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Zrnko múdrosti:
Moja hlava je biela ako sneh
v zime, no v mojom srdci vládne
večná jar.
Viktor Hugo

Mojou obcou sú
Mojmírovce

POZVÁNKY

Milí čitatelia,
príroda sa každoročne prebúdza na
jar po odpočinku, ktorý jej dožičila zima.
Prvé kvety, prvé púčiky a svetlozelené
drobné lístky sa ako symboly jari objavujú v apríli. Potom príde mesiac máj ako
predskokan leta so svojou jedinečnou atmosférou. Príroda je v rozkvete a prívetivé teplé dni poskytujú ideálnu príležitosť
nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Už starovekí Rimania sledovali túto fázu roka a tento
mesiac pomenovali májom na počesť Maie - bohyne jari,
plodnosti a rastu. Maia, ktorej meno pochádza z latinského komparatívu slova magnus (veľký) v tvare maius
(väčší), bola podľa mytológie matkou Merkúra - boha obchodu, výrečnosti, pútnikov, ale aj zlodejov. Okrem toho
sa jej syn stal poslom bohov a sprevádzal duše mŕtvych
do podsvetia, čím predstavoval opak pôsobnosti svojej
matky, ktorá mala na starosti znovuzrodenie života. Básnik Ovídius pôvod slova máj okrem mena bohyne videl
aj v ďalšom komparatívnom tvare slova magnus - maior,
a to v zmysle starší alebo predok. Máj tak predchádzal
mesiacu jún, ktorého názov odkazoval na slovo junior
v zmysle mladší. Avšak Ovídius aj v prípade júna pripúšťal, že mohlo ísť o pomenovanie podľa hlavnej bohyne
panteónu Junóny, rímskej obdoby gréckej Héry. V mnohých krajinách sa dodnes oslavuje prvý máj ako jarný
sviatok, ktorého korene siahajú až do starovekých čias.
Pre tento deň sú typické tradičné tance, spevy a stavanie
mája v podobe dlhého dreveného stĺpa alebo mladého
stromu, ktorý je rôzne zdobený. Vo Veľkej Británii sa veselo tancuje okolo májového stožiara, ktorý je s tanečníkmi
spojený pestrofarebnými stuhami. V nemeckom Bavorsku
sa hrdo stavia stĺp v miestnych bielo-modrých farbách
a zdobia ho emblémy lokálnych remesiel a výroby. Podobne sú na tom aj ostatné regióny v Európe. U nás sa
tiež tradične stavia máj spojený nielen s oslavou jari v komunite, ale aj s individuálnym vyznaním lásky mládenca
svojej vyvolenej. Máj tak aj dnes symbolizuje definitívne
víťazstvo jari nad zimou, je symbolom obnovujúcej sa prírody. Označujeme ho aj ako máj - lásky čas.
Napriek tomu, že sa v pranostike hovorí, že ak bude
studený máj, bude v stodole raj, nám všetkým želám, aby
tohtoročný máj so sebou priniesol aj príjemné slnečné
lúče. Veď napokon na tie po dlhej zime všetci čakáme.
Tatiana Ivanová
členka redakčnej rady
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* Collegium Wartberg, Slovak Double Bass Club v spolupráci
s obcou Mojmírovce pozývajú občanov v rámci Grassalkovich
Music Festivalu (záštita nad festivalom starosta obce Mgr. Martin Palka) na štvrtú časť programu festivalu pod názvom OTEC
- Martin Babjak & BassBand (kontrabasové kvarteto), ktorá sa
uskutoční v sobotu 5. mája 2018 o 19,00 v parku pri regionálnom
múzeu.
* Obec Mojmírovce a Materská škola v Mojmírovciach pozývajú
všetky mamky, mamy, maminky, ale i babičky a prababičky na
kultúrny program venovaný Dňu matiek, ktorý sa uskutoční v
nedeľu 13. mája 2018 o 15,00 v kultúrnom dome.
* DROPiK o. z., Urmínsky mlyn o. z. v spolupráci s obcou Mojmírovce pozývajú občanov na podujatie pod názvom Deň nášho
chleba, ktoré sa uskutoční v nedeľu 13. mája 2018 od 13,00 do
18,00 v mlyne v Mojmírovciach.
Je pre vás pripravená prehliadka unikátneho interiéru mlyna
spojená s odborným výkladom, príprava a koštovka tradičného
kváskového chleba i ďalších múčnych dobrôt, mlynárske súťaže
pre deti a dospelých, zamúčené riekanky a pesničky, jarmok rukodielnych tradičných remesiel, rozhovory o mlynoch a nebude
chýbať ani dobrá muzika.
* RMM sa 19. 5. 2018 po druhýkrát zúčastní celoslovenského
podujatia s názvom Noc múzeí a galérií. Múzeum bude pre návštevníkov otvorené v čase od 17:00 do 22:00 hod.
V rámci prehliadky bude sprístupnená aj povala múzea. Spoločne objavíme známe neznáme predmety a vrátime sa k svedectvu o poslednej exotickej poľovačke grófa Ladislava Huňadyho.
Ste srdečne vítaní.

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Časopis je zverejnený
v elektronickej verzii (PDF)
na webovej stránke obce.
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
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Z rokovania obecného
zastupiteľstva
Obci Mojmírovce sa nepodarilo v roku 2017
získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR v rámci
výzvy Prezídia policajného zboru na zvýšenie
bezpečnosti štyroch priechodov pre chodcov na
Hlavnej ulici. Z uvedeného dôvodu sa obec opäť
zapojí do aktuálnej výzvy na rok 2018 a na 45.
zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle
Výzvy č. I. Prezídia policajného zboru 2018
a Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu
s názvom Osvieť si svoj prechod. Schválilo zabezpečenie realizácie projektu v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie s celkovými
predpokladanými rozpočtovými nákladmi vo
výške 23 548,54 €.
Starosta obce informoval poslancov o
vyhlásenej výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Ministerstvom životného prostredia SR na nákup
komunálnej techniky, do ktorej sa obec uvažuje
zapojiť podaním žiadosti na získanie finančných
prostriedkov na nákup komunálnej techniky
na zberový dvor. Na základe tejto informácie
obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predložiť
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)
na financovanie nákupu komunálnej techniky
na zberový dvor v obci Mojmírovce v rámci 33.
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR.
Vedenie obce v minulom roku začalo rokovať
s COOP Jednotou Nitra SD ohľadom rekonštrukcie parkoviska pred Supermarketom. Rokovania
sa posunuli po dlhšej dobe dopredu a v tomto
roku bola obci doručená žiadosť od COOP Jednoty Nitra ohľadom rekonštrukcie spomenutého
parkoviska, resp. odpredaja časti parcely č. 794/1
vo vlastníctve obce, susediacej s parcelou č. 46,
vo vlastníctve spotrebného družstva, slúžiaca
na parkovanie pred nákupným strediskom v
Mojmírovciach, ktorú by spotrebné družstvo po
odkúpení zrekonštruovalo na vlastné náklady.
Starosta obce vysvetlil poslancom OZ, že pri geodetickom zameraní začiatkom roka sa zistilo, že
pozemok vo vlastníctve COOP Jednota zasahuje
až za oplotenie predajne Diskont a po roh budovy obecného úradu. Za účelom vysporiadania
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vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve obce a COOP Jednoty navrhol starosta obce
hľadať alternatívy riešenia, s ktorými bude možné pokračovať v rokovaniach. V prvom rade je
dôležité pri rokovaniach s vedením spotrebného
družstva zistiť zámery s prevádzkou v Mojmírovciach. Na základe toho budú poslancom OZ
predostreté zámery vedenia spotrebného družstva. Ochrana práv obce a výsledná vzájomná
dohoda bude postavená na právnom základe.
Obecné zastupiteľstvo preto zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti COOP Jednota Nitra o
vybudovanie parkoviska na parcele č. 794/1 pred
Supermarketom a odporučilo starostovi obce
pokračovať v rokovaniach s vedením spotrebného družstva o stavebnom riešení priestoru pred
Supermarketom a hľadať prípadné iné možnosti.
Obec v minulom roku získala z Fondu na
podporu umenia finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu a zútulnenie obecnej
knižnice doplnením inventáru. V tomto roku
obec má zámer pokračovať v zatraktívnení
obecnej knižnice a doplnení knižničného fondu,
a preto sa aj v tomto roku uchádza o získanie
dotácie podaním žiadosti. Obecné zastupiteľstvo
na svojom 45. zasadnutí schválilo predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č.
9/2018 Fondu na podporu umenia v programe
5.1.3 Akvizícia knižníc vo výške 2 700,00 € na
doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici v Mojmírovciach a spolufinancovanie projektu
vo výške min. 5% z celkových nákladov projektu, t.j. 135 € z rozpočtu obce.

ZAZNAMENALI SME V OBCI

Čistenie Mojmíroviec
Po dlhej a depresívnej zime nám príroda
ukázala svoju veľkorysosť príchodom jari, pre
mnohých azda najkrajším ročným obdobím.
Musím skonštatovať, že aj pre mňa. No po mnohokrát sme neukázali veľkorysosť voči prírode.
Žiaľ, častokrát zo sebeckých dôvodov. Mnohým
z vás je jasné, že tým sebeckým dôvodom je odpad. Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania, aby
som pár slovami zhodnotil obecnú akciu Čistíme
si Mojmírovce. Žijeme v konzumnej spoločnosti, kde sekundárnym produktom sú odpady. Je
mi veľmi ľúto, že niektorí ľudia dehonestujú
štatút prírody na skládku či smetisko. Mnohí
zabúdame, že príroda bez človeka prežije, no
človek bez prírody sotva. Preto sme sa ako obec
rozhodli v spolupráci s miestnymi organizáciami, Poľovníckym združením Mojmírovce, PD
Mojmírovce a v neposlednom rade mnohými
občanmi Mojmíroviec, že tento štatút prírody
obnovíme formou vyčistenia obce a priľahlého
chotára.

Akcia sa konala 7. apríla 2018. Starosta obce
Mojmírovce Mgr. Martin Palka a predseda PZ
Mojmírovce Ing. Norbert Čanaky krátkym príhovorom privítali občanov a zároveň poďakovali
za to, že sa zišli v hojnom počte. Vďaka vynikajúcim znalostiam terénu členov PZ Mojmírovce z priľahlého chotára sme mohli skutočne
vyčistiť každý kúsok našej vzácnej prírody. Je
obdivuhodné, ako sa ľudia dokážu zapáliť pre
správnu vec. Okrem mojmírovských rodákov
som postrehol prítomnosť aj občanov, ktorí sa
do Mojmíroviec prisťahovali. Je to dôkaz toho,
že ľudom stále záleží na tom, v akom prostredí
žijú a v akom prostredí vychovávajú svoje deti.
A to je presne to, čo potrebujeme, aby sme viedli
naše deti k zodpovednému prístupu k životnému
prostrediu, aby ho neničili, ale trvalo udržateľne
rozvíjali.
Pevne verím, že podobné podujatia sa stanú
samozrejmosťou. Moja osobitná vďaka patrí
sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom spríjemnili občanom Mojmíroviec zber odpadu.
Ing. Rudolf Ďurčanský, poslanec OZ
Foto: Ing. Ján Košina
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Stodvadsať rokov spotrebného družstva
V tomto roku si pripomíname 120. výročie založenia spotrebného družstva v nitrianskej oblasti. V tej dobe boli ťažké časy pre
kupujúcich - panovalo úžerníctvo. Založenie
spotrebného družstva malo okrem iného aj
snahu eliminovať tento nekalý spôsob obživy.
Na tradíciu družstevníctva v našej oblasti
nadviazala aj nitrianska Jednota, ktorá sa
utvorila spojením dedinských družstiev. Práve v tomto roku oslavuje Jednota SD Nitra 65.
výročie založenia. A to je príležitosť pripomenúť ľudí, ktorí tvorili históriu spotrebného družstevníctva v Mojmírovciach.
Sú to predsedovia: MUDR. Karol Tóth 1898, Matej Farkaš - 1898, Adam Taškár - 1937,
Vincent Horňák - 1940, Jozef Čanky - 1945,
František Čanaky - 1950, Imrich Visolajský 1951, Štefan Čačaný - 1969, Ľudovít Kvasňovský
- 1972 a tiež 2 výrazné osobnosti Mojmíroviec:
pán Vojtech Kincel-1937 (spoluzakladateľ a dlhoročný kronikár organizácie, učiteľ a riaditeľ
základnej školy) a Augustín Radošovský -1952
(dlhoročný tajomník a pokladník organizácie,
učiteľ matematiky).
Súčasný predseda Ľudovít Kvasňovský
predseduje Dozornému výboru (DV) SD Jednota Mojmírovce vyše 46 rokov a svojimi nápadmi,
svojím postojom k povinnostiam, zapálenosťou
pre dobrú vec, obetavosťou a životnou filozofiou je inšpiráciou a vzorom pre všetkých
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nárskeho charakteru, zákazníci oceňujú pečenie
pečiva počas raňajších hodín.
Samozrejme sú aj veci, ktoré nás vôbec
netešia. Ako problém vidíme aj zásobovanie akciovým tovarom, niekedy je k dispozícii veľmi
krátku dobu, a tiež by sme uvítali, keby výrobky
značky COOP boli v predajniach k dispozícii
stále. Vôbec nie sme spokojní s priestorom na
parkovanie pred predajňou Supermarket (jamy,
pri väčšom počte áut sa hlavne v sobotu z parkoviska ťažko vychádza). Veríme, že pripravované
rokovanie zástupcov obce s vedením Jednoty v
Nitre bude konštruktívne a úprava parkoviska
bude vyriešená ešte v tomto roku k spokojnosti
všetkých zákazníkov predajne.
Pri všetkých akciách sme spolupracovali s
obcou Mojmírovce, PD, JDS, SZZ a OZ INŠPIRÁCIA. Za efektívnu spoluprácu im ďakujeme.
Spájanie našich aktivít bude aj v budúcnosti
vzhľadom na pokles členov nevyhnutný. Radi

sa pridáme k našim dôchodcom i záhradkárom
a podporíme finančne i účasťou akcie organizované ostatnými spoločenskými združeniami v
obci. Je len samozrejmé, že podobné akcie ako v
minulých rokoch plánujeme aj na tento rok a veríme, že sa stretnú so záujmom. Čo plánujeme?
Pre svojich členov, ale aj zákazníkov predajní
Jednôt v Mojmírovciach zorganizujeme návštevu kúpaliska, návštevu DAB v Nitre.
Radi by sme sa poďakovali všetkým pracovníčkam prevádzkových jednotiek za ich
celoročnú usilovnú a obetavú prácu v prospech
spokojných zákazníkov. Prajeme im dobré zdravie, lepšie ohodnotenie ich práce a spokojných
zákazníkov.
Za DV Ing. D. Škerlíková, pokladníčka
Foto: Archív Mojmírovčan

mladších ľudí, ktorí ho poznajú. Ďakujeme Ľ.
Kvasňovskému v mene celého DV a určite aj v
mene Mojmírovčanov. Pri miestnom dozornom
výbore vedieme kroniku, ktorá dokumentuje
družstevnícky život v našej obci. Do kroniky
je možné nazrieť po dohode s predsedom DV
pánom Ľ. Kvasňovským.
V uplynulých rokoch mala väčšina obcí svoj
vlastný samostatný DV COOP Jednota SD. Činnosť týchto výborov bola zameraná na pravidelnú kontrolu dodržiavania sortimentu a kvality
predávaného tovaru, na úpravu okolia predajní
a na propagovanie značky Jednoty v povedomí
širokej verejnosti prostredníctvom mnohých
spoločenských a kultúrnych akcií. Výnimkou
nebol ani náš miestny dozorný výbor v Mojmírovciach. Oceňovali ste organizovanie zájazdov
po Slovensku, do Čiech, do Maďarska, Rakúska,
resp. spoločné návštevy Agrokomplexu, kúpaliska, divadla, odborné degustácie vína.
Pred necelými 5 rokmi nastala zmena.
Prebehla reorganizácia členských základní a v
súčasnosti naša Jednota SD združuje členov z
Mojmíroviec, Poľného Kesova, Veľkej Doliny,
Svätoplukova a Cabaja-Čápora.
S čím sme spokojní za uplynulé roky? Z
čoho máme radosť? Teší nás rozšírená predajná
plocha, dávno sme si zvykli, že v Jednote kúpime mäso aj zeleninu, že sortiment tovaru je
široký. Rozšírila sa aj ponuka tovaru nepotravi-

Jarné aktivity záhradkárov
V sobotu 24. marca 2018 plnili záhradkári svoju tradičnú jarnú úlohu – ošetrenie ibištekov v
obci. Vzduch voňal jarou, slnko sa striedalo s občasnými obláčikmi a zeleň sa stávala hlavnou farbou
okolia. Sedem párov rúk členov našej organizácie v priebehu niekoľkých hodín ošetrilo ibišteky na
Cintorínskej ceste, v priestoroch cintorína a pri Gábriške. Tejto užitočnej, nenamáhavej práce sa
chopili okrem členov výboru len traja členovia zo základnej organizácie: Silvester Kellner, Štefan
Kvasňovský a Karol Kovár.
Poďakovanie patrí vedeniu obce za poskytnuté občerstvenie a chutný obed po ukončení práce.
Záhradkári boli aktívni aj 7. apríla 2018 pri akcii obce Čistíme si Mojmírovce. Zúčastnilo sa na nej 19
členov ZO SZZ, čo bola takmer tretina všetkých zúčastnených. Prispeli svojim dielom k odstráneniu
toho nepekného na mnohých miestach obce.
Ing. Ján Košina
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Hviezdoslavov Kubín
Súťaže v recitácii patria medzi aktivity, ktoré
majú dôležitý význam pri formovaní osobnosti
žiaka. Kvalitný prednes v sebe zahŕňa komplexnú prácu s literárnym textom, veľkú dávku odvahy, schopnosť text presvedčivo reprodukovať,
oživiť ho a sprostredkovať jedinečný zážitok
svojim poslucháčom.

Predškoláci na
návšteve u prvákov
Už čoskoro príde deň, na ktorý sa tešia všetci
predškoláci. Tým dňom je zápis do 1. ročníka základnej školy. Aby sa bližšie zoznámili s prostredím, v ktorom budú tráviť čas od budúceho školského roka, zavítali sme na návštevu k prvákom.
Predviedli nám, čo všetko sa stihli naučiť - a
veru nie je toho málo. Zahanbiť sa nedali ani naši
predškoláci. Svojimi znalosťami dokázali, že na
školu sa naozaj zodpovedne pripravujú. Smelo
odpovedali na otázky, riešili úlohy na tabuli,
spoločne sme si zaspievali i zacvičili. Svoju prvú
pečiatku - včielku získali za správne vypracovaný pracovný list. Na záver si deti vymenili pekné
darčeky, ktoré svojim kamarátom vyrobili. Po
tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich
zápis do 1. ročníka určite jednoduchší. Ďakujeme
všetkým za príjemne prežité chvíle a tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
Gabriela Michalíková

Kamarátka kniha
Trieda motýľov a trieda mravcov navštívila obecnú knižnicu, aby spoznala svet kníh.
Očarenie bolo preveľké z toho množstva, ktoré
čakalo na budúcich čitateľov. Po usadení nás
privítala Mária Kukanová a ponúkla koláčikmi
a vodičkou. Predstavila knihy, ktoré si pre deti
nachystala, a vybrala jednu rozprávku, ktorú aj
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prečítala. Deti pozorne počúvali a po prečítaní
odpovedali na otázky o tejto rozprávke. Vyfarbili
zajačika, sliepočky a za odmenu si mohli popozerať knihy, ktoré sa im doslova pýtali do rúk.
Medzi nimi boli aj zvukové knihy, ktoré mali nesmierny úspech, no pozrieť si ich znova môžu až
pri ďalšej návšteve knižnice. Touto cestou veľmi
pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu
obecnej knižnice.
Mgr. Anna Velebná

Marec - mesiac knihy
aj v našej MŠ
Knižky, najmä tie pre detských čitateľov
s množstvom ilustrácií, sú veľmi obľúbené a
známe aj najmenším deťom v našej materskej
škole. Pre veľký záujem detí a aktuálnu tematiku padlo rozhodnutie pre deti zorganizovať
návštevu knižnice v priestoroch Regionálneho
múzea. Aj najmladším deťom z materskej školy
sme tak priblížili význam knižnice a možnosti
požičiavania kníh. Počas prezentácie knižiek
slovenských spisovateľov a ilustrátorov si deti
čas v knižnici spríjemnili malým občerstvením
a stavaním a čítaním leporela, počúvaním zvukových kníh, reprodukciou prečítaného textu a
pod. Za výbornú aktivitu a správanie sa detí v
knižnici si každý škôlkar odniesol so sebou záložku do knižky, omaľovánku a predovšetkým
nové poznatky a zážitky.
Mgr. Katarína Civáňová a Iveta Flimelová

Dňa 1. 2. 2018 nás žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ
obohatili umeleckým prednesom básní a príbehov v literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.
Víťazní žiaci školského kola v poézii Viktória
Gálová (2. B), Karolína Nekorancová (5. B) a
Paula Barthová (8. A) a v próze Karolína Michalíková (2. A), Ondrej Dúbravský (5. B) a
Zuzana Ďuricová (8. A) postúpili do okresného
kola v Nitre, v ktorom Paula Barthová získala 3.
miesto. V regionálnom kole nás reprezentovala
Nina Pavlovičová (6. B), ktorá získala 1. miesto
a postup do krajského kola. Sme radi, že sa naši
žiaci tejto tradičnej súťaže zúčastňujú a preukazujú svoje recitačné nadanie.
Mgr. Dagmar Kiššová
Foto: Lucia Franclová

Navštívili sme
neobyčajnú telocvičňu
V marci sme s 23 žiakmi ZŠ Mojmírovce
využili ponuku zúčastniť sa nevšedného pohybového zážitku v parkourovej hale v Nitre.
Okrem informácií o histórii a vzniku parkouru

a exhibície trénerov sme mali možnosť otestovať
si svoju silu, rýchlosť, výbušnosť, obratnosť i
ohybnosť v akrobatických prvkoch a cvikoch s
vlastnou hmotnosťou. Akrobatické prvky sú pri
tomto cvičení iba nástrojom k tomu, aby sme v
sebe znovuobjavili takmer zabudnuté fyzické
zručnosti, ktoré pomohli ľudskému rodu od
pradávna prežiť v drsných podmienkach. Žiaci
a žiačky 7. a 8. ročníka si počas tohto športového dopoludnia vyskúšali nielen svoje pohybové
zručnosti, ale pochopili tiež, že pevná vôľa,
disciplína, prekonávanie prekážok a odhodlanie
vytrvať sú základnými predpokladmi, ak chceme v športe napredovať.

Mgr. P. Slíž

Veľkonočný biatlon
Okrem klasickej verzie zimného biatlonu je
na Slovensku rozšírený aj letný biatlon, ktorý
je kombináciou cezpoľného behu a streľby.
Tento rok ZŠ v Mojmírovciach usporiadala
druhý ročník tejto súťaže. Zúčastnení žiaci z 8.
- 9. ročníka si preverili svoje strelecké a bežecké
schopnosti na trati v okolí ZŠ. V celkovom hodnotení v kategórii dievčat najvyšší počet bodov
získala Melánia Bosáková z 8. B. Na druhom
mieste skončila Zuzana Ďuricová z 8. A. Tretiu
priečku obsadila Lucia Poláková z 9. A. V kategórii chlapcov sa najviac darilo Markovi Čačikovi z 9. A, druhé miesto si vybojoval Kristián
Dojčan z 9. A a bronz si svojim výkonom zaslúžil
Kevin Kuki z 8. B. Cenu za najlepšiu streľbu si
vystrieľali: Paulína Meždejová, ktorá z možných
60 bodov získala 42, a Marko Čačik so súčtom
bodov 47. Úspešným gratulujeme a všetkým
zúčastneným žiakom (29) ďakujeme za výbornú
atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník podujatia.
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž
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Výstava umelcov
z mesta Vecsés
Druhú aprílovú sobotu sme sa
zišli v našom múzeu na otvorení
výstavy umelcov z Periféri Art
- výtvarného štúdia z maďarského mesta Vecsés. Mesto sa
nachádza v Peštianskej župe
a žije v ňom vyše 20 000 obyvateľov. Štúdio vzniklo v roku
1997, kde pôsobia amatérski
aj profesionálni výtvarníci.
So svojimi dielami sa predstavili:
Görög Béla, Baranyai Zsolt, Barcsainé P. Gyöngyi, Bán Zsófia, Dobos Rózsa, Fekete Szilvia,
Gáll Sándor, Honffy Gábor, Kaiser Ilona, Kanizslainé Hübel Mária, Kordás Sándor, Nagy Györgyi, Pálmai Dorottya, Somogyi Ági, Várhalminé
Cinke Mária. Výtvarné štúdio v priebehu 21
rokov pripravilo na umeleckú dráhu nie málo
nadaných maliarov.

citátov slávnych osobností, cez ktoré nám priblížili svoje osobné ciele. Napríklad citát L. N.
Tolstého: Umenie je činnosť, ktorá sa zameriava
na najvyššie a najlepšie pocity, ktoré ľudia zažili.
Aj vernisáž v múzeu sa na chvíľu stala miestom, kde sme vďaka umeniu vytvorili
vzájomnú pohodu, duchovné blaho,
plynúce z pohľadu na umelecké
diela a z možnosti blízkeho kontaktu s ich autormi.

O cti
zo železa
a nádeji
v modlitbe

Táto výstava je okrem
iného krásnou paralelou výstav
našich mojmírovských umelcov.
Boli sme radi, že viacerí na túto
výstavu prišli, a tak mali možnosť
opätovne vidieť a zažiť, že potreba
krásna, umenia a tvorivosti je dôležitá pre
život človeka a robí život krajším a pomáha nám
aj v zložitých a ťažkých situáciách.
Za zorganizovanie tohto stretnutia s umením patrí osobitné poďakovanie Eve Kozárovej,
ktorá výstavu organizačne zabezpečila a celý
čas nám pomáhala prekonávať jazykové bariéry.
Vystavené diela sú predajné, môžu skrášliť aj
vaše domovy. Je pre nás veľkým potešením, že
máme znovu krásnu novú výstavu v našom múzeu a dúfame, že sme sa s našimi maďarskými
priateľmi nestretli iba tento jediný raz. Veríme,
že naše múzeum sa stáva nielen inštitúciou na
uchovanie nášho historického dedičstva a pamäte, ale aj živým centrom prezentujúcim kultúru
a umenie.

Marta Ballayová z Mojmíroviec
našla medzi vecami po rodičoch a starých rodičoch prsteň zo železa. Hoci už
nevedela, komu patril ani čo symbolizoval, vedela, že je súčasťou histórie, a
tak ho darovala múzeu. Napriek tomu,
že svojho času patril k bežným predmetom, je vzácnym svedkom svojej doby a
dnes nám pripomína, že ani Urmín sa
nevyhol dianiu vo svete. Veľká vojna,
ktorú dnes poznáme najmä ako prvú
svetovú vojnu, ovplyvnila životy mnohých Urmínčanov. Tých, ktorí bojovali
na frontoch, ale aj ich rodín, ktoré zostali doma bez synov, bratov, manželov
a otcov. Tento prsteň symbolizuje často
skromný, ale v rámci svojich možností
veľmi obetavý dar pre svoju vlasť a vojakov. Cisársky dvor takticky apeloval
na národné cítenie národov, ktoré žili
v monarchii. Bolo totiž potrebné ísť
nielen do boja, ale aj napĺňať štátnu pokladnicu
na financovanie vojny. Preto krátko po jej vyhlásení začala v krajine prebiehať dobročinná akcia
Zlato za železo, ktorá bola zameraná na zber zlatých predmetov, ktorými boli najčastejšie zlaté
šperky nevynímajúc snubné prstene. Tie často
dávali najchudobnejší ľudia, ktorí iné zlaté pred-

Na záver ešte citát Pabla Picassa:
Umenie zmýva z duší prach každodennosti.
Edita Filipová
Foto: archív RMM
Aj v súčasnosti majú veľa aktívnych
členov. V galérii múzea môžete vidieť
grafiky, akvarely, olejomaľby a maľby
na sklo, aj komornú plastiku. Pohľad
na umelecké diela nás prenesie do sveta fantázie a sebavyjadrenia autorov,
každé z diel nesie osobné posolstvo.
Je tu prezentovaná túžba človeka po
kráse, vyžarovanie ľudského tepla
osobností autorov, ktorí sa túžia podeliť
týmto spôsobom o emócie z osobných
zážitkov transformované do ich diela.
Na vernisáži použili autori niekoľko
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Vojak z rodiny Kelešiových, 1914 - 1915
mety nevlastnili. Tieto predmety boli vymieňané
za prstene zo železa s latinským nápisom Pro
patria 1914, v preklade Pre vlasť 1914, ktoré
mali byť čestnou a vyznamenávajúcou ozdobou svojho nositeľa. Išlo teda o čestný prsteň na
znak vďaky tým, ktorí pomáhali svojím darom
brániť vlasť. Slovenskí vojaci boli vo veľkej
miere posielaní na východný front, kde bojovali

Prsteň PRO PATRIA 1914
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Z TVORBY NAŠICH ČITATEĽOV

Najlepší chlieb
na svete

s ruskou cárskou armádou. Ťažký životný údel
im pomáhala prekonávať najmä myšlienka na
svoju rodinu a modlitba. Marta Ballayová medzi
spomínanými vecami našla aj takúto modlitbu
ako tichého, ale zároveň veľmi hlasného svedka
vtedajších udalostí. Ide o nábožnú pieseň k úcte
Matky Božej počas svetovej vojny s príznačným
názvom Smutná pieseň. Odkrýva emócie nejedného vojaka a túžbu po návrate domov. Modlitba
je z roku 1917 od našich bojovníkov z oblasti
zvanej Galícia alebo Halič, ktorá sa nachádzala
na území dnešného juhovýchodného Poľska a

severozápadnej Ukrajiny. Tam mnohí naši vojaci
zažívali hrôzy zákopovej vojny, tam bojovali aj
vtedajší Urmínčania. Ďakujeme za tieto vzácne
artefakty v mene nášho múzea. Opäť potvrdili,
že za každým predmetom je príbeh. Ak aj nepoznáme všetky detaily a osudy, vieme to, čo je
podstatné. A síce, že tu boli ľudia, ktorí za niečo
bojovali, že ochotne darovali, že dúfali, že túžili
a mali nádej napriek ťažkej životnej situácii.
Česť ich pamiatke!
Tatiana Ivanová
Foto: archív RMM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V apríli oslávili:

Mária Kurucová

85. narodeniny
Mária Lidajová

65. narodeniny
Helena Paulusová
Alžbeta Hanušková
Emil Eliáš
Ladislav Šuraba

75. narodeniny
Mária Szabová
Veronika Krvavá
Rudolf Ďurčanský
70. narodeniny
Helena Bodorová

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Pavol Kudry,
Oliver Vašš,
Matej Gál,

12

Adam Brindza,
Denis Rác,
Matúš Zubaj.

Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Milan Tulipán.
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Mladý muž dlho odjedal rodičovský chlebík,
a tak sa rozhodol ísť do sveta a zistiť, ako chutí
chlieb inde. Pobral sa s bochníkom v tanistre na
pleci, čo mu upiekla matka. Ani nezbadal, ako
ho cesta zaviedla rovno do majera. Veľkou bránou vošiel do múrom obohnaného dvora. Prešiel
povedľa veľkej sýpky, kočiarne a dlhého domu,
kde bývali majerskí robotníci – hoferi. Tí práve v
maštali kŕmili dobytok.
- Aký je ten majerský chlieb? Pýtal sa ľudí
náš mládenec.
- Ráno o tretej vstávať za tmy, sečkovať,
chystať krmivo, vodu pre kravy, prasiatka, potom kŕmiť, obriadiť maštaľ, vyvoziť hnoj. Náš
chlebík je tvrdý, ale nikdy nám nechýba v dome
spolu s mliekom, maslom, mäsom, slaninkou. A
ešte si aj zaspievame túto: Rezav sečkár sečku
večer pri mesáčku, aj ja by som narezav, kebich
mav devečku.
Mládenec si spomenul, že doma im občas
chlebík chýbal. Pobral sa do mesta. Ako tak kráčal hore námestím, v podchode zazrel starého
cigána s husličkami pod bradou. Jeho veselé nôty
by rozihrali každú nohu. I pýtal sa mládenec muzikanta na jeho každodenný chlebík.
- Jój, mladý pánko, môj chlebík je raz veselý
na svadbách, inokedy smutný na pohreboch. Spája ľudí v dobrom i zlom. Je však neistý, o to viac
si vážim, keď ho mám.
Keď mládenec odchádzal, premýšľal o tom,
že každodenný chlieb nie je samozrejmosťou
pre každého. Ani nezbadal a cesta ho zaviedla
na faru.
- Pozdravpánboh, pozdravil dôstojného
pána,- hľadám najlepší chlieb na svete.
- Syn môj, tak začal pán farár, - najlepší
chlieb na svete je v nebi. Tak ako len dobré skutky idú do neba, nie každému sa dostane tohto
Božieho daru. Aj dobré slovo je dobrý chlieb.
Lámeš ho a rozdávaš tým, čo majú hlad, hlad po
dobrom slove. Slovotvorec je ten, čo seje, žne,
melie a potom upečie dobrý chlebík – pokrm
pre dušu, lebo nielen chlebom ražným je človek
živý!
Už len amen chýbalo, aby sa mládenec vrátil
domov. Ale sa len vybral ďalej hľadať. Išiel, išiel

a postretol vojaka.
- Dobrý deň, pán vojak, hľadám najlepší
chlieb na svete. Vojak stroho odvetil: - Vojenského chleba je nadostač i všeličo k nemu. Len sa
treba rozlúčiť so slobodou, u nás musíš poslúchať
veliteľa.
- Drsný je ten vojenský chlebík, plný hnevu,
pomyslel si mládenec a odišiel preč.
Predsa mu nedalo a zaklopal na dvere notárskeho úradu. V koženom kresle sedel tučný notár
a cez okrúhle okuliare zaostril svoj notársky
zrak na mládenca.
- Dobrý deň, pán notárius, prišiel som sa spýtať na najlepší chleba na svete. Notár sa hlboko
zamyslel a s vybrúsenou rétorikou predniesol:
- Dnes nik nepochybuje o dôležitosti chleba,
ale aj my notári sme dôležití. Preto náš chlieb je
štedrý, máme hojnosť, nechýba nám. Za peniaze
si kúpiš aj v Prahe dom.
- Pyšný je ten váš chlieb, pomyslel si mládenec. Nedalo mu a zastavil sa ešte v stolárskej
dielni.
- Dobrý deň, pán majster, chcem sa spýtať, či
stále platí, že remeslo má zlaté dno? Majster sa
usmial a povedal:
- Ej, mládenec, remeslo nás naozaj živí, len
musím načierať hlbšie do kapsy, až na dno, tam
sa vždy nájde nejaká zlatka na chlebík. Nehladujem, ale ani nerozdávam.
- Sebestačnosť a práca, ktorá nás baví, tak
vonia chlebík remeselníka, pomyslel si mládenec.
Keď prišiel domov, všetci sa ho pýtali, čo sa
dozvedel v šírom svete. Mládenec povedal:
- Najlepší chlieb je posolený soľou poctivej
námahy, osladený úsmevom spokojného človeka,
chlieb čo nestvrdne tvojou bezohľadnosťou.
Robert Žilík
Foto: zdroj internet
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Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná
zbierka, ktorú organizuje občianske združenie
Liga proti rakovine. Oslovila celé Slovensko
a každoročne tak prináša nádej tým, ktorí ju
potrebujú. Liga proti rakovine má vďaka Dňu narcisov za cieľ pomáhať onkologickým pacientom
a ich rodinám, pomáhať pri výskume rakoviny,
zdravotníckym zariadeniam, ale aj zabezpečovať
informovanosť v prevencií proti rakovine a ďalších projektoch. 22. ročník finančnej zbierky pripadol na piatok trinásteho. Napriek tomu sa tisíce
ľudí zapojili do zbierky a malý odznak drobného
kvetu narcis si pripli na znak toho, že im nie sú
ľahostajné osudu druhých a takto vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.
Hlavný organizátor OZ Liga proti rakovine
vyslovuje poďakovanie všetkým tým, ktorí
podporili finančnú zbierku. Naša obec sa tiež
prostredníctvo dobrovoľníkov z radov MS SČK
zapojila do tejto finančnej zbierky a to zabezpečením dvoch stanovíšť. Hlavné stanovište bolo
zriadenie v priestoroch OD Jednota a druhé v
základnej škole. Po komisionálnom otvorení pokladničiek a spočítaní dobrovoľných príspevkov
v hodnote 835 eur a 40 centov, bola vyzbieraná
čiastka vložená na účet Ligy proti rakovine SR.
Na stanovišti v priestoroch OD Jednota bola
vyzbieraná čiastka 622,84 € a v základnej škole
212,56 €. Sme nesmierne radi, že táto verejná
zbierka oslovila aj žiakov našej ZŠ čo svedčí
o tom, že škola im zabezpečuje správny rozvoj ich osobnosti od ranného veku. Výbor MS
SČK vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým
zúčastneným, ktorí boli ochotní prispieť na
záchranu životov ľudí, ktorých nevidíme, no
pokojne to môžeme byť jedného dňa aj my, alebo
naši blízki.
Nora Letková, členka MS SČK

Prečo darovať krv?
V našej obci sa pravidelne koná hromadný
odber krvi v spolupráci MS SČK a NTS v Nitre.
Tak tomu bolo aj 20. marca v zasadačke
obecného úradu. Z celkového počtu 20 osôb
mohlo krv darovať len 14 a z toho bol jeden
prvodarca. Miestny spolok sa snaží túto svoju

14

aktivitu povýšiť aj o náučnú formu, a preto vždy
pozýva aj deti a mládež z miestnej MŠ a ZŠ, aby
sa prišli pozrieť a dozvedieť, prečo je dôležité
a správne darovať krv. Odborný personál deťom
vysvetlí informácie, snahou je aj motivovať mládež do budúcnosti, čím vzniká vyšší predpoklad
zapojenia sa prvodarcov.

Nesmierne oceňujeme, že dve žiačky zo 7.
ročníka ZŠ dobrovoľne zostali a na pár hodín pomáhali menšími pomocnými prácami. Prispeli
tým k dobrej veci a nazbierali novú skúsenosť.
tt
Foto: J.M.

Športoví strelci
ukončili zimnú sezónu
Umiestnenie členov Športovo streleckého
klubu (ŠSK) Mojmírovce v dlhodobej súťaži v
streľbe zo vzduchových zbraní - Krajská strelecká liga (KSL NR), Prvá slovenská liga 2017/
2018, Majstrovstvá SR 2018. V disciplíne VzPi
60 (vzduchová pištoľ 60 výstrelov), kategória
muži obsadil v KSL NR suverénne 1. miesto
Tomáš Obložinský (prestúpil k nám zo Šale) a 4.
miesto obsadil Jozef Košťál ml. V seniorskej kat.
skončil Karol Košťál na 5. mieste a Jozef Košťál
st. na 6. mieste. V Prvej slovenskej lige (1. SLv)
v mužskej kategórii zo 70 strelcov obsadil Tomáš
Obložinský pekné10. miesto, Jozef Košťál ml.
skončil 41. V kat. seniori VzPi 40 (vzduchová
pištoľ 40 výstrelov) skončil Jozef Košťál st. na
31. mieste a Karol Košťál na 32. V tejto kategórii
postúpilo na MSR 2018 prvých 30 strelcov, nám
chýbalo 0,5 resp. 1,5 bodu. Farby Mojmíroviec
obhajoval na MSR v Martine Tomáš Obložinský,
ktorý v silnej konkurencii obsadil slušné 13.
miesto. Držme mu palce aj v jeho obľúbených
guľových disciplínach, ktoré začínajú v apríli a
končia sa na jeseň.
Viac o športovej streľbe na http://
www.shooting.sk.
Za ŠSK Mojmírovce Jozef Košťál

Tajnička krížovky 04/2018: Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.

Deň narcisov - deň boja
proti rakovine

KRÍŽOVKA

Autor krížovky: Ján Čižmár
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REKLAMA
Foto: Dominika KlaĀanová

Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
Foto: www.enjoyzazitky.sk

Jazdíme Bezpečne!

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

