrealizovaná
výmena radiátorov v celej škole, je ukončená
rekonštrukcia kotolne a tiež je ukončená rekonštrukcia šatne pre 2. stupeň. Najrozsiahlejšou
rekonštrukciou prebehla školská kuchyňa – v
jednej časti bola vytvorená jedáleň pre MŠ (so
zámerom zvýšiť kapacitu MŠ), v inej zas výdajňa pre seniorov. Pani kuchárky varia v úplne novom zariadení, boli vytvorené nové vodovodné,
elektrické a plynové rozvody, ktoré musia prejsť
ďalšími technickými skúškami. Všetky tieto materiálne veci sa mohli zrealizovať vďaka podpore
nášho zriaďovateľa Obce Mojmírovce.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s obcou,
združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.

Z príhovoru riaditeľky školy na otvorení šk.
r. 2017/2018 vybrala
Lucia Franclová
Foto: Mgr. Alena Szabóová

Regionálny deň v ZŠ
Je už takmer tradíciou v našej škole blokové
vyučovanie počas regionálneho dňa. Počas tohto
roku sme mali aktivity rozdelené pre mladších a
starších žiakov.
Mladší žiaci spoznávali pamiatky, tradície
a históriu nášho regiónu - navštívili Regionálne
múzeum, v ktorom nám pani sprievodkyne zaujímavo porozprávali o histórii letohrádku a aktuálnych výstavách, ktoré tam prebiehajú. V parku
sa zoznámili so sochami, ktoré poznali z knižky
známej miestnej spisovateľky V. Haršániovej
– Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín .
Starší žiaci pokračovali v duchu strašidielok
a vytvorili svoje vlastné, ku ktorým napísali
príbehy. Najstarší žiaci mali naplánované vychádzkové trasy, na ktorých sa viac dozvedeli
o historických pamiatkach obce Mojmírovce
a fotograficky ich zdokumentovali. Vybrané
fotografie použili pri tvorbe koláže a bulletinu
o našej obci.

Počas celého nasledujúceho týždňa si žiaci
mohli prezrieť výstavku v spoločenskej miestnosti našej školy, kde boli vystavené najstaršie
hračky, knižky a recepty starých rodičov, ktoré
žiaci priniesli z domu.
Mgr. Natália Poláková
Foto: Mgr. Alena Szabóová
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Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
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

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA

pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

