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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obec Mojmírovce eviduje k 31.12.2012 nedoplatky na daniach v celkovej výške 12 859,84 € od 117 osôb a nedoplatky na poplatkoch za
komunálne odpady vo výške 17 177,96 € od 188 osôb. Vzhľadom
k tomu obecný úrad touto cestou informuje občanov, že v voči tým,
ktorí nebudú mať do 30. 6. 2013 uhradené záväzky voči obci (dane
a poplatky), prípadne nebudú mať s obcou dohodnutý splátkový kalendár a tento nebudú plniť, bude začaté exekučné konanie. V prípade
exekučného konania občan uhrádza nielen skutočné nedoplatky, ale aj
úroky z omeškania a trovy exekučného konania.
Obecný úrad v spolupráci s firmou oprávnenou k zberu a likvidácii
elektroodpadu bude v sobotu 18. mája 2013 organizovať zber elektroodpadu z dvorov. Touto cestou žiadame občanov, aby nevykladali
elektroodpad pred domy, ale mali ich pripravené a vyložili ich až po
príchode zamestnancov firmy oprávnenej k likvidácii tohto odpadu.
Pri zbere po obci bude prítomný aj poverený zamestnanec obce. V prípade nepriaznivého počasia bude zber posunutý na 25.5.2013.

POZVÁNKY
*Obec Mojmírovce pozýva všetky mamky, mamy, maminky, ale i babičky a prababičky na kultúrny program venovaný ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája o 15,00 hod. v kultúrnom dome.

Titulka:
Jar
Foto:
Archív obce

*Obec Mojmírovce pozýva všetkých milovníkov dobrej hudby a tanca
na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. mája od 19,00 hod. na
priestranstve pred kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia
v kultúrnom dome). V programe účinkujú: Penco & Eifel, hudobná
country skupina Pengagi a tanečný country súbor Atikus. Vstupné 8,€. V cene vstupného je hudba, guláš a 0,5 l piva (kofola). Predpredaj
vstupeniek je na obecnom úrade a v Turistickej informačnej kancelárii
CESYS v kaštieli.
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Zo zápisnice 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Mojmírovciach, konaného dňa 26. marca 2013, vyberáme
nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo žiadosť Jaroslava Rodného o vydanie záväzného
stanoviska obce k zmene účelu užívania stavby určenej na podnikanie – priemyselná budova na parcele č. 183/7 na zinkovňu. Poslanci
súhlasili so zmenou účelu užívania stavby.
2. Nakladania s majetkom obce
Poslanci prerokovali návrh nakladania s majetkom obce - prenájom
nebytových priestorov na Cintorínskej ulici (bývalá MŠ) nájomcovi
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. na dobu určitú do 31.12.2063
za nájomné 5000 € ročne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s podmienkou, že nájomca bude využívať uvedené nehnuteľnosti
na poskytovanie sociálnych služieb.
3. Správa o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ Mojmírovce
Správu predložila riaditeľka ZŠ PaedDr. Katarína Kúdelová. Pre
školský rok 2013/14 je zapísaných 45 žiakov. Z mojmíroviec bude
37 prváčikov a zvyšných 8 z okolitých obcí. Riaditeľka v správe
uvádza, že deti boli na zápis dobre pripravené, narastá však počet
detí s logopedickými problémami.
4. Návrh na určenie platu starostu obce
OZ prerokovalo plat starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Na návrh
predsedníčky finančnej komisie poslanci ponechali plat starostu na
úrovni z minulého roka.
5. Rôzne
V tomto bode OZ prerokovalo a schválilo návrh na realizáciu
projektu pod názvom Rozpohybujme sa na parcele č. 359/1 (pri
Žigobare) vo vlastníctve obce Mojmírovce. Projekt je zameraný na
vybudovanie parku so športoviskami.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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Životné jubileum
Doc. PhDr. Štefan Kukan, CSc. – náš rodák a dopisovateľ
Pán docent som rada, že sa stretávame pri takomto vzácnom jubileu. Skúste si po mnohých
rokoch spomenúť na svoje začiatky.
Narodil som sa 16. mája 1928 v Mojmírovciach (vtedajšom Urmíne) v rodine maloroľníka.
Detstvo a roky základnej školy som prežil v rodných Mojmírovciach, gymnázium
som v roku 1947 ukončil maturitou
v Nitre. Začal som študovať na Lekárskej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave, no absolvoval som
iba dva semestre, pretože doba bola
veľmi ťažká a na štúdium neboli
peniaze.
1. februára 1949 som si začal
zarábať ako dočasný výpomocný
učiteľ. Popri zamestnaní som si
dopĺňal pedagogické vzdelanie
na Vysokej pedagogickej škole,
neskôr na Fakulte prírodných
vied Vysokej školy pedagogickej
v Bratislave, kde som v roku
1961 vyštudoval odbor biológia – geografia.
Postupne som učil na viacerých všeobecnovzdelávacích školách, až som sa napokon dostal do Nitry. Najskôr som pôsobil ako pedagóg
a potom ako vedúci sekcie prírodopisu pri OPS.
Keďže vtedajší Pedagogický inštitút v Nitre
potreboval kvalifikovaných učiteľov, prihlásil
som sa do konkurzu na Katedru prírodných vied
vyučovať biológiu, presnejšie didaktiku biológie.
Tam som pracoval od 1. septembra 1962 až do
roku 1991, teda do dôchodku. Medzitým v roku
1965 som nastúpil na externú vedeckú ašpiratúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe. Tam som pracoval pod vedením prof.
RNDr. Jaroslava Langa a prof. RNDr. Jaroslava
Suchého, CSc. Vedeckú ašpirantúru som ukončil
v roku 1973 a získal som vedeckú hodnosť kandidáta pedagogických vied. A neskôr som tam získal aj akademický titul doktora filozofie (PhDr.).

Ako každý, ani vy ste určite neboli výnimkou.
Určite. Tá cesta, hlavne profesijná nebola
jednoduchá. Mnoho vecí ovplyvňovali politické
zmeny a celková politická situácia. Keďže som
nebol nikdy politicky organizovaný, nemal som to
jednoduché. Pochádzal som z rodiny maloroľníka, ktorý odmietal vstúpiť v 50-tych
rokoch do jednotného roľníckeho
družstva. Aj toto sa podpísalo pod
môj kariérny postup.
Ale napriek mnohým útrapám,
možno krivdám ste pokračovali
vo svojej ceste a dosiahli krásne
úspechy, až výnimočné úspechy.
Čo bolo vašim krédom, čo vám
pomáhalo?

„Robil som to,
čo som miloval.“

Za 85 rokov života človek prejde mnohými
útrapami, radosťami, pádmi, či vzostupmi.
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Pomáhala mi práca, aktívna
činnosť pre mládež. Robil som to,
čo som miloval. Intenzívne som
sa venoval pedagogickej práci,
výchovnej aj vedeckovýskumnej práci. Aktívne
som pracoval v rozličných vedeckých a odborných spoločnostiach.
Na Pedagogickej fakulte v Nitre som prednášal didaktiku biológie, viedol som z nej semináre (i z biológie dieťaťa) a pedagogickú prax
poslucháčov interného štúdia. Študentom som
vštepoval do vedomia to, čo budú vo svojej učiteľskej praxi najviac potrebovať. Dlhé roky som
spolupracoval s prof. Jozefom Gazdom z katedry
prírodopisu na Pedagogickom inštitúte, neskoršie
Pedagogickej fakulte v Nitre, kde som bol v roku
1984 ustanovený za docenta pre odbor teórie vyučovania biológie.
Pracoval som vo výbore Sekcie didaktiky
biológie pri Československej pedagogickej spoločnosti v Prahe, pôsobil v Ústrednom výbore
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny,
kde som bol členom sekcie pre prácu s mládežou.
Na svojom pracovisku v Nitre som bol členom
výboru pobočky Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ktorej som bol aj spoluzakladateľom. Ako

MIESTO PRE
biológ som bol členom Slovenskej antropologickej spoločnosti v Bratislave.
Keď sa tak zamyslím 30 rokov najproduktívnejšieho veku som pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na Katedre biológie Pedagogickej fakulty
(dnes Univerzita Konštantína Filozofa). Počas
pôsobenia na tomto pracovisku som dostával
viackrát ponuky prednášať aj na iných vysokých
školách, ale Nitra mi prirástla k srdcu.
Okrem vašej pracovnej činnosti ste mali aj
ďalšie aktivity?
Veľa som publikoval v rôznych odborných
časopisoch. V roku 1969 som sa stal ako jediný
Slovák, členom redakčnej rady pražského časopisu Přírodní vědy ve škole.
Často som prednášal z didaktiky biológie
o aktuálnych problémoch v Ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave, kde som mohol byť
nápomocný pri ďalšom vzdelávaní učiteľov.
Pedagogickú spoluprácu v oblasti biológie
som rozvíjal aj so zahraničím. Spolupracoval
som s vtedajšími družobnými vysokými školami v Güstrowe (prof. Erwin Zabel), v Scegede
(doc. Zoltán Jósa) a v Krakove (prof. Wieslaw
Stawiňski).
Aktívne som pracoval v časopise Přírodní
vědy ve škole ako člen redakčnej rady, kde som
písal, recenzoval, informoval o nových publikáciách,... Podieľal som sa na spoluautorstve učebných textov: Teória vyučovania prírodopisu pre
postgraduálne štúdium (PF Trnava 1972). Okrem
vlastnej publikačnej činnosti som bol recenzentom mnohých odborných a odborno-náučných
publikácií a iných prác. Celkove som publikoval
5 vedecko-výskumných prác. Odpublikoval som
viac ako 50 vedeckých či odborných a popularizačných článkov, pravdaže v časopise Přírodní
vědy ve škole, v zborníkoch PF v Nitre a v časopisoch s pedagogickým zameraním. Musím
povedať, že žiadna z týchto aktivít nebola nijako
finančne honorovaná. Robil som to rád a napĺňalo
to môj život.
Nezanedbal som ani publikovanie v regionálnej tlači, najmä v Nitrianskych novinách, v Korzári (kým vychádzal) a v mesačníku Nitra ich
bolo najviac. Za publikovanie v tomto koltúrno-spoločenskom periodiku ma MsÚ v Nitre ocenil
čestným uznaním a vecnou odmenou (triptych
kníh o Nitre).

Ste ale dopisovateľom aj nášho časopisu a občas sme sa stretli aj na kultúrnych podujatiach
v Mojmírovciach, či v Nitre.
Pravidelne som navštevoval vernisáže v Nitre
i v Mojmírovciach a podával o nich správy do
spomínaných periodík. Rád prispievam aj do
vášho časopisu a veľmi si vážim, že na vidieku
vychádza takýto hodnotný časopis.
Po páde bývalého režimu som publikoval veľmi často v Katolíckych novinách. O činnosti
Školských bratov v Urmíne i na Slovensku som
uverejnil rozsiahly príspevok v časopise Hlasy
z domova a misií.
.
Keď by sme to veľmi jednoducho zrekapitulovali vo vašom živote sa našlo toľko rôznorodých momentov, ktoré možno niektorí ľudia
nikdy neprežijú a nikdy sa s nimi nestretnú.
Aj to je dar.
A to moje krédo, na ktoré ste sa pýtali.

Opáš sa pravou pokorou,
zhoď zo seba márnu slávu
a budeš sa podobať žiarivému dňu,
ktorý nezatieni nijaký búrkový mrak.
(sv. Hildegarda z Bingenu)
Na záver pripomenieme tri slovenské prvenstvá docenta Kukana:
Ako prvý Slovák bol z poverenia Ministerstva školstva ČSFR kooptovaný za člena redakčnej rady celoštátneho časopisu Přírodní vědy ve
škole, v ktorej dovtedy boli len českí odborníci.
V nej pôsobil 20 rokov až do roku 1990, kedy
odišiel do dôchodku.
Bol prvým kandidátom pedagogických vied
z teórie vyučovania biológie, ktorý obhájil v roku
1973 na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe. Tu získal v roku 1974 akademický titul
doktora filozofie (PhDr.)
V roku 1984 bol ako prvý na Slovensku ustanovený ministerstvom školstva za docenta pre
odbor teórie vyučovanie biológie.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám
ešte veľa slnečných a pokojných dní.
Zhovárala sa

Daniela Kozáková
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Deň učiteľov
Z výstavy
Kotúľaj
sa vajíčko
Text a foto:

Deň učiteľov si mojmírovskí pedagógovia
pripomenuli v piatok 22.3. 2014 v Kultúrnom
dome v Mojmírovciach.
Už po druhýkrát
zorganizovala kultúrna komisia pri
OZ v Mojmírovciach
s pracovníkmi OcÚ
Mojmírovce posedenie mladej generácie
učiteľov s pedagógmi na dôchodku.
Posedenie im spríjemnili kultúrnym
programom
žiaci
MŠ, ZŠ, ZUŠ v Moj-

Alena Filová
Týždeň pred veľkonočnými sviatkami
usporiadal obecný úrad v spolupráci s Klubom
tvorivosti podporeným OZ Mojmírovské kroky
výstavu Kotúľaj sa vajíčko.

Deti ktoré navštívili výstavu si s veľkou radosťou vyskúšali ozdobovať medovníčky, chlapci si
uplietli nejeden korbáč a niektoré deti si domov
zobrali i stromčeky, ktoré si doma podľa inštrukcií pána Líšku i zasadili.

Výstava bola zameraná hlavne na prezentovanie rôznou technikou zdobených veľkonočných kraslíc, dekoratívnych predmetov a aranžmá, ale i na prezentovanie šikovných detí našich
škôl. Veď každý kto navštívil túto výstavu sa
mohol presvedčiť, že šikovné rúčky našich detí,
ale i dospelých žien vedia vyčariť jarnú atmosféru aj keď za oknami ešte padá sneh. Nechýbali
ani ukážky zdobenia veľkonočných medovníkov, ktoré predviedli majsterka J. Adámeková
so žiačkami z OUI Mojmírovce, ukážky pletenia
veľkonočných korbáčov, ktoré predviedol pán
Ľ. Kvasňovský a pani J. Tulipánová, ale i prednáška zameraná na správne vysádzanie stromčekov a zeleniny, ktorú predviedol Ing. K. Líška.
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mírovciach pod
vedením svojich
učiteľov. V úvode
zaspievala Nikola
Foltínová, žiačka ZUŠ pieseň
„Nová“ od Dominiky Mirgovej.
Pod vedením pani
učiteľky Michalíkovej zarecitovali
a zaspievali deti
MŠ. Rebeka Kozmová, žiačka ZŠ
sa básňou poďakovala učiteľom
za ich trpezlivosť
a láskavosť.
S piesňou The Script (Breakeven) vystúpila žiačka ZUŠ Barbora
Milová. Pán učiteľ ZUŠ Marek Jeník Dis. zaspieval pieseň z muzikálu Dracula „Nespravedlivý búh“. Na
počúvanie im na záver zahral Ondrej Pastorovič. Organizátori podujatia dúfajú, že takýmto neformálnym stretnutím vyjadrili všetkým
učiteľom symbolicky vďaku za ich
nedocenenú prácu s deťmi.
Text: Ing. Viera
Foto: Alena Filová

Lázniková

Blahoželáme
Výstavu svojimi prácami podporili ženičky
z Klubu tvorivosti pod vedením Ing. A. Zoborskej, n.o. Šťastný život, Materská škola Mojmírovce, Základná škola Mojmírovce, Odborné
učilište internátne Mojmírovce ako i pani Z.
Árvayová a M. Hrobová. Za krásne dekorácie
ďakujeme.

Pri príležitosti Dňa učiteľov 2013 Obvodný úrad Nitra, odbor
školstva morálne ocenil 30 najlepších pedagogických zamestnancov Nitrianskeho kraja. S veľkou radosťou sme prijali tú skutočnosť, že z rúk vedúceho odboru Mgr. Milana Galabu si čestné
uznanie prevzala i naša kolegyňa Mgr. Blažena Hanáková.
Pani učiteľka Hanáková bola ocenená za zodpovednú a tvorivú prácu, za láskavý prístup k najmladším žiakom a za dosahovanie vynikajúcich výsledkov pri plnení si učiteľského povolania.
K oceneniu sa s vďakou a srdečnou gratuláciou pripájame.
Vedenie ZŠ Mojmírovce a RR časopisu
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Aj naši
záhradkári
bilancovali
Začiatkom apríla sa uskutočnila výročná
členská schôdza miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Správu o činnosti v roku
2012 predložil za výbor Ing. Ján Košina. Uviedol,
že stav členskej základne sa v posledných rokoch
zásadne nemení, v tomto období základná organizácia má viac ako 50 členov. Z hľadiska počasia
nebol uplynulý rok pre záhradkárov priaznivý.
Výsledkom dlhodobého deficitu zrážok bol skorší
nástup zrelosti a menšie plody ovocia a zeleniny.
Aj s týmto hendikepom sa však viacerí záhradkári v našej obci dokázali úspešne vysporiadať.

Zo správy o činnosti vyplynulo, že v priebehu minulého roka pred veľkonočnými sviatkami
členovia organizácie zabezpečili pre žiakov našej
základnej školy ukážku štepenia ovocných stromov. Pri verejnej degustácii vína vypomáhali J.
Macáková, V. Belan, Ing J. Filo a Ľ. Kvasňovský.
Výbor zorganizoval prednášku o ekologickej
ochrane ovocia a zeleniny a členovia sa aktívne
zapojili aj do úpravy parku. Na okresnej výstave
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ZAZNAMENALI SME
ovocia, zeleniny a kvetov v Nitre sa záhradkári
z našej obce prezentovali najpočetnejšími exponátmi. Najviac druhov ovocia vystavovali K.
Košťál, Ing. K. Líška, Ľ. Mičina a A. Paulová.
O 25. výstave ovocia, zeleniny a kvetov informoval čitateľov výbor záhradkárov v októbrovom
čísle obecného časopisu. Za prípravu tejto výstavy si uznanie od návštevníkov zaslúžil výbor organizácie, ktorý sa zároveň poďakoval A. Filovej
za časovo náročnú prácu pri popise exponátov.
Vyzdvihol tiež publikačnú činnosť prof. I.M. Zoborského v časopise Mojmírovčan za fundovanú
propagáciu záhradkárstva.
Výbor v správe o činnosti veľmi kriticky poukázal na zničenie viac ako 50 orechov, ibištekov
a líp, ktoré členovia organizácie vysadili v roku
2011 na verejných priestranstvách obce. Stromy
a kríky boli zlikvidované vandalmi, pri kosení
trávy, ale aj pri stavebných úpravách domov a námestia. Ide o veľmi necitlivý prístup k životnému
prostrediu v našej obci.
V roku 2013 bude výbor
pokračovať v zabezpečovaní
akcií, ktoré zviditeľnia organizáciu, pomocou prednášok
bude informovať členskú základňu a nečlenov o aktualitách
v ochrane ovocia a zeleniny.
Zároveň bude prehlbovať spoluprácu so základnou školou,
využije tiež finančnú ponuku
OZ Mojmírovské kroky, bude
sa podieľať na výsadbe zelene
v obci a spolupracovať s miestnymi spoločenskými organizáciami, najmä s Jednotou dôchodcov na Slovensku a dozorným výborom COOP
Jednota, spotrebné družstvo. Z prijatého uznesenia ešte vyplynuli aj ďalšie úlohy: zabezpečiť
odborný zájazd, usporiadať 26. výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov a zúčastniť sa aj okresnej
výstavy, propagovať a zaisťovať nové odrody
ovocných stromov a hrozna, popularizovať pestovanie a praktické využívanie liečivých rastlín,
udržiavať členskú základňu a podieľať sa na
skrášľovaní verejných priestranstiev v obci.
Výročná členská schôdza schválila správu
o finančnom hospodárení, správu revíznej komisie, výbor odovzdal diplomy za zeleninu a ovocie
vystavené na výstave v roku 2012 a za členku
výboru bola kooptovaná A. Filová.

Ivan Mojmír Zoborský

Opäť sme sa
výborne zabávali
V polovici apríla sa v našom kultúrnom
dome uskutočnilo ďalšie tanečné popoludnie,
ktorému priaznivci familiárne hovoria aj čaj
o piatej.
Na počúvanie a do
tanca hrala známa
hudobná skupina Profil, ktorá vznikla už
v roku 1974 a vtedy ju
tvorili štyria hudobníci. Ako prvá kapela
na Slovensku v roku
1989 spopularizovala
staronový žáner a dala
mu názov Svadobný
rock. Skupina vydala
okolo 40 albumov
s ľudovými pesničkami vo vlastnej úprave,
vlastnými piesňami a vianočnými koledami. Má
za sebou mnoho televíznych vystúpení, rozhlasových relácií, živých koncertov. Od roku 1993
doteraz má Profil 5 členov.
Hudobníkov a účastníkov akcie z mikroregiónu Cedron aj širšieho okolia Mojmíroviec priví-

tala a dobrú náladu zaželala Ing. Viera Lázniková. Možno aj preto, že naši občania poznajú túto
vynikajúcu hudobnú skupinu z obecných plesov,
ale tiež iných vystúpení, záujem o nedeľné popoludnie bol mimoriadne veľký, kultúrna akcia
bola úplne vypredaná a usporiadatelia museli
pridávať ďalšie a ďalšie stoly.
Člen skupiny Profil, spevák a gitarista Ing.
Ján Žitňanský, PhD. (pedagóg na Slovenskej

poľnohospodárskej univerzite v Nitre) uviedol,
že po rokoch prestávky sa teraz znovu tešili na
vystúpenie v našej obci, kde si vychutnajú pekné
víno, v kultúrnom dome je dobrá akustika a tancujúci sa výborne bavia. Aj preto bola hudobná
skupina ochotná pridať na záver ďalšie ľudové
piesne. Účastníci akcie k tomu dodávajú, že veľmi príjemná atmosféra bola predovšetkým
vďaka perfektnej muzike. Tak ako predchádzajúce podobné
podujatia aj toto
tanečné popoludnie
manažérsky pripravoval poslanec obecného zastupiteľstva
a predseda kultúrnej
komisie Mgr. Martin
Palka s kolektívom
spolupracovníkov.

Ivan Mojmír
Zoborský
Foto: Juraj Arpáš
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Ako sme sa
zabávali na hodine
matematiky...

21.3.2013 bol pre žiakov IV. A malým sviatkom. Trieda ožila pestrofarebnými motýlikmi
a kvietkami aj napriek tomu, že vonku padal
sneh. Uskutočnila sa netradičná hodina matematiky, kde sme nielen počítali, rozmýšľali, hrali sa,
pracovali s počítačom, ale sme hovorili anglicky,
či využili svoje vedomosti z vlastivedy. Ukázali
sme, že vieme navzájom spolupracovať, pomáhať
si, byť zodpovední za výsledky celej skupinky.
Pýtate sa, bola to vôbec matematika? Áno,
naši žiaci sú takí šikovní, že všetky tieto činnosti
stihli počas jednej vyučovacej hodiny. Našimi

milými hosťami boli riaditeľka školy K. Kúdelová, zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca predmetovej komisie matematiky a pani učiteľky 1.- 4.
ročníka. Touto otvorenou hodinou matematiky
sme nadviazali na projekt Moderná škola budúcnosti, ktorý naša škola realizovala v uplynulých
rokoch. Jeho cieľom bolo využívať inovatívne
formy vzdelávania. Popoludní sa uskutočnil malý
pracovný seminár, na ktorom sme po odbornej
stránke rozobrali využitie inovatívnych foriem
vzdelávania na našej škole. Otvorená hodina sa
nám vydarila. Spoločne so žiakmi sme dokázali,
že aj hodina matematiky môže byť zábavná.
Splnili sme i hlavný cieľ nášho školského
vzdelávacieho programu Motýlik, aby každý žiak
počas hodiny zažil svoj malý úspech.

PaedDr. Mária Eliašová ,
ZŠ Mojmírovce

Z obecnej knižnice
V dňoch 26. a 27. 3. pripravila Obecná knižnica Mojmírovce pre deti zo ZŠ a MŠ zážitkové čítanie z knihy
Ľudmily Podjavorinskej – ČIN – ČIN.
V prvý deň navštívili knižnicu žiaci druhého ročníka
pod vedením pani učiteliek M. Segečovej a J. Arpášovej.
Na druhý deň prišli do knižnici deti zo strednej a veľkej
triedy MŠ pod vedením pani učiteliek G. Michalíkovej
a A. Velebnej. Deti pozorne počúvali čítanie z obľúbenej knihy a odpovedali na jednotlivé otázky, týkajúce sa
prírody, priateľstva a rodiny. Toto bolo aj cieľom pripraveného zážitkového čítania. Ďalšou úlohou bolo nakresliť
obrázok, na ktorom budú vtáčiky a ich domčeky. Túto
úlohu deti veľmi radi splnili. Krásne kresbičky už zdobia
nástenku v knižnici. Veľké prekvapenie pripravili deti
z veľkej triedy pre svojich mladších kamarátov tým, že
predviedli nacvičené predstavenie z tejto knižky o vrabčiakovi Čimovi a predstavenie o Červenej čiapočke. Za
svoju usilovnosť a dobré správanie boli deti odmenené
malou sladkosťou.
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Text a foto: Alena

Filová

Testovanie 9
„Konečne! Jednu dôležitú skúšku v našich
životoch už máme za sebou,“ presne toto sme si
povedali, keď sme zvládli Testovanie 9„ a teraz
nás čakajú možno aj trošku zábavnejšie
aktivity.“
Bol marec a nás zaujalo to často používané slovné spojenie „Marec – mesiac
knihy“. A tak sme začali pátrať po histórii
tohto mesiaca. Zistili sme, že tradícia tohto
mesiaca nie je až taká vzdialená, siaha do
roku 1955. Práve v tomto roku na počesť
významného slovenského buditeľa Mateja
Hrebendu bol marec vyhlásený za mesiac
knihy.
A tak sme sa v našej Základnej škole
v Mojmírovciach rozhodli, že v tomto školskom roku si pripomenieme knihy trošku
inak, netradične.
Zaujal nás ťažký život Mateja Hrebendu, ktorý i napriek svojim zdravotným
ťažkostiam predával knihy, šíril osvetu, pomáhal
slovenskému národu. V diskusii o získaných poznatkoch z jeho života nám napadla myšlienka
„pokračovať“ v jeho odkaze – rozširovať čítanie,
vzťah ku knihám... Hľadali sme spôsob, ako
prilákať žiakov do knižnice, ako v nich vzbudiť
priateľstvo s knihami... a tak akosi spontánne
sme sa rozhodli, že pripravíme netradičné zaujímavé hodiny v školskej knižnici pre všetkých
žiakov školy pod vedením nás deviatakov.
Najskôr sme pripravili rozhlasovú reláciu venovanú marcu – mesiacu knihy, ale aj životu Mateja Hrebendu. V jej závere sme pozvali všetkých
žiakov do školskej knižnice.
„Scenáre“ vyučovacích hodín sme si pripravovali v nami vytvorených skupinách. Úlohu
sme mali všetci rovnakú – vybrať vhodnú knihu
pre mladších žiakov (uprednostnili sme väčší
počet kníh, aby mohol každý žiak pracovať
samostatne) a pripraviť aktivity pre mladších
spolužiakov.
Na záver sme si pod režisérskym vedením
pani učiteľky Štrámovej „scenáre“ vyskúšali,
časovo doladili a týždeň v školskej knižnici
mohol začať.
A ako to všetko dopadlo? Úžasne! Prácu na
hodinách sme mali rozdelenú – jeden oboznamoval žiakov s priestormi knižnice, iný viedol

ŠKOLSKÉ OKIENKO
diskusiu o živote Mateja Hrebendu – alebo pre
žiakov II. stupňa kvíz, potom sme oboznamovali
deti so životom a dielom autora vybranej knihy,
spoločne sme si čítali – pripravili sme si dramatizované čítanie ukážok a pod., žiaci pracovali aj
samostatne – pri počúvaní relaxačnej hudby vypracovávali pracovný list – úlohy boli zamerané
na prácu s textom, čítanie s porozumením a po-

slednými aktivitami boli – kresby, vytváranie
záložiek, skladanie origamy (tematicky viazané
ku knihám).
Tie prvé hodiny boli pre nás najnáročnejšie,
ale vzájomne sme si pomáhali a (čo sa veľmi tešíme) vždy sa nám hodina vydarila. Všetci sme
sa vzájomne rešpektovali, celé vyučovanie bolo
v priateľskej atmosfére, pri samostatnej práci
sme im aj máličko pomáhali. Pani učiteľky boli
skutočne iba pozorovateľkami týchto netradičných hodín.
Po tomto nevšednom týždni sme si sadli do
študovne školskej knižnice, vzájomne sme sa
podelili o svoje dojmy a hodnotili sme .... prácu
nás i našich mladších spolužiakov, atmosféru
vyučovacích hodín. Všetkým z nás sa takéto
vyučovanie páčilo. Po krátkej diskusii sme sa
zhodli na tom, že pozrieť sa na prácu učiteľa z tej
druhej strany bolo pre nás veľmi zaujímavé a poučné. Zistili sme, že povolanie učiteľa je krásne,
obdivuhodné, dynamické, kreatívne, ale aj veľmi
vyčerpávajúce (niektorí z nás sa už po 2. vyučovacej hodine cítili unavení). Vďaka našim učiteľom sme mohli zažiť hrejivý pocit, odmenu za
našu vynaloženú námahu - rozžiarené očká našich najmladších spolužiakov, kresby i pozitívne
dojmy všetkých, ktoré napísali po vyučovacej
hodine na pripravenú nástennú tabuľu.
Žiaci 9. A
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Úspech na Medzinárodnej
gitarovej súťaži v Bojniciach
V dňoch 14.3. - 15.3.2013 sa zúčastnil Anton Klbik (žiak 3. ročníka ZUŠ Mojmírovce) so
svojou pedagogičkou Eli Mimakiovou na medzinárodnej gitarovej súťaži v Bojniciach. Na súťaži
sa zúčastnilo 78 žiakov ZUŠ z rôznych kútov
Slovenska a Česka v
kategóriách baby až
IV. kategórií.
Porotcami súťaže boli významní
koncertní
hráči
v hre na klasickej
gitare a zároveň
pedagógovia konzervatórií, VŠMU,
AMU ako Mgr. art.
Ján Labant, ArtD., Mgr. art. Adam Marec ArtD.,
Prof. Jozef Zsapka, MgA. Jozef Haluza, Mgr. art.
Vladimír Ondrejčák, Mgr. art. Martin Krajčo.
Anton Klbik sa zúčastnil na gitarovej súťaži
po prvý krát, kde získal zlaté pásmo v I. kategórii
do 11 rokov. S jeho pedagogičkou sa tešia na ďalšie skúsenosti a zážitky zo súťaží.
Eli Mimakiová,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

Deň vody
Druháci zo ZŠ Mojmírovce sa veľa rozprávali
o vode, o tom aká je dôležitá pre život na zemi.
Všetci vedia, že je pre nás nenahraditeľná a musíme si ju chrániť. Preto vymysleli zopár krásnych
príbehov o zázračnej kvapke vody a tak oslávili
Deň vody. Za všetky aspoň jeden príbeh od žiaka
J. Kapsu z 2.A triedy:

O dažďovej kvapke,
ktorá zabránila, aby sa voda znečisťovala
Bola raz kvapka Radka, ktorá spadla do
špinavého potoka. Plávali tu rôzne odpadky, ako
sú plechovky, sáčiky, obaly z cukríkov, plastové
fľaše, papiere a iné. Kvapka Radka rozmýšľala
ako vodu vyčistiť. Uvidela skupinku detí, ktoré
išli do školy a zakričala: „Haló deti, pomôžete
mi vyčistiť potok?“ Deti priniesli sitká a palice.
O chvíľu bol potok čistý a kvapka Radka sa šťastne usmievala.
II.A, ZŠ Mojmírovce
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Hviezdoslavov Kubín...
V roku 2013 oslávi 59. výročie vzniku. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou
súťažou v oblasti umeleckého prednesu.

Recitátori aj kolektívy svojím repertoárom
a interpretáciou spoznávajú literárne hodnoty
a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť. Príprava
prednesu a aj samotné vystúpenie na prehliadke rozširujú a prehlbujú v súťažiacich literárne
poznanie, tvorivosť, reč, kultivovanosť jazyka
a pestuje vzťah k slovu. Keďže sa ako učiteľka
literárno-dramatického odboru venujem tiež
príprave tvorivého prednesu, práci s rečou, artikuláciou, jazykom, zúčastňujem sa v niektorých
kolách ako členka poroty, najčastejšie v 3. kategórii t.j. žiaci 8. a 9. ročníka, respektíve 3. a 5.
ročníka osemročných gymnázií. Nebolo tomu
inak ani tento rok. Žiaľ s poľutovaním zisťujem,
že z roka na rok sa znižuje počet účastníkov tretej
kategórie, možno je to tým, že deti menej čítajú
a menej sa zaujímajú o akúkoľvek literatúru. Aj
tu nás asi dobehla dnešná pretechnizovaná doba.
Zo všetkých strán počúvame, že deti nečítajú, len
chatujú na sociálnych sieťach, alebo sa hrajú na
počítačoch. K čítaniu detí neprispieva ani fakt,
že sú knihy veľmi drahé a nie každý si ich môže
dovoliť, našťastie tu ešte stále máme knižnice,
ktoré sú plné zaujímavých kníh plných rôznych
príbehov, či poézie. Do knižnice chodia deti väčšinou len zo školy a to je žalostne málo, preto by
som chcela aj touto cestou poprosiť rodičov detí,
našej nádeje na lepšiu budúcnosť, aby ste aj vy
viedli svoje deti k čítaniu a tým k spoznávaniu
nových vecí, krajín, príbehov...kým nebude neskoro. A neskoro určite nie je, svetielko nádeje
som videla práve na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde najväčšiu účasť mali deti v prvej
kategórii, naši najmenší...

Mgr. art. Ivana Beňušíkova ,
učiteľka ZUŠ Mojmírovce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Deň matiek
Sviatok všetkých matiek má pomerne dlhú tradíciu. Tento sviatok sa slávil už v starovekom Grécku, neskôr v 16. storočí sa v Anglicku mamičkám
vyčlenil jeden deň v roku a hovorilo sa mu „Mothering Sunday“. Avšak až
na sklonku 19. storočia matka 11 detí menom Anna Reevers Jarvis z Philadelphie viedla kampaň za presadenie Dňa matiek ako národného sviatku,
čo sa nakoniec v roku 1914 aj podarilo a sviatok bol oficiálne ustanovený za
národný sviatok, ktorý sa oslavuje vždy druhú májovú nedeľu.
Deň matiek je výnimočným sviatkom, patriaci všetkým mamičkám.
Byť matkou je krásnym životným poslaním, znamená žiť pre naše deti.
Tento neskutočný zázrak zrodenia môžu zažiť len ženy. Cítiť šťastie pri
prvom objatí čerstvo narodené dieťaťa, byť svedkom jeho prvých krokov,
slov, školských úspechov, jeho prvých lások, prvých životných sklamaní
i radostí. Byť matkou je vzácny dar, ktorý si bezpochyby zaslúži oslavu
v podobe Dňa matiek. Kytička vľúdnych slov vďaky a lásky poteší každú
mamičku, babičku i prababičku.

Alžbeta Zemanová

Deň narcisov v našej obci
Prijmite kvietok nádeje
- také bolo posolstvo tohtoročného 17. ročníka Dňa narcisov,
ktorého organizátorom je Liga
proti rakovine a do ktorého
sa už tradične zapája aj dobrovoľníci Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža a
Základnej školy v Mojmírovciach. V piatok 12. apríla sa
mnohí naši občania skrášlili
žltými narcismi, ktoré sa tak
stali symbolom boja s rakovinou. Tak ako po minulé roky,
aj tentoraz boli dve stanovištia
s pokladničkou Ligy proti rakovine – jedno pri OD JEDNOTA
a jedno stanovište v ZŠ, do ktorých mali možnosť občania našej obce prispieť a vyjadriť tak
svoju solidaritu s onkologickými pacientmi. V minulom roku
sme spoločne vyzbierali 855,95
€, v tomto roku výnos zbierky
dosiahol čiastku 772,69 €.
Aj vďaka nám a našej pomoci môže Liga proti rakovine financovať
projekty, ktoré uľahčujú život onkologickým pacientom a ich blízkym.

V máji oslavujú:

85 - te narodeniny
Mária Rumanovská
70 - te narodeniny
Edita Filová,
Júlia Krajčírová,
Rudolf Mečar,
Margita Kuruczová
65 - te narodeniny
Vlasta Vlčková,
Ladislav Kuruc,
Anna Vanková
60 - te narodeniny
Marian Daniš,
Anna Vráblová,
Michal Lazarov,
Vladimír Urban
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Lenka Zásterová,
Laura Arpášová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
František Slíž,
Tatiana Taškárová
Rodinám
vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Výbor MS ŠČK Mojmírovce
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Máj mesiac - mnohých
tradícií, sviatkov, lásky
Mesiac máj mnohí považujú za najkrajší mesiac roka. Všetko kvitne, kvety, stromy, lúky a
polia ukazujú svoju farebnú krásu a rozveseľujú
naše oči i dušu.
Máj je nielen najkrajší mesiac roka, ale k
máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií.
Jednou z nich je aj stavanie májov. Máje
boli známe už v antike. Staroveké národy dávali
pred 1. májom na domy a hospodárske budovy
stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z
dôvodu zabezpečenia hojnosti, dostatku plodov
a krmiva. Dnes sa máj stavia pred domy, v ktorých je dievča súce na vydaj. Táto pekná tradícia
sa uchovala aj v našej obci.

Pranostiky na mesiac máj:
Ak na prvého mája večer prší,
bude celý rok pekne.
Svätý Florián úrodu nám chráň.
Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.
Studený máj v stodole raj.

Významné dni v máji
1. máj
Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých
pracujúcich - je kresťanským sviatkom. Jozef
ako umelecký remeselník, tesár predstavuje pre
kresťanov vzorného robotníka.
Sviatok práce - tento deň je príležitosťou osláviť
význam ľudskej práce a prínos každého pracujúceho pre spoločnosť.
3. máj
Deň Slnka - vyhlásila OSN v rámci programu
pre životné prostredie. Deň je určený nielen na
pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale
aj na propagáciu ekológie a významu ochrany
životného prostredia.
4. máj
Výročie úmrtia M. R. Štefánika - ktorý tragicky
zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivanky pri
Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za
jeho jednotu a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti
a hrdinstva.
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8. máj
Svetový deň Červeného kríža je oslavou úlohy
zamestnancov a dobrovoľníkov svetovej organizácie Červeného kríža pri záchrane ľudských
životov a pomoci ohrozeným komunitám po
celom svete. Dátum bol zvolený na počesť švajčiarskeho humanistu a filantropa Jeana Henryho
Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828
v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie Červeného kríža.
Deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si
tu koniec najväčšej tragédie 20. storočia - 2.
svetovej vojny. Vzdávame tak hold tým, ktorí
obetovali za našu slobodu to najcennejšie - vlastný život
9. máj
Deň Európy je spolu s vlajkou, hymnou, mottom
a jednotnou menou – eurom, symbolom Európskej únie. Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman
prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy.
12. máj
Deň matiek - tradícia Dňa matiek na Slovensku
bola obnovená opäť po roku 1989, kedy sa začal
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
13. máj
Výročný deň prvého zjavenia Panny Márie v r.
1917 vo Fatime
15. máj
Svetový deň rodiny - (World Family Day) bol
vyhlásený Organizáciou spojených národov
(OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva
v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej
stavebnej bunky spoločnosti.
18. máj
Medzinárodný deň múzeí – sa oslavuje od roku
1977. Cieľom tohto dňa je predstaviť kultúrne
dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany.
21. máj
Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku
1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej
federácie (IDF). Cieľom tohto dňa je vyzdvihnúť biologicky významný mlieka a mliečnych
výrobkov a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko
zaradili do každodenného jedálnička.
25. máj
Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov. Sv.
Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223-230
a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho
uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu
úrody od nepamäti. Mnohé obce mu postavili
kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať v
deň jeho sviatku.

ZAZNAMENALI SME
28. máj
Európsky deň susedov - Prvý Deň susedov sa
uskutočnil v jednej štvrti v Paríži v roku 1999 a
postupne sa pridávali jednotlivé krajiny. Európsky deň susedov je podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity od roku 2003. Vznikol ako reakcia na vzájomné odcudzovanie ľudí
a je určený na podporu súdržnosti, vytváranie
nových priateľstiev a medziľudských vzťahov.
31. máj
Deň otvárania studničiek – otváranie studničiek
je prastarý slovanský zvyk, ktorý sa pripomína v
období Turíc, sviatku vstupu do letného obdobia
a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha
Svätého. Počas tohto dňa ľudia čistia a otvárajú

Mojmírovce
2013

studničky v chotári. Ľudia veria, že kto otvorí
aspoň jednu studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý.
V mesiaci máji si pripomíname aj také dosť „raritné“ dni ako:
Medzinárodný deň bez diét, Svetový deň - pohybom ku zdraviu, Medzinárodný deň sťahovavých
vtákov, Svetový deň spravodlivého obchodu,
Deň tulipánov, Svetový deň korytnačiek, Scetový deň bez tabaku (WHO) a ešte veľa iných.
Vidíte, každý deň môže byť významný a môže
byť sviatkom.
M. D.
mohla 20. apríla ochutnať v miestnom kultúrnom dome aj široká verejnosť.
-jm-

Dňa 12. apríla sa v degustačnej miestnosti vinárstva PD Mojmírovce konal už sedemnásty ročník oblastnej súťaže vín.
Na úvod všetkých členov komisie a organizačný tím privítal starosta obce Mojmírovce
Imrich Kováč a predseda degustačných komisií Miroslav Belan. Celkovo sa medzi štyrmi
komisiami hodnotilo viac ako stosedemdesiat
vzoriek vín. Celkový šampión výstavy, víťaz
kategórie biele víno a titul Najlepší domáci
vystavovateľ si odnáša
Veltlínske zelené od
rodiny
Augustínovej
z Mojmíroviec. Víťazom
kategórie červené víno
sa stala Nitria z vinárstva
Chateau
Marco,s.r.o.
z Nových Zámkov a víťazom kategórie ružové
víno sa stala Frankovka
modrá od Petra Belana
z Mojmíroviec. Víťazné
ale aj všetky ostatné vína

INZERCIA
*Ponúkam na predaj 3 izbový byt v
Mojmírovciach. Cena dohodou.

Kontaktovať vo večerných hodinách 19:00 - 20:
00 hod. na tel.č.: 0908 714 678.
*Predám pozemok v strede obce Mojmírovce vo
výmere 13 árov 26 m2 . Cena dohodou. Kontakt
0904 554 171.
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Tvorivé dielne v dome
PaedDr. Róberta Žilíka
Minulosť je vraj prostriedkom k lepšiemu svojej jednoduchosti a užitočnosti, ako sú konápochopeniu prítomnosti. Naša slovenská, či ešte riky, hniezda, či mušle. Osobitné miesto majú
dávnejšia slovanská minulosť je v súčasnosti pre v dome umelecké diela, ktoré sú väčšinou dielom
mnohých veľmi atraktívna, pretože jej pochope- PaedDr. Róberta Žilíka.
nie nám pomáha ukotviť sa v našom súčasnom
Za umelecké diela je možné považovať aj huživote, vrátiť sa ku koreňom a nájsť v nich to dobné nástroje, ktoré nie sú len ozdobou interiénajlepšie, čo nám múdrosť našich predkov môže ru, ale sú plne funkčné, ktoré manželia Žilíkovci
ponúknuť. Stretnutia v dome PaedDr. Róberta prezentujú na nespočetných festivaloch a vystúŽilíka však nie sú len vecou náhleho záujmu peniach venovaných tradičnej slovanskej kultúvyvolaného módnou vlnou, ale sú vyústením re. Prostredie bolo ako stvorené na oslavovanie
dlhoročného skúmania, zbierania, zazname- sviatkov jari. Najprv sme samozrejme museli
návania a uchovávania informácií o odkaze vyhnať Morenu – symbol zimy - rečňovankami,
našich predkov. Súčasťou tohto približovania sa spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Hranie
k minulosti je aj organizovanie tvorivých dielní a spievanie lektori striedali s rozprávaním o zvyMgr. Máriou Mandákovou – Žilíkovou, PhD. koch a o regionálnych odlišnostiach. Prítomní si
a PaedDr. Róbertom Žilíkom.
pospomínali na tradičné pomenovania predmeKoncom marca sa v Mojmírovciach usku- tov alebo činností a porovnávali ich. Súčasťou
točnila tvorivá dielňa s názvom Morena, Morena rozhovorov bolo aj hádanie významu niektorých
zameraná na staré slovanské zvyky spojené už nepoužívaných slov z rečňovaniek. O ins vítaním jari. Bolo to už tretie stretnutie
tohto druhu. Na prvom stretnutí začiatkom
februára ešte doznievali fašiangy, druhé
stretnutie s názvom Varila som varila v polovici februára bolo venované riekankám
a piesňam o jedle a varení. V remeselnej
dielni sa zhotovovali lyžičky a lopatky na
múku.
Účastníkmi marcového stretnutia boli
deti a ich rodičia z Nitry a blízkeho okolia. Záujemci o naše tradície prichádzali
postupne a „nováčikom“ bolo umožnené
pozrieť si dom so záhradou, v ktorom sa
všetko odohrávalo. Pri prezeraní domu
s jeho jedinečnou históriou, s jeho zariadením inšpirovaným tradičným slovenským
príbytkom, sme obdivovali nespočetné
množstvo krásnych predmetov. Ich krása
nespočívala v nákladnosti či v ozdobnosti, ale v jednoduchosti a v samozrejmosti,
s akou predmety „obývali“ tento špecifický priestor. Ich jedinečnosť pramení
z ich minulosti, ktorá je spojená s obdobím
našich starých a prastarých mám a otcov,
ktorí žili v úzkom kontakte s prírodou,
s jej silou i pomocou. Na poličkách, v nikách i na zárubniach dverí tak našli svoje ...v kútiku pri piecke zneli nám piesne vidiecke
miesto predmety dennej potreby krásne vo
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formácie sa delili nielen lektori, ale aj samotní
návštevníci.
Potom sme sa rozdelili do malých skupiniek,
z ktorých každá mala na starosti inú oblasť spojenú so sviatkami jari a so starými slovanskými
zvykmi. Jedna skupina sa začala venovať zdobeniu kraslíc, avšak aj tu nastúpilo k slovu intuitívne a improvizované umelecké vyjadrovanie.
K dispozícii boli síce tradičné ľudové motívy,
avšak výtvarná tvorba inšpirovaná tradíciami
nemusí byť nimi zošnurovaná, môže nimi byť
inšpirovaná a obohacovaná. Tak vznikali vajíčka
pomaľované farbami jari v jej rozmanitosti a živosti. Druhá skupina sa venovala pečeniu poplamúchov v peci a na tradičnom „šporhelte“. Ďalší
mútili maslo v drevenej zbonke. Muži si vzali na
starosť lisovanie oleja z vlaňajších orechov.

Ako čas bežal, prišli znovu k slovu hudobné
nástroje, a tak sme pokračovali v improvizovanom hraní, ku ktorému sa pridalo aj tancovanie.
Spontánna a uvoľnená atmosféra umožnila každému z nás prežiť chvíle neopakovateľné vďaka
demokratickému vedeniu organizátorov – lektorov, ktorí reagovali na každý podnet smerujúci
k obohateniu celej skupiny. Tvorivá dielňa trvala
niekoľko hodín, avšak zážitky v nás doznievajú
dodnes.
V nálade tvorby a radosti sme sa všetci stali
na chvíľu deťmi, ktoré sa tešia z aktuálnej chvíle. Veríme, že takéto stretnutie nie je posledné
a že sa znova uvidíme v krásnom, inšpiratívnom
prostredí a že budeme opäť tvoriť, radovať sa,
žiť...
PaedDr. Janka Satková – Zoborská, PhD.

Probiotiká, ako
súčasť imunitného
systému človeka

prispievajú k zdraviu hostiteľa.
Gastrointestinálny trakt predstavuje najväčší rezervoár mikroorganizmov. Tieto spolu
s lymfatickým tkanivom predstavujú dôležitú
imunoregulačnú úlohu. Veľký význam okrem
počtu mikroorganizmov, má aj spôsob života
jednotlivca, spôsob stavovania, užívanie liekov.
Časté užívanie antibiotík negatívne ovplyvňuje
počet mikroorganizmov v tele a tým aj imunitnú odpoveď. Je dnes dokázané, že zmeny
v množstve mikroflóry často stoja za poruchami imunitnej odpovede jednotlivca a prejavujú
sa často alergickými, alebo inými zápalovými
ochoreniami a v neposlednom rade aj ochoreniami onkologickými.

To, že nežijeme v sterilnom prostredí je celkom prirodzené. Častokrát si to vlastne neuvedomujeme, ale je skutočnosťou, že denne „konzumujeme“ množstvo mikroorganizmov v podobe
prirodzene kontaminovanej stravy, dotýkame sa
kontaminovaných predmetov, komunikujeme
s ľuďmi, pričom sa mikroaerosol pri bežnom
rozhovore s človekom šíri z úst až niekoľko
metrov. Od nepamäti sa živíme poľnohospodárstvom, sme v kontakte s pôdou, rastlinami,
zvieratami a nič z toho nie je sterilné. Človek
sa takto po stáročia vyvíjal spolu s mikroorganizmami a natoľko sa prispôsobil ich existencii,
že mnohé z nich k životu potrebuje. Z hmotnosti
človeka tvoria baktérie 1,5 - 2 kg. Skladba týchto
mikroorganizmov je veľmi bohatá. Ide o 400
- 1000 druhov. Ukazuje sa, že medzi rôznymi
populáciami, vidieckou a mestskou sú veľké
rozdiely v zložení hlavne črevnej mikroflóry,
čo významným spôsobom ovplyvňuje imunitnú
odpoveď organizmu.
Čo sú vlastne probiotiká?
Probiotiká definuje svetová zdravotnícka organizácia, ako živé mikroorganizmy, toré v prípade podávania v dostatočných množstvách,

Príjem probiotík má v dnešnej dobe nahradiť deficit vyplývajúci zo zmien životného štýlu
i prostredia. Z dostupných informácií existujú
dôkazy o preventívnom vplyve podávania probiotík na výskyt ekzému ešte v období vnútromaternicového vývoja plodu. Je dnes dokázaný
ich kladný účinok v prevencii a liečbe hnačiek,
pri niektorých poruchách gastrointestinálneho
traktu, v prevencii infekcií močových ciest a tiež
je dokázaný ich pozitívny účinok pri zmiernení
príznakov laktózovej intolerancie.
V súčasnosti patria probiotiká k voľnopredajným liekom a ich cena je rozdielna. Ak však
lekár ich užívanie doporučí, berie do úvahy
celkový zdravotný stav pacienta a považuje ich
užívanie za opodstatnené.

MUDr. Eva Ďurčanská
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Stolnotenisový
oddiel MŠKST
Mojmírovce
Stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce
dosiahol v sezóne 2012/2013 v odvetách tieto
výsledky:

Družstvo A:

Výčapy - Opatovce A - Mojmírovce A 1:17
Body: Rumanovský, Šoky a Bosák D. po 4,5,
Andris R. 3,5
Mojmírovce A – Veľký Cetín B 13:5
B: Rumanovský 4,5, Bosák 4, Šoky 2,5, Andris 2
Čab C - Mojmírovce A 10:8
B: Bosák 3,5, Gardian 2, Andris 1,5, Daniš 1
Mojmírovce A – ŠOG NR F 15:3
B: Rumanovský 4,5, Bosák, Andris a Šoky po
3,5
Vráble C – Mojmírovce A 9:9
B: Rumanovský 4, Bosák 2,5, Andris 1,5
Mojmírovce A – Nitra 08 A 5:13
B: Rumanovský, Bosák a Šoky po 1,5, Andris 0,5
ŠOG NR G - Mojmírovce A 9:9
body: Bosák 3,5, Šoky 2,5, Andris 1,5, Oravec
a Valko po 1,
WO Čeľadice – Mojmírovce A 10:8
B: Rumanovský 3, Bosák 2,5, Andris 1,5, Šoky 1
Mojmírovce A - Klasov B 8:10
body: Bosák 3,5, Andris 2,5, Oravec a Valko po1
Domino NR B - Mojmírovce A 16:2
B: Šoky a Daniš po 1
Mojmírovce A - Vráble D 9:9
B: Bosák 3,5, Rumanovský 3, Andris 2,5
Družstvo A sa umiestnilo na 5. mieste v 5. lige.
Umiestnenie hráčov a % úspešnosť:
Rumanovský D. st. 6. miesto 80,6 %, Bosák D.
14. miesto 69%, Valko M. 22. miesto 54.6 %,
Šoky M. 29. miesto 44,12 %, Andris R. 30. miesto
43,2 %, Daniš R. 34. miesto 40 %.
Gardian P. a Oravec M. mali málo odohratých
zápasov.

Družstvo B:

Nitra 08 – Mojmírovce B 12:6
Body: Šoky a Gardian 2,5, Daniš 1
Mojmírovce B – Poľný Kesov A 16:2
B: Gardian a Daniš po 4,5, Šoky a Bosák E. po
3,5
Vráble E – Mojmírovce B 7:11
B: Daniš a Gardian po 4,5, Bosák E. 2
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Mojmírovce B - Ymca NR 13:5
body: Daniš a Gardian po 4,5, Taškár M. 3, Janovič F. 1
Čab D – Mojmírovce B 1:17
B: Daniš, Andris R. a Gardian po 4,5, Šoky 3,5
Mojmírovce B - Kolíňany B 12:6
B: Daniš a Gardian po 4,5, Bosák E. 3
Mojmírovce B - Klasov C 13:5
B: Bosák E. 4,5, Daniš a Gardian po 3,5, Janovič
1,5
Lehota B - Mojmírovce B 13:5
B: Gardian 3, Andris R. 2
Družstvo B sa umiestnilo na 3. mieste
v 6. lige skupiny B
Umiestnenie hráčov a % úspešnosť:
Gardian P. 2. miesto 87,3 %, Daniš R. 5. miesto
79,3 %, Šoky M. 11. miesto 70,4 %, Bosák E. 21.
miesto 53 %, Oravec M. 26. miesto 50 %, Taškár
M. 29. miesto 41 %, Janovič F. 41. miesto 6,6 %.

Družstvo C:
Mojmírovce C - Žirany C 1:17
Body: Slaténi P. 1
Alekšince – Mojmírovce C 13:5
B: Andris S.3, Slaténi 1, Filo J. ml. a Szabo F. po
0,5
Čab E – Mojmírovce C 15:3
B: Slaténi 2, Lenčeš L. 1
Mojmírovce C – Poľný Kesov B 7:11
B: Slaténi 3,5, Jankušík L. 2, Andris S. 1,5
Mojmírovce C - Domino NR C 1:17
B: Slaténi 1
Zbehy C - Mojmírovce C 17:1
B: Jankušík 1
Mojmírovce C – Výčapy – Opatovce B 0:18
Mojmírovce C - Kynek B 2:16
B: Jankušík a Szabo po 1
ŠOG NR H – Mojmírovce C 9:9
B: Jankušík 4,5, Žitný F. 2, Slaténi 1,5, Lenčeš 1
Družstvo C sa umiestnilo na 9. mieste
v 6. lige skupiny A
Umiestnenie hráčov a % úspešnosť:
Chrenko S. 16. miesto 72,7 %, Andris S. 20.
miesto 63,65 %, Slaténi P. 36. miesto 28,2 %,
Jankušík L. 38. miesto 24,5 %, Žitný F. 41. miesto
11,63 %, Lenčeš L. 42. miesto 5,3 %, Szabo F. 43.
miesto 4,55 %, Filo J. ml. 48. miesto 1,6 %.
Spracoval:

Ing. Stanislav Andris

NEPREHLIADNITE

Základná umelecká škola v Mojmírovciach
oznamuje

Z Á P I S
prijímacie talentové pohovory
na školský rok 2013-2014
dňa

22.mája 2013 /streda/ od 13:00 do 18:00 hod.
v priestoroch ZUŠ Mojmírovce

Hudobný odbor:
(klavír, keyboard, gitara, flauta, trúbka, saxofón, klarinet, bicie nástroje, spev,
cimbal, husle, akordeón)
Literárno-dramatický odbor:
(dramatická tvorba, dramatická slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore, dramatika
s bábkou a slovesnosť, technika vedenia bábok)
Výtvarný odbor:
(kresba, maľba, grafika, modelovanie…)
Tanečný odbor:
(tanec - tanečná príprava, klasický, moderný, ľudový, kreatívny...)
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:
(práca s témou, tvorba scenára, práca s kamerou, práca so zvukom, práca so strihom,
interpretácia, moderovanie) vek od 10 rokov
PRIHLÁŠKY:
JE POTREBNÉ PREVZIAŤ OSOBNE A VYPLNENÉ ODOVZDAŤ
od 10.mája do 21.mája 2013 (07:00 - 15:00 hod.) na riaditeľstve ZUŠ – kancelária.
PRI PRIJÍMANÍ ŽIAKOV BUDE ROZHODOVAŤ OKREM SPLNENIA
POŽIADAVIEK K ŠTÚDIU NA ZUŠ AJ DÁTUM ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY.
Nových žiakov prijímame len do naplnenia voľných miest.
Ak vám uvedený termín z časových alebo iných dôvodov nevyhovuje,
kontaktujte nás prostredníctvom tel. čísla 037/7798144 alebo 0915 738 517, prípadne
osobne na riaditeľstve ZUŠ, kde vám radi poskytneme ďalšie informácie
a dohodneme iný možný termín.
V ZUŠ je organizované prípravné štúdium pre deti od 5 rokov,
základné štúdium od 6 rokov a vyššie podľa zamerania, skrátené štúdium a štúdium
pre dospelých v hore uvedených odboroch.
Základná umelecká škola ponúka získať kvalitné umelecké vzdelanie pod odborným
vedením profesionálnych pedagógov v zvolenom odbore a predmete.
Absolventov našej školy pripravujeme na ďalšiu umeleckú dráhu účinkovania
v profesionálnych súboroch, na prijímacie pohovory stredných a vysokých škôl
umeleckého zamerania podľa vlastného výberu.

Tešíme sa na vás.
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ZĹAVA na
kurz prvej pomoci!

Do kurzu na osobný
automobil sk. B sa
môžete nahlásiř na
Āísle: 0905 554 888

alebo osobne na adrese :

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

fan.manager@orangemail.sk

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete,
aký človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),
mailom: marketing@panter-pmd.sk
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

