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*Obec Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce vás pozývajú na XVIII. výstavu a degustáciu vín, ktorá sa uskutoční 12. apríla v kultúrnom dome v čase od 15,30 do 23,00 hodiny. Bližšie
informácie nájdete na internetovej stránke obce: www.mojmirovce.sk
*Komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Mojmírovciach pozýva
občanov 30. apríla 2014 od 18,00 do 23,00 hod. na stavanie mája s posedením pri vatre do areálu kultúrneho domu. Do tanca a na počúvanie bude
hrať hudobná skupina Orions, známa z televízie Šláger. Vstupné 2,00 €.
Deti vstup zdarma. Nebude chýbať pečená klobása, cigánska pečienka,
pivo a pod. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v sále
kultúrneho domu.
*Občianske združenie Mojmírovské kroky pripravuje pre rodičov s deťmi, starých rodičov s vnúčatami aj pre všetkých ostatných zájazd do zábavného parku neďaleko stepného Neziderského jazera (Rakúsko). Zájazd je naplánovaný na 24. mája 2014 (sobota). Občianske združenie hradí
dopravu (22,00 EUR). Vstupy si hradí každý účastník. Bližšie informácie
budú zverejnené na internetovej stránke obce a v obecnom rozhlase.
*Občianske združenie Mojmírovské kroky rozširuje činnosť Klubu tvorivosti o ďalšie aktivity. Pozývame všetkých (bez ohľadu na vek a pohlavie), ktorí sa chcú naučiť, ako si skrášliť svoje bývanie svojimi vlastnými
dielkami, vytvorenými rôznymi technikami dňa 03.04.2014 do Kultúrneho
domu v Mojmírovciach o 16.00 na prvé stretnutie.

Oznam obecného úradu

Obecný úrad oznamuje občanom, že pristupuje k novej službe informovania verejnosti. Každý občan, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke:
www.mestskyrozhlas.sk, bude do svojej e-mailovej schránky dostávať v
textovej forme oznamy hlásené v obecnom rozhlase. Oznamy rozhlasu
budú môcť vďaka novej službe sledovať i tí občania obce, ktorí napríklad v
čase hlásenia rozhlasu nie sú domy, bývajú v lokalite, kde ho slabo počujú,
alebo jednoducho nepočujú.
Využívanie služby www.mestskyrozhlas.sk je úplne bezplatné. V prípade, že službu mestského rozhlasu online už nebudete chcieť využívať,
stačí si jednoducho svoje užívateľské konto zrušiť.

Deň narcisov - deň boja proti rakovine

18. ročník zbierky Deň narcisov
sa uskutoční 11. apríla 2014

MS SČK v Mojmírovciach v spolupráci s Ligou proti rakovine organizuje aj v tomto roku v našej obci túto humánnu
akciu na dvoch stanovištiach a to v základnej škole a pred nákupným strediskom COOP Jednota.
Zakúpením narcisu, tohto jarného kvietku vyjadríte spolupatričnosť
a podporu onkologickým pacientom.

Stratil sa psík menom ČAK

Pes je čipovaný
Informácie o psíkovi prosíme na tel.:
0918 836 290 alebo na Obecnom úrade
v Mojmírovciach

Poctivého nálezcu odmeníme!
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Veľkonočné zamyslenie
Na Veľkú noc sú na celom svete populárne rozličné štafetové behy. Podstata štafetového behu spočíva v tom, že si
jednotliví účastníci behu rozdelia trať tak, že každý člen alebo
skupina prebehne určitý úsek.
Historickou štafetou viery by sme
mohli nazvať beh, ktorý začal pri
prázdnom Ježišovom hrobe.
Najprv Mária Magdaléna uteká,
aby oznámila apoštolom, že hrob je
prázdny. Potom Peter s Jánom bežia
k hrobu, aby sa presvedčili, či hovorí
pravdu. Ján predbehol Petra, ale do
hrobu vošiel prvý Peter. Vtedy obidvaja uverili, čo Kristus predpovedal o svojom zmŕtvychvstaní. Všetci
utekajú naspäť k učeníkom, aby im oznámili radostnú správu.
Ich radosť potvrdzuje Ježiš, ktorý sa im postupne zjavuje. Štafeta so svetlom viery potom pokračuje ďalej.
Štafetu viery priniesli na naše územie sv. Cyril a sv. Metod,
aby aj naši predkovia uverili a prijali Ježiša. A tak už vyše
1100 rokov aj u nás žili a umierali ľudia známi, ako napríklad
sv. Gorazd, sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, sv. Košickí mučeníci, ale aj menej známi alebo úplne zabudnutí, ktorí odovzdávali vieru ďalším generáciám. Spomeňme si aj na tých,
ktorých si pamätáme alebo o ktorých sme veľa počuli. Sú to
naši zosnulí prarodičia a rodičia, kňazi a iní ľudia. Všetci sa
nejakým spôsobom pričinili o to, že sme sa aj my mohli pridať
k Márii Magdaléne, k apoštolom a k všetkým tým, ktorí uverili
a životom dosvedčili, že Ježiš vstal z mŕtvych.
Na Veľkú noc je táto historická štafeta v našom kostole.
Spievame Aleluja na slávu zmŕtvychvstalému Ježišovi. Avšak
do týchto našich spevov preniká otázka: Ste ochotní dnes
prijať aj vy štafetu viery a odovzdať ju ďalej? Ak by sme
povedali „nie“, zrádzame svoju vieru a pokladáme Ježišovo
zmŕtvychvstanie a všetkých, ktorí vydali o ňom svedectvo, od
apoštolov až po našich rodičov, za choromyseľných, ktorí žili
a umierali pre blud a klamstvo. Ak ale odpovieme „áno“ - a
verím, že tak chceme všetci povedať - potom sme na strane
Ježiša, jeho vyznavačov, potom sme na strane pravdy a života. Stávame sa tak svedkami pre iných a aj našou zásluhou
sa môže viera ďalej šíriť. Povzbuďme sa preto na Veľkú noc v
tom, čo je pre naše svedectvo najdôležitejšie. Sú to naše slová
a skutky.
Želám všetkým pokojné a radostné Veľkonočné sviatky.

Mgr. Peter Mlynka , miestny kňaz
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ), konaného
dňa 4. marca 2014, vyberáme nasledovné:

k schváleniu. Zastupiteľstvo zároveň určilo stratu
platnosti uznesenia, ak zmluvy nebudú podpísané
do 30. apríla 2014.

1. Žiadosti občanov a orgganizácií
anizácií
záci
OZ prerokovalo žiadosť Mária
M ia Šušeka o opra
oprav
opravu
prístupovej komunikácie smerom
erom
m k rodin
rodinnému
ro
nému
domu súp. č. 844 na uliccii Zaa Parkom
Parkom.
kom. Poslanci
Poslan
Poslanci
vzali žiadosť na vedomie a odporučili
poruč li staros
starostovi
starosto
ostovi
obce vykonať úpravy cessty
ty ako aj časti komukomu
nikácie na ulici Pri hlinníku
ku (oprot
(oproti
oproti zberovému
dvoru).

3. Rôzn
Rôzne
V tomto bode
bode program
programu
pro
u zasadnutia OZ prerokovalo:
alo
• informáciu
nform ciu starostu
staros obce o situácii s usporiadaním
iadaním ppozemkov
ozem
nnaa ulici Kúrie v súvislosti
s realizáciou
realiz
realizácio výstavby nájomných
n
bytov nižšieho
štandardu.
dardu Pre realizá
realizácciu výstavby je potrebné
odkúpiť
odk
dkú
kúp
pi pozemky,
zemky,
em ky,, nna ktorých je výstavba plánovaná,
vaná,
aná
ná, do
do vlastníctva
vlastníct
vvla
llastn
a obce. Poslanci schválili
odkúpenie
od
dkú
úpenie
pen
enie predmetných
pr
pred
predmetných pozemkov za cenu maximál
xi
málne
nee 1 €/
€/m
€/m²,

2. Rekonštrukcia budovyy bývalých
ý vvalýc
lých
ch
h združenýc
zzdr
zd užžeenýých
služieb
OZ prerokovalo a schválillo
o prevod
reevo
vodd nnehn
nehnuteľnosti
nuteľľnoosti
ti
vo vlastníctve obce - prredaj
edaj budovy
bud
bývalých
b alý
býva
ých
h
združených služieb za ceenu 1 € firm
ffirmee S.
S.F.H.
F.H
H.
s.r.o, Gúgska 13, Nové Zám
ámky
mky ako prípad
príp
p pad hodhod
dný osobitného zreteľa. Podm
dmienkou
mienkou
kou pre
prevodu
vodu jee
rekonštrukcia uvedenej budov
dovy
ovy a výstavbaa 12
nájomných bytov. Následne obec
bec
ec odkúpi zrekonštruovanú budovu do vlastníctva obce
obc
ob za vopred
zmluvne stanovených podmienok. Posla
Poslan
oslanci odporučili starostovi obce zabezpečiť prípravu
avu
u ná
návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a predložiť ju obecnému zastupiteľstvu

Z Obecnej knižnice
„S pomocou kníh sa mnohí stávajú
učenými i bez školy. Bez kníh nebýva
učený nikto ani v škole.“
J. A. Komenský
Mesiac marec sa už od nepamäti neodmysliteľne spája s knihou.
Práve preto sme usporiadali Výstavu kníh,
kde si mohli obyvatelia našej obce prezrieť aj
nové knihy, ktoré sme do knižnice zakúpili.
Obecná knižnica i v tomto roku nakúpila nové
knihy. Výstava bola sprístupnená od 8. do 11.
marca v kultúrnom dome.
Vystavené knihy, ale i mnoho ďalších nových
kníh si môžete prísť zapožičať do našej knižnici
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• ná
návrh
ávrh
h Z
Zm
Zmluvy
m
o výkkone správy medzi obcou
Mojmírovce
M
Mo
Moj
ojmírovce
rov
o ce a rozpočt
rozpočtovou organizáciou Regioonálne múzeum
on
múz
úze
Mojm
Mojmírovce zriadenou obcou.
Predmetom
etom zmluvy
z
jjee zabezpečenie výkonu správy budovy Kúrie (Malý
(
kaštieľ), obstarávanie
služieb a tovaru
u pre
p zabezpečenie prevádzky a
zabezpečenie
ezpečenie technického
tte
stavu (údržba a opravy).

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

v pondelok a vo štvrtok v čase od 14,00 do 18,00
hodiny. Tešíme sa na vašu návštevu.
Uvádzame zoznam niektorých nových kníh:
Detská literatúra - Dračie rozprávky (Milena
Baischová), Tvrdohlavý baran (Roman Brat),
Naša mama je bosorka (Gabriela Futová), Krásna
katastrofa (Jamie McGuireová), Dinosaury (Mike
Benton) a iné.
Beletria pre dospelých - Kliatba (Jana Pronská),
Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
(Jonas Jonasson), Pálenie mostov (Ján Babarík),
Harlekýn (Martin Jurík) a iné.
Zoznam všetkých zakúpených kníh si môžete
prezrieť na internetovej stránke obce www.mojmírovce.sk.
Text a foto: Alena Filová, knihovníčka

ZAZNAMENALI SME

Výročné zhromaždenie
členov Ms SČK
Členovia Miestneho spolku SČK stretli vo
februári v kultúrnom dome, aby za prítomnosti zástupcov obce zhodnotili svoju činnosť
v minulom roku.
Súčasné dianie vo svete kladie na každého
jednotlivca čoraz väčšiu zodpovednosť za svoje postoje, za svoje činy. Každý z nás nesie svoj
podiel zodpovednosti za kvalitu života vo svojej
rodine ale aj v spoločnosti. Sme svedkami zrýchleného tempa transformácie ľudskej spoločnosti
na spoločnosť informačnú, ktorá posúva spoločnosť na kvalitatívne vyššiu úroveň života avšak
takáto spoločnosť nemá už národný charakter.
Vzájomná prepojenosť sveta prináša so sebou
nové globálne civilizačné problémy, ktoré so
sebou prinášajú zmeny hodnotových orientácií
jednotlivca i spoločnosti, čo následne prináša
krízy do všetkých oblastí života.
Nik z nás nemôže byť ľahostajný ani voči
zmenám, ktoré v súčasnosti vo svete prebiehajú
a pretvárajú celú ľudskú civilizáciu.
Poslanie červeného kríža tak v súčasnom
svete nadobúda čoraz väčší význam. Jeho hlavným cieľom je humanitná činnosť a podpora
znevýhodnených a najzraniteľnejších skupín.
Na úrovni miestnych spolkov je prioritnou
činnosťou rozvoj darcovstva krvi a rozšírenie
výuky prvej pomoci.
Miestny spolok SČK v uplynulom roku
získal pre NTS v Nitre celkom 41 darcov krvi,
naďalej zabezpečoval zdravotné hliadky pri
hromadných akciách v obci, pokračoval v organizovaní prednáškovej činnosti pre mladú
generáciu, dobrovoľní členovia spolku zorgani-

zovali verejnú zbierku Deň narcisov, oceňoval
dobrovoľných darcov krvi a jubilujúcich členov.
Plnenie vyššie uvedených činností bolo možné
vďaka spolupráci s obecným úradom a vďaka
finančnej dotácii OcÚ.
Výbor Ms SČK
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Informácia z výročného
zhromaždenia občianskeho
združenia Mojmírovské
kroky
Koncom februára sa v zasadačke Obecného
úradu v Mojmírovciach konalo výročné zhromaždenie občianskeho združenia Mojmírovské
kroky. Z výročnej správy za rok 2013, ktorú
predniesla predsedníčka Rady občianskeho združenia Mgr. Daniela Kozáková vyberáme:
• Zo zdaňovacieho obdobia 2012
sme získali z 2% daní 3 919,26 €
a dotáciu od obce Mojmírovce vo
výške 330,00 € na bežné výdavky.
Pokračovali sme v realizácii projektu
Poznávame našich susedov.
Tri dni sme strávili v Južných Čechách, kde sme
si pozreli Český Krumlov, zámok Hluboká, Pivovar v Českých Budejoviciach, malebnú dedinku
Hoštice a na Južnej Morave prekrásny Lednicko
- Valtický región. Išlo o veľmi zaujímavý zájazd,
ktorého sa zúčastnilo 24 účastníkov a každému
účastníkovi sme prispeli sumou niečo cez 30,00
€.
• Dostali sme príležitosť zorganizovať zájazd
do Maďarska v spolupráci s OZ Inšpirácia a obcou Mojmírovce. Tohto zájazdu sa zúčastnilo
54 účastníkov, ktorým sme hradili dopravu.
Mali sme možnosť vidieť unikátnu výzdobu
partnerskej obce Čemer pri príležitosti slávnosti
„búdičiek“, navštívili sme slovenskú sv. omšu
v Kostole sv. Jozefa v Budapešti a skanzen
ľudovej architektúry v zaujímavom mestečku
Szentendre.
• Vo svojej činnosti pokračoval aj náš Klub tvorivosti, ktorý vedie naša členka, Ing. Zoborská,
absolventka UTV, odbor ľudové remeslá. Činnosť
klubu od jeho vzniku (v r. 2009) plne financuje
naše združenie. V minulom roku sme zabezpečili
spotrebný materiál a paličky na paličkovanie, ktoré vyučuje pani Angelika Pavlová.
• Začali sme s prípravou informačných tabuliek
k sakrálnym pamiatkam v obci, ktoré sú v súčasnosti v štádiu výroby. Príprava si vyžadovala
viac času vzhľadom na to, že sme komunikovali
s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre ohľadom výberu vhodného materiálu a tiež aj s Oblastným archívom v Ivanke pri Nitre ohľadom
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správnych textov a názvov.
• Podporili sme činnosť neformálnej skupiny
cyklistov v našej obci.
• Zabezpečili sme záchranársky kufor pre mladých požiarnikov.
• Podporili sme činnosť učňov z OUI Mojmírovce. Učni z odboru Záhradkár navštívili s našou
finančnou podporou Lednice – Valtice.
• Podieľali sme sa spolu s viacerými subjektami
na spolufinancovaní realizácie detského ihriska
na Pažiti.
• Podporili sme finančne činnosť ZO SZZ
v obci.
• Podporili sme finančne činnosť mladých futbalistov v obci.
• Podporili sme finančne činnosť klubu stolného tenisu v obci, konkrétne
Memoriál MVDr. Pavla Hájeka.
V roku 2014 plánujeme:
1. Pokračovať v projekte poznávania Slovenska
a okolitých krajín.
2. Dokončiť a inštalovať informačné tabule k sakrálnym pamiatkam v obci.
3. Spolufinancovať realizáciu opravy artézskej
studne Gábriška.
4. Podporiť učňov z Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach.
5. Rozšíriť Klub tvorivosti o činnosť mladých
žien a podporovať ich aktivity.
6. Príležitostne podporiť deti, mládež, dôchodcov,...
7. Podporiť neformálnu skupinu cyklistov.
8. Podporiť stolnotenisové memoriály MVDr.
Pavla Hájeka (10. výročie úmrtia) a Vojtecha
Kincla.
9. Podporiť mladých/malých futbalistov.
10. Podporiť prípadné organizovanie konských
dostihov pri príležitosti výročia prvých konských
dostihov v Uhorsku.
11. Uhradiť dopravu občanom na návštevu Prezidentského paláca v Bratislave.
12. Začať pracovať na príprave projektovej dokumentácie na budúcu rozhľadňu.
V závere odznelo poďakovanie všetkým, ktorí nám prispeli 2% zo zaplatených daní a tiež poďakovanie všetkým členom Rady ObZ a Revíznej
komisie za dobrovoľnícku prácu počas roku 2013,
za spoluprácu s obcou Mojmírovce a ďalšími spoločenskými a športovými organizáciami.
Zo zápisnice vybrala
Ing. Alena Bohunčáková,
tajomníčka združenia

ZAZNAMENALI SME

Najväčšia organizácia
v obci hodnotila činnosť
Príjemná spoločenská atmosféra sprevádzala výročnú
členskú schôdzu (VČS) Jednoty dôchodcov na Slovenku
(JDS) v Mojmírovciach, ktorá
sa uskutočnila v polovici marca. Najpočetnejšia organizácia v našej obci vstúpila do
15-ho roku svojej činnosti. V
zmysle zákona je nezávislým
občianskym združením. Má
takmer 130 členov, z ktorých
na schôdzi bolo prítomných
viac ako 90 %.
V úvode schôdze vystúpili s kultúrnym
programom deti našej ZŠ pod vedením Mgr. M.
Segečovej a tanečná skupina Country, ktorú vedie seniorka M. Farkašová. Dlhoročný predseda
organizácie V. Belan
v správe o činnosti
zhodnotil plnenie úloh
v roku 2013.
Uviedol, že výbor
organizácie v zložení
V. Belan, M. Doleš, Ing.
J.Filo st., M. Čanakyová, H. Feješová, Ing. A.
Zoborská a J. Macáková, pracuje bez väčších
zmien od roku 2000.
V súvislosti s tým, že
v budúcom roku sa bude voliť výbor základnej
organizácie (ZO), vyzval záujemcov o túto prácu. Konštatoval splnenie rozhodujúcich oblastí
schváleného programu v uplynulom roku. Poďakoval za pomoc a spoluprácu obci Mojmírovce,
PD Mojmírovce, OZ INŠPIRÁCIA, Bitúnku
Refka a spoločenským organizáciám, s ktorými
výbor zabezpečoval viaceré úspešné podujatia v
priebehu hodnoteného obdobia. Ocenil dlhoročnú aktívnu prácu výboru a revíznej komisie.
Pri hodnotení aktivít ľudového speváckeho
súboru Senior vyzdvihol prácu umeleckého

vedúceho a riaditeľa ZUŠ Bc. R. Arpáša. V
programe činnosti na rok 2014 zdôraznil pomoc
seniorov pri organizovaní fašiangov v obci, degustácie vín, poriadaní zájazdov, posedenia členov ZO, účasti na obecných akciách, na Úcte
k starším a na ďalších
podujatiach. Súčasne
bude JDS podporovať
vystúpenia speváckeho
súboru Senior a tanečnej skupiny Country
podľa
požiadaviek
obce, mikroregiónu i
širšieho okolia.
Na VČS vystúpil
okrem iných aj starosta
obce I. Kováč, predseda
PD Ing. P. Schultz a delegát okresnej organizácie JDS v Nitre doc. J. Turček. Správu revíznej
komisie predniesol jej predseda Ľ. Mičina a návrh uznesení Ing. J. Filo st. V neoficiálnej časti
schôdze bolo pre seniorov pripravené hodnotné
pohostenie, pri ktorom si mohli vymeniť zážitky
a skúsenosti o tom, ako prežiť dôstojne život vo
vyššom veku.

Prof. Ing. I. M. Zoborský
Foto: Bc. Rudolf Arpáš
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Ženský zákon

v Mojmírovciach
Ochotnícke divadlo malo svoju tradíciu i
v našej obci. Nakoľko táto forma umenia je spestrením kultúrneho života na dedine, rozhodla sa
Komisia kultúry pri obecnom zastupiteľstve pri
príležitosti MDŽ pozvať do Mojmíroviec Veličianske ochotnícke divadlo, ktoré sa predstavilo
v sobotu 8. marca 2014 v kultúrnom dome s
veselohrou ŽENSKÝ ZÁKON v réžii Ľuba Škyvru. Toto predstavenie nebolo vybrané náhodne,
keďže si v tomto roku pripomíname 140. výročie
narodenia spisovateľa J. G. Tajovského. Po predstavení herci potešili divákov piesňou, ktorej
slová by bolo škoda nenapísať.

„Ďakujeme pekne, že ste tu dnes boli,
že sme tu prežili chvíle v dobrej vôli.
Ďakujeme pekne za úsmev na perách,
nech láska a šťastie stojí vždy vo dverách.
My sme to divadlo, zo srdca Veličnej
oravskej dediny peknej a malebnej.
Tešíme sa znovu na Vašu návštevu, aby
tak ako dnes stretli sme sa znovu.“
Mojmírovčania sa nedali zahanbiť a hercov
odmenili potleskom v stoji. Prejav takejto vďaky
bol symbolom toho, že i tento druh umenia má
svoje miesto v našej obci a už dlho nenechá na
seba čakať.
Po divadelnom predstavení bola sprístupnená
v kultúrnom dome výstava ručných prác spojená
s výstavou kníh, ktorú v spolupráci s obcou zor-
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ganizovali Klub tvorivosti, občianske združenie
INŠPIRÁCIA a občianske združenie Mojmírovské kroky. Pri slove ĎAKUJEM netreba zabudnúť na vedúcu klubu tvorivosti Ing. A. Zoborskú
a kol., ktorí svoj voľný čas venovali príprave
výstavy ručných prác a všetkým vystavovateľom,
ktorí boli ochotní priniesť svoje práce.

Po stopách významného rodáka
Pred 320. rokmi sa v našej obci narodil Anton
Grasalkovič, významná osobnosť našich dejín,
slovenský šľachtic a politik v Uhorsku. Podľa
neho je pomenovaný Grasalkovičov palác v Bratislave – sídlo prezidenta Slovenskej republiky.
Občianske združenie INŠPIRÁCIA v spolupráci
s občianskym združením Mojmírovské kroky
a obcou Mojmírovce pri príležitosti narodenia

Človeka poznáš
po reči...
Na záver je potrebné vysloviť slovko ĎAKUJEM aj ľuďom, ktorí v piatok 7. marca 2014
zhotovili oponu, ktorá dotvorila úžasnú atmosféru divadelného predstavenia. Bol to tím ľudí,
ktorí boli nesmiernou posilou – J. Tulipánová, M.
Farkašová, G. Krivušová, M. Andrušková a Ľ.
Striha.

Mgr. Martin Palka ,

predseda komisie kultúry

Slovom dokážeme potešiť,
ale aj veľmi ublížiť. Rozhovor
môže byť príjemný, ale tiež
značne otravný. Je mnoho ľudí
s prirodzeným darom reči,
ktorí vedia zaujať, ale je dosť
aj takých, ktorí plytvajú slovami, strácajú zbytočne energiu,
ale najmä vzácny čas a tvoria nepotrebný balast
zaťažujúci ich okolie. Keby sa “táraji” počúvali, žasli by nad tými nezmyslami, ktoré len oni
sami považujú za zmysluplné. Preto nemám rád
stretnutia s ľuďmi, ktorí iných nepustia k slovu,
hovoria o všetkom možnom (aj nemožnom) a po
dlhom jalovom monológu (explózii slov), sa nakoniec nedozviete, čo chceli povedať. Rovnako
návštevy ukecaných dominantných alebo zakomplexovaných jedincov nie sú vôbec príjemné. To
isté platí aj o zbytočne dlhých telefonátoch, v
ktorých uniká podstata toho, prečo dotyčný
človek volal. Tiež jedovatá elektronická komunikácia nevyrieši problémy. Často pre hromadu
nič neznamenajúcich rečí v zamestnaní, takýto
ľudia vlastne ani nemajú kedy pracovať. Podobne
doma spravidla viac hovoria ako naozaj urobia.

svojho rodáka zorganizovali 5. a 6. marca 2014
prehliadku Prezidentského paláca. Dôkazom
toho, že občania Mojmíroviec majú záujem o históriu obce, v ktorej žijú, bola obsadenosť dvoch
autobusov.

Mgr. Martin Palka ,
predseda OZ INŠPIRÁCIA
Dlhé reči, záplava nepodstatných informácií a
siahodlhé komentáre berú drahocenný čas, ktorý
potom chýba v praktickej činnosti. Múdri ľudia
prázdne slová nehovoria. Obdivujem
takých, ktorí menej hovoria a o to
viac reálne urobia a ostáva za nimi
veľký kus poctivej práce.
Mnoho rečí, málo skutkov; od
veľa rečí bolí hlava; reči sa hovoria,
chlieb sa je. To je len niekoľko známych prísloví, ktoré hovoria o tom,
že jeden čin znamená viac ako celé
litánie. Páči sa mi myšlienka, ktorej
autorom je Čapek: “najviac rečí majú hlupáci,
vždy majú o čom hovoriť. Keď otvárajú hubu,
domnievajú sa, že získajú na význame”.
Hovoriť je striebro a mlčať zlato, tak znie
jedna stará slovanská múdrosť. No sú aj takí
ľudia, ktorí by obetovali všetko zlato a dali by
si aj do kolena vŕtať, ako by mali držať jazyk za
zubami. Takýto človek za každú cenu chce mať
hlavné slovo. Počúva len seba a pre neho je dobrá
partia len tá, ktorá ho zbožne obdivuje. Všetci,
ktorí majú tú drzosť ho ignorovať sú podľa neho
len primitívni polointeligenti. Preto rozprávajme
len vtedy, keď naozaj máme čo povedať a dokážeme kedykoľvek prestať, keď niekto iný má
záujem vyjadriť svoj názor na danú tému.

Ivan Mojmír Zoborský

Ilustrácia: Janka Satková - Zoborská
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Tr ampoty (?) s lyž iar skym
výcvikom

T

Environmentálna
výchova
Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.
Leonardo Da Vinci
Environmentálna výchova je dôležitá nielen
ako vyučovací predmet, ale predovšetkým ako
návod, ako sa zodpovedne správať voči
našej planéte, od ktorej
všetci závisíme. Dôležité je vychovávať naše
deti tak, aby sa správali zodpovedne voči
svojmu okoliu, vedome
šetrili zdrojmi a snažili

sa čo najmenej znečisťovať životné prostredie. To
je úlohou nielen školy, ale aj rodiny. Všetci zúčastnení by si mali uvedomiť, že ich terajší vzťah
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k životnému prostrediu ovplyvní kvalitu
života každého z nich v budúcnosti.
V našej škole nás environmentálna
výchova sprevádza po celý školský rok.
Každý mesiac je zakomponovaná do vyučovacieho procesu, či už tematicky alebo
blokovo. Snažíme sa vnášať do vyučovania
praktickú stránku ochrany prírody, vedieme žiakov k tomu, aby triedili odpad, šetrili
prírodnými zdrojmi a mali úctu k prírode.
Medzi najobľúbenejšie aktivity žiakov patrí
Týždeň zdravej výživy, Svetový deň zvierat, Svetový deň vody, Deň Zeme, Ekokvíz, fotografická
súťaž Zvieratá v zime, výtvarné súťaže. Žiaci
si v nich netradičnou formou overujú, dopĺňajú
vedomosti a získavajú nové praktické zručnosti,
ktoré následne využívajú v rôznych celoslovenských súťažiach: Hravo ži zdravo (internetová
súťaž), Liečivé rastliny, environmentálna olympiáda Envirootázniky, Zelený svet.

Mgr. Daniela Valíčková

ohtoročná lenivá zima skrížila
plány
nejednému
nadšencovi
zimných športov. V snahe o zachovanie
tradície lyžiarskych výcvikov v ZŠ v Mojmírovciach sme niekoľkokrát prekladali
5- dňový termín tohto podujatia, ktorého
sa malo zúčastniť 31 žiakov spolu s tromi
odborne zaškolenými učiteľmi v SKI TMG
Remata, okr. Prievidza. Po obdivuhodnej
drine prevádzkovateľov strediska o umelé
zasneženie zjazdových tratí, ktorá chvíľami
pripomínala boj s veternými mlynmi, kedy
príroda nie a nie podať pomocnú ruku, sa
napokon stredisko koncom januára opätovne zaradilo do prevádzky. A tak sme na náš
odjazd 16. 2. 2014 dostali vytúženú zelenú!
Tento rok pozostávala skupina žiakov 6., 7.,
8. a 9. ročníka ZŠ z 15
dievčat a 16 chlapcov,
pričom 15- ti z nich boli
úvodom
„nelyžiari“.
V troch oddieloch sa pod
profesionálnym
vedením postupne formovali
zručnosti,
trénovala
a zdokonaľovala technika, získavali teoretické
vedomosti. Ani toľko
zdôrazňované základné
pravidlá bezpečného správania sa lyžiara, tzv.
Biely kódex, neodvrátili negatívny moment vý-

cviku, keď sa po zrážke zranili 2 mladšie žiačky.
Obe boli ošetrené a museli výcvik predčasne
ukončiť, aby sa zo zranení zotavili. Žiaľ, podobným udalostiam sa nedá predísť úplne,
možno len minimalizovať riziko, jazdiť
bezpečne, opatrne, s ohľadom na svoje schopnosti. Lyžiarsky výcvik bol
okrem tejto udalosti nabitý už iba pozitívnou energiou, športom, turistikou,
tancom a zábavou, smiechom...
Veľmi pekne ďakujeme za materiálnu podporu spol. Tauris Nitria, spol. s
r.o. a Mgr. Martinovi Palkovi!
Tak mladí priatelia, lyžiari, vďaka i
vám za milú spoločnosť a želáme vám,
aby ste si svoje zručnosti rozvíjali aj
v ďalších sezónach!
PaedDr. A. Holková, Mgr. P. Slíž,
Mgr. Z. Kvasňovský
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Fašiangový
sprievod
2014
Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti.
Na základnej škole sme už tretí rok chystali
fašiangový sprievod masiek. Deťom v školskom klube stačilo túto udalosť len spomenúť, už mali plné hlávky nápadov.
Pod vedením pani vychovávateliek
si vyskúšali rôzne techniky pri ich
realizácii – strihali, lepili, kašírovali, maľovali, šili... Snaha celého
kolektívu vyvrcholila vo štvrtok,
20.2.2014.

Hneď po obede sa už dlhokánsky pestrý
sprievod „hadil“ z nádvoria školy. Členovia
Detského folklórneho súboru Zbojník za zvukov
harmoniky roztancovali Mojmírovčanov. Masky
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Fašiangy
v zariadení
sociálnych služieb
v Mojmírovciach
rozdávali
okoloidúcim
úsmev, dobrú náladu i
sladké šišky. Ďakujeme
Poľnoho s p o d á r ske mu
družstvu
Mojmírovce,
Kaštieľu
Mojmírovce,
Obecnému úradu Mojmírovce i Materskej škole
Mojmírovce za milé prijatie. Vyslanci sprievodu
utekali sladký pozdrav zaniesť aj do COOP
Jednota, Bitúnku Refka, Tauris,s.r.o, členom
PZ Mojmírovce, Domu sociálnych služieb a
Reštaurácii Bruder. Bolo to vyjadrenie vďaky za
spoluprácu a ich ochotu pomôcť našej škole.
Toto krásne popoludnie vyvrcholilo diskotékou pod belasým nebom na nádvorí základnej
školy.
Zdena Pšenková
Martina Ďuricová

Všetci milí hostia nášho zariadenia
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. si
dňa 19. 2. 2014 obliekli veselé masky, aby
sa s FAŠIANGAMI slávnostne rozlúčili.
Veď na fašiangy je to vždy tak, že celý svet
je naopak, mladí, starí, bujarí, obliekajú maškary.
Grófka, šašo, kominár, Mikuláš i Ninja, kráľovná
či volské oko, lekár, pirát, teplomer.... tancovali
ostošesť. Keď nám masky vyhladli, občerstvili sa
vynikajúcim gulášom, hurkami a klobásami, ktoré nám sponzorsky zabezpečilo Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Kaštieľ v Mojmírovciach, začo sa im touto cestou chceme veľmi
pekne poďakovať. O sladké občerstvenie, šišky,
fánky a krásnu karnevalovú tortu sa postarali
zamestnankyne zariadenia.
Zábava trvala netradične dlho a plní dojmov
sme sa nakoniec museli rozlúčiť a už teraz sa
tešíme na budúci rok, pretože veríme, že keď sa

fašiangy štedro a veselo prežijú, ľudia potom po
celý rok zdraví a bohatí zostanú.

Autor: Jarmila Boríková
Foto: Veronika Boríková
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Deň Zeme
v Mojmírovciach
Aj vy hľadáte dobré rady do záhrady,
do domácnosti či ako tvoriť prostredie,
v ktorom žijeme? Potom skúste PERMAKULTÚRU. Tento nový názov
so „starým“ obsahom napĺňali svojím životom naši predkovia. Nová
doba nám však priniesla nové problémy, na ktoré odpovedá permakultúra
– myšlienkový koncept a zároveň súhrn
praktických návodov na postupnú premenu
(post)industriálnej krajiny smerom k vytváraniu
a realizácii trvalo udržateľného prostredia; t. j.
ľudských obydlí, záhrad, poľnohospodárskych
systémov, miest, regiónov s dôrazom na ich vzájomné vzťahy. Permakultúra vychádza zo základnej vlastnosti prírody: samoobnoviteľnosti a jej
trvalej udržateľnosti; sleduje a uplatňuje princípy
prírodných ekosystémov s cieľom vytvárať a realizovať stabilné a produktívne systémy, ktoré zabezpečia potravinovú a energetickú sebestačnosť
a budú harmonicky začlenené do kontextu krajiny a prírody. Ako výstižne poznamenáva Karol
Končko (zakladateľ permakultúry na Slovensku):
„Permakultúra nie je určená na budovanie súkromného raja a môže naplno fungovať len vtedy,
keď sa nájde dostatočne veľká skupina miestnych
ľudí, odhodlaná riadiť sa jej princípmi v praxi“.
Vykročiť na cestu potom neznamená – parafrázujúc Billa Mollisona (zakladateľa a tvorcu pojmu

Medzinárodný
deň Rómov
Medzinárodný deň Rómov pripadá
na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný. Prvý kongres,
na ktorom sa zišli Rómovia zo 14 krajín sa konal
v apríili 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci tohto kongresu založili prvú medzinárodnú
rómsku organizáciu - Internacional Rromani
Union (IRU), Medzinárodnú rómsku úniu.
Odmietli označenie cigán (Zigeuner, Gitanos,
Gypsies) ako nie-rómske, ktorým ich označujú
ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického)
mena Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine
svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a
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permakultúra) – „zrýchľovať pluhy“ ale skôr podporiť filozofiu nových rôznorodých prístupov ku
krajine a životu; pričom prvým a najdôležitejším
krokom je výmena konzumného životného štýlu
za tvorivý produktívny štýl.
Ale vráťme sa späť ku konkrétnym
otázkam: čo je to korienková čistička,
kompostovací záchod, bylinková
špirála, mulčovanie, slnečná pasca;
ako funguje ekologická domácnosť,
komunitou podporované poľnohospodárstvo, aká strava lieči?
Na tieto témy a mnoho iného
(ekofilmy, ekohry, sadenie stromov,
tradičné remeslá, päť živlov Zeme, jarmok
ekoproduktov, degustovanie prirodzenej stravy,
mútenie masla, mletie múky, beseda o zdravej
výžive a permakultúre, maľovanie a kreslenie v
prírode, počúvanie prirodzenej hudby, mandala
Zeme, rómsky ohník) sa môžete tešiť, keď prídete
25. apríla (v piatok) na Námestie sv. Ladislava
v Mojmírovciach. Od 14.00 do 18.00 zažijete
DEŇ ZEME, ktorý pre vás pripravilo: DROPiK,
o. z. obec Mojmírovce, ZŠ a OUI v Mojmírovciach, Kaštieľ Mojmírovce, UKF a SPU v Nitre,
miestne spolky a organizácie (viac o permakultúre: www.permakultura.sk; www.alter-nativa.sk;
www.cepta.sk; www.kruhzivota.sk; www.zajezka.sk).

Mgr. Mária Žilíková - Mandáková,
PhD.,
DROPiK, o. z. Mojmírovce

hymnu. Rómskou hymnou sa
stala rómska pieseň „Gejľem,
gejľem“ v roku 1971. Tento
významný deň je čosi ako
oslava dňa Rómov. Pri tejto
príležitosti sa organizujú
viaceré kultúrne podujatia.
Práve takéto akcie dávajú možnosť ukázať talentovaných Rómov ako sú hudobníci, speváci, tanečníci. História Rómov je bohatá, pestrofarebná
sprevádzaná obrovskou dávkou temperamentu.
Rómovia sú na svoju bohatú históriu právom
hrdý.
Text: Alžbeta Zemanová
Vysvetlenie k romskej vlajke:
Zelená farba na vlajke, symbolizuje prírodu a
modrá predstavuje oblohu.
V strede sa nachádza červené vozové koleso so
šestnástimi špicami (symbol kočovníctva).
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ako si vážime svoje okolie
a prácu iných
Park Mojmírovce je Národnou
kultúrnou pamiatkou, ktorá je evidovaná v Zozname národných kultúrnych
pamiatok pod číslo 1469/2. Všetci si
pamätáme, ako park vyzeral v roku
2010. Bola to jedna veľká húština
s množstvom divokých skládok.
V roku 2010 začalo občianske združenie Mojmírovské kroky po dohode s obcou
Mojmírovce postupne zabezpečovať finančné prostriedky, z ktorých bolo financované postupné čistenie, odvoz odpadkov,
ošetrenie vzácneho stromu, budovanie
náučného chodníka s informačnými tabuľami, lavičkami, smetnými nádobami...
Pre zaujímavosť uvádzame prehľad získaných
dotácií a grantov na park:
• 2010 - Mikroregión Cedron = 7 000,29 +
368,44 spolufinancovanie Mojmírovské kroky
• 2011 - Mikroregión Cedron = 5 697,66 +
299,88 spolufinancovanie Mojmírovské kroky
• 2012 - Mikroregión Cedron = 1 900,00 +
339,20 spolufinancovanie Mojmírovské kroky
• 2012 - Nadácia Ekopolis = 3 200,00 + 1
272,00 Obec Mojmírovce + 324,00 Mojmírovské kroky
Spolu sa nám podarilo investovať do
revitalizácie parku: 20 401,47 EUR. Okrem
toho sa na realizácii podieľalo množstvo dobrovoľníkov: žiakov ZŠ, učňov OUI, športovcov,
záhradkárov, ale prevažne veľa dôchodcov,
ktorí napriek svojmu veku venovali čas, silu
a energiu do revitalizácie.
Je smutné, že naša národná kultúrna pamiatka pôsobí viac odpudivo, ako obdivuhodne. Miesta, ktoré mali slúžiť na informovanie
(tabule) sú demontované, pretože je potrebné
ich opraviť po vandaloch. Z troch lavičiek pri
vzácnom strome je už len jedna! Smeti nie sú v nádobách, ale vedľa nich...
Škoda, že každý si vie udržiavať poriadok len vo svojom dvore a na
verejnom priestranstve, ktoré patrí všetkým, už nie.
DK

V apríli oslavujú:
85 - te narodeniny
Jozef Tokovský,
Eva Solčániová,
80 - te narodeniny
Ľudovít Kvasňovský
75 - te narodeniny
Kvetoslava Janišová,
70 - te narodeniny
Ernest Štráma,
Jozef Žeby,
Mária Dávidová,
Anna Belajová,
Mária Čanakyová,
Mária Izraelová
65 - te narodeniny
Mária Zásterová,
Eva Petrovičová,
Eva Szlatényiová,
60 - te narodeniny
Alžbeta Gašparíková,
Mária Pipíšková
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Tatiana Oravcová,
Alex Ivanič
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Štefan Fiala

Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.
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Autoškola PANTER
Ste automechanik, motorkár,
vyznavač vodných športov
alebo cestovateľ? Ak chcete
využívať svoje zamestnanie
či koníček naplno musíte mať vodičské
oprávnenie sk. BE - iba vtedy môžete za
sebou ťahať prívesný vozík nad 750 kg!

Novinka!

Facebook Autoškola PANTER

Akcia na sk. B

Využite uvítaciu ZĹAVU na sk. BE
a prihláste sa v našej Autoškole PANTER

UVÍTACIA

ZĹAVA

INFOLINKA: 0905 554 888
pre Vašu
obec na sk. BE Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

