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POZVÁNKY

PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
Milí čitatelia Mojmírovčana,
prvým januárom prišiel nový rok. Môžeme urobiť pomyselnú čiaru za uplynulým
obdobím, ale zároveň nám treba pokračovať v tom, čo sme ešte nedokončili. Január
je nielen začiatkom nového roka, ale aj
mesiacom nových predsavzatí. Nový rok
2016 sa bude niesť, podobne ako minulé
obdobie, v znamení zmien. Mení sa spôsob
nášho života, nevynímajúc rôzne starosti a
komplikácie, ale aj radosti. Predchádzajúce myslenie a konanie rýchlo nahrádza nové. Nedávno nastúpila informačná
éra. Printové a elektronické médiá zasypávajú naše hlavy
obrovskými množstvami správ. Súčasťou týchto procesov je
aj náš obecný časopis.
Dvojčíslom začíname už XXII. ročník vydávania obecného časopisu Mojmírovčan. Spomínam si, ako sme vtedy
pred viac ako 20 rokmi na obecnom úrade bez väčších
novinárskych skúseností pripravovali prvé čísla Obecných
zvestí Mojmírovčan. Redakčná rada sa vytvorila až neskôr.
Nikdy nezabudnem na skromné začiatky, lebo mi ich vôňa
každého nového čísla nášho časopisu neustále pripomenie,
vždy znovu a znovu. V priebehu tých uplynulých rokov sa
Mojmírovčan stal bezprostrednou súčasťou našej obce a
postupne sa zvyšovala jeho žurnalistická úroveň. Redakčná
rada, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom pred
necelým rokom, prináša zmeny do obsahu tohto periodika a
spolu s grafickým štúdiom aj do dizajnu. Súčasná redakčná
rada má cieľ tvoriť časopis tak, aby zverejnené publikačné
prvky boli pre čitateľov zaujímavé a pestré, zároveň aktuálne, presné, pravdivé, overené a úplné a súčasne aby časopis
plnil informačnú, vzdelávaciu, osvetovú, propagačnú aj
zábavnú funkciu, pri rešpektovaní novinárskej etiky a vydavateľom stanovené smerovanie. Budeme veľmi radi, keď
sa okrem členov redakčnej rady a tradičných prispievateľov
spolutvorcami Mojmírovčana stanú aj čitatelia svojimi poznatkami, skúsenosťami a postrehmi zo života našej obce.
Zároveň chcem požiadať o zasielanie príspevkov na adresu
mojmirovcan @mojmirovce.sk, uvedenú v tiráži.
Na začiatku roka si spoločne poprajme úprimnú vieru
v seba, vo vlastné schopnosti, k tomu priložme odhodlanie
urobiť niečo pozitívne v prospech našich najbližších, našej
obce aj nášho časopisu.
Želám vám príjemné čítanie zimného dvojčísla obecného
časopisu.
Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský,
predseda redakčnej rady
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* Obec Mojmírovce v spolupráci so ZO JDS v Mojmírovciach pripravujú kultúrne podujatie Fašiangy 2016, ktoré sa uskutoční v sobotu
6. februára 2016 v kultúrnom dome. Srdečne ste vítaní. Predstavia
sa umelci z TV Senzi - Monika Rigó, Miro Fančovič, Nora Bláhová,
Miro Švába, kabaretná umelkyňa Maja Velšicová a ďalší.
* ZO SZZ v Mojmírovciach v spolupráci s obcou Mojmírovce pozýva
svojich členov a širokú verejnosť na prednášku s besedou pod názvom
Fašangové seménko o problematike semenárstva, bioochrany a biohnojenia rastlín vo štvrtok 4.2.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome.
Na prednáške je možné získať kupón na nákup semien, zelenín,
kvetín, liečivých a aromatických rastlín a trávnych zmesí so zľavou.
Súčasťou podujatia bude hudobný program a malé občerstvenie vo
fašiangovom duchu.

SAMOSPRÁVA OBCE INFORMUJE

Nová zeleň v našej obci
V priebehu druhého polroka 2015 sa v našej obci vysadilo na
rôznych miestach značné množstvo nových okrasných stromov, kríkov a kvetov nielen z dôvodu skrášľovania obce, ale predovšetkým
pre skvalitnenie životného prostredia, v ktorom žijeme. Obec Mojmírovce i naďalej plánuje s rozširovaním výsadby novej zelene po
celej obci, odborným ošetrovaním a úpravou už vysadenej zelene, čo
je veľmi pozitívne.
• Na Hliníku: 17 ks Quercus rubra L. = Dub červený (na obrázku).
• Cintorín: 9 ks Malus ´Everest´ = Jabloň Everest, 150 ks Tuja occidentalis L. ´Smaragd´ = Tuja západná smaragdová.
• Námestie sv. Ladislava, pri obecnom úrade: 3 ks - Sorbus aucuparia L. ´Autumn spire´ = Jarabina vtáčia, 10 ks - kríky - Physocarpus
opulifolius (L.) Maxim. ocar ´Red baron´ = Tavolník kalinolistý
červený barón.
• Alej na námestí: 2 ks náhrada za vyhynuté - Crataegus leavigiata
Poir. In. Lam. ´Pauls Scarlet´ = Hloh obyčajný plnokvetý.
• Malý kaštieľ - Regionálne múzeum Mojmírovce: V rámci projektovej výsadby sa v areáli zrekonštruovaného Malého kaštieľa
realizovala výsadba pestrej škály dlhovekých listnatých stromov
ale aj doplnkových druhov s okrasným efektom v množstve 50 ks,
výsadba 15 ks okrasných kvitnúcich krov, 440 m² veľkoplošnej
výsadby trvalkových záhonov, množstvo cibuľovín a 40 m živých
stálozelených plotov.
Text a foto: tt

Titulka:
Novoročný sneh
v našej obci

Foto: Archív obce

Nové dreviny na cintoríne

Výsadba zelene
na Hliníku
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ROZHOVOR
S Mgr. Gertrúdou Štrámovou
o činnosti a cieľoch základnej školy

žiakov na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných obcou.

Na základe výsledkov
výberového
konania a návrhu Rady
školy starosta obce vymenoval k 1. augustu
2015 Mgr. Gertrúdu
Štrámovú do funkcie
riaditeľky Základnej
školy v Mojmírovciach.
Po polročnom pôsobení
na tomto poste sme ju
požiadali, aby čitateľov
informovala o činnosti
a zámeroch školy.

Čo vás motivovalo ísť do výberového konania?
Bola to príležitosť zrealizovať zámer - vrátiť do
povedomia verejnosti dobré meno našej školy.
Uvedomovala som si pozitíva, ale i negatíva tejto
náročnej práce. Veľmi dobre poznám silné, ale
i slabé stránky školy. Podpora kolegov ma utvrdila v tom, že so svojimi odbornými, ale i ľudskými
stránkami túto náročnú prácu zvládnem.
Motiváciou ísť do výberového konania boli aj
deti, naši žiaci. Bola by som veľmi rada, aby
sa naša škola stala pre nich skutočným druhým
domovom, miestom, na ktoré budú s hrdosťou
spomínať a do ktorého sa budú i po mnohých
rokoch radi vracať.

Otázka na začiatok rozhovoru je smerovaná k
vašej profesii.
Ako učiteľka pracujem už 19 rokov. Po ukončení
štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre
som 2 roky pracovala na ZŠ v Šali-Veči. Mojou
túžbou však bolo pôsobiť v ZŠ v Mojmírovciach,
v ktorej som bola kedysi žiačkou. Chcela som sa
obohatiť o skúsenosti mojich učiteľov a učiteliek,
ktorí na škole ešte aktívne pracovali. A tak som
privítala možnosť nastúpiť do ZŠ ako rezervná
sila. Pracovala som v školskom klube a po pár
mesiacoch som začala vyučovať svoje aprobačné
predmety slovenský jazyk a dejepis. Po krátkej
materskej dovolenke som pokračovala v práci aj
ako triedna učiteľka. Samoštúdiom som získavala
poznatky o nových alternatívnych formách vyučovania, ktoré som sa snažila v praxi overovať
a svoje skúsenosti som zhmotnila v atestačných
prácach. Aktívne som sa spolupodieľala na školskom vzdelávacom programe Motýlik, zapájala
som sa do všetkých projektov školy, pokračovala
som vo zvyšovaní svojej kvalifikácie prostredníctvom rôznych špecializačných, inovačných
a aktualizačných vzdelávaní. Získané poznatky
som sa snažila realizovať aj v školskej knižnici,
ktorú som prebudovala na školské informačné
centrum so študovňou. Ako správkyňa školskej
knižnice som organizovala prípravy podujatí
k Medzinárodnému dňu školských knižníc a k
Marcu - mesiacu knihy.
Zapájala som našu školu do projektov a súťaží
a postupne sme získavali čoraz lepšie umiestnenia. Vediem čitateľský krúžok, ktorého náplňou
je nielen vzťah k čítaniu, ale i prezentácia našich

Aké ciele ste si stanovili v koncepcii školy v
nasledujúcom období?
Stanovila som si tieto ciele:
zlepšiť a posilniť imidž školy, podporovať
modernizáciu vyučovacieho procesu, rozvíjať
event (zážitkový) marketing, zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov.
Pre splnenie týchto cieľov by som chcela, aby škola bola otvorenou pre okolie, priebežne sledovala
požiadavky žiakov, rodičov, učiteľov, obecných
zastupiteľstiev, štátnych školských orgánov,
všetkých, ktorí vstupujú nejakým spôsobom do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Chcem, aby
vstupovali do rovnocenného partnerstva: škola
- rada školy - rodičovská rada - zriaďovateľ
a žiacky parlament.Pri takejto vzájomnej spolupráci, podpore, komunikácii, pravidelnej informovanosti a akceptácii jednotlivých činiteľov
môžeme pozdvihnúť školu v očiach verejnosti.
Ak chceme vytvárať školu, ktorá bude konkurencieschopná, musíme poznať jej slabé, ale
i silné stránky, kde má škola rezervy – hmotné
i duševné. Uvedomujem si, že dobrý manažment
školy, ktorý bude vedieť motivovať a aktívne
podporovať svojich spolupracovníkov, dokáže
splniť vytýčené ciele a svojím profesionálnym
prístupom skvalitňovať všetky zložky výchovno-vzdelávacieho procesu.

4

ROZHOVOR

Aké boli vaše prvé pocity po oznámení výsledkov výberového konania?
Po oznámení výsledkov som bola prekvapená, ale
zároveň som sa tešila, že budem môcť realizovať
svoje vízie. Súčasne musím priznať, že som si až
tak zreteľne neuvedomovala, že funkcia riaditeľ-

Foto: Mgr. Jitka Pahulyiová

ky sa ma hneď dotkne viac z iného uhla pohľadu
- finančný rozpočet školy, dokumenty, legislatíva
a pod.
Čo ste riešili v prvých dňoch v pozícii riaditeľky ZŠ?
Keďže som nastúpila počas prázdnin, najdôležitejšou úlohou bolo pripraviť školské dokumenty,
úväzky a budovu školy na bezproblémový začiatok školského roka so zreteľom na financovanie
školy. Musela som rozmýšľať ako ušetriť tak,
aby to nebolo na úkor kvality vzdelávania. Avšak
v spolupráci s mojou zástupkyňou PaedDr.
Žanetou Benčíkovou a ekonómkou školy Ing.
Dušanou Zábuškovou sme našli riešenie, ktoré
teraz na začiatku nového kalendárneho roka môžem vyhodnotiť ako veľmi úspešné, pretože sme
sa z mínusových finančných položiek dostali do
hodnôt, vďaka ktorým sme mohli na konci kalendárneho roka zakúpiť materiálne vybavenie do 3
odborných učební (lavice, stoličky, PC technika)
a vstupného respíria, doriešiť vybavenie tried so
sklokeramickými tabuľami, pripraviť materiál
na rekonštrukciu šatní – prezliekarní a rôzny
materiál pre údržbu školy.
Ako si predstavujete prezentáciu činnosti školy na verejnosti?
Od prvých dní sa snažíme intenzívne pracovať
na aktualizácii webovej stránky školy, zapájame
sa do všetkých kultúrnych podujatí organizovaných obcou, naši žiaci sa prezentovali slovom,
spevom a tancom v obecnom vianočnom mestečku a vyvrcholením našich aktivít bolo vydanie
nášho školského časopisu Školobežka. Popri
uvedených aktivitách sme pre žiakov pripravova-

li netradičné formy vyučovania - exkurzie, blokové vyučovanie a pod., prebiehali školské kolá
olympiád a rôznych súťaží (najúspešnejší žiaci
nás budú reprezentovať v okresných kolách)
a vytvárali sme priestor pre záujmové útvary ponúkame deťom 22 krúžkov, v niektorých spolupracujeme s dobrovoľníkmi, ľuďmi obetujúcimi svoj voľný čas pre naše deti - Ing. Stanislav
Andris vedie stolnotenisový krúžok a MUDr.
Miroslav Kozár vedie poľovnícky krúžok.
Aké je súčasné priestorové a materiálne vybavenie školy?
Našli sme kompromis pri riešení priestorových
problémov s MŠ a ZUŠ a vďaka finančnej
pomoci obce Mojmírovce sme vytvorili nový
priestor pre školský klub, opravili sme podlahu
na chodbe pre žiakov 1. stupňa a zakúpili sme
nové šatňové skrinky. Ešte počas prázdninového
obdobia sme zrekonštruovali tri triedy, ktoré
sme materiálne skompletizovali a v tomto duchu
chceme pokračovať.
Uvediete na záver rozhovoru aj vaše želanie?
Mojím želaním je, aby absolventi našej školy
boli úspešnými a šťastnými ľuďmi a aby ZŠ
v Mojmírovciach bola vyhľadávanou školou
v celom mikroregióne Cedron. Verím, že komunikáciou, spoluprácou a vzájomnou dôverou
všetkých, ktorým záleží na našej škole, tento cieľ
dosiahneme.
Otázky položil a mnoho úspechov v oblasti výchovy a vzdelávania aj v osobnom živote zaželal
Ivan Mojmír Zoborský,
predseda RR
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Tanečné zábavy
v Mojmírovciach

O týždeň 6. decembra zavítal do našej
obce Mikuláš. No ešte predtým, ako prišiel,
predviedli deti MŠ a ZŠ pekné vystúpenie
hodné odmeny. Zrazu sa však objavili čerti
a chceli zabrániť príchodu Mikuláša, odrazu
prišiel anjel, aby situáciu zachránil, rozsvietil
2.sviečku na adventnom venci a potom spolu
s ním všetci volali: Mikuláš, Mikuláš! A on
prišiel na koči v sprievode anjela a priniesli

Výstava mojmírovských umelcov
Rok 2015 bol bohatý na mnoho kultúrnych
udalostí v Mojmírovciach. Posledná novembrová nedeľa patrila umelcom žijúcim v obci
Mojmírovce a výstave ich výtvarných prác. Po
vzhliadnutí jednotlivých dielok si človek uvedomil, koľko nadaných, schopných a tvorivých
ľudí pochádza z Mojmíroviec alebo žijú v tejto
obci. Máloktorá obec na Slovensku sa môže pochváliť takou nevšednou výstavou, ktorá už má
v obci tradíciu.
Bola to v poradí piata výstava - také malé
mojmírovské výročie. Tak ako v predošlých rokoch aj táto bola v priestoroch kaštieľa - vo veľkej
sále. Všetkých prítomných privítal Mgr. Martin
Palka, v roku 2015 po prvýkrát nielen ako organizátor výstavy, ale aj ako novozvolený starosta
obce Mojmírovce. Mojmírovských výtvarníkov
predstavila pani Viola Haršániová. Na samom
začiatku, žiaľ, musela oznámiť smutnú správu, že
niekoľko dní pred uskutočnením výstavy zomrela známa a mimoriadne talentovaná výtvarníčka
Anna Mϋllerová. Prítomní si uctili jej pamiatku
tichou spomienkou. Vždy budeme mať v pamäti
jej nádherné maľby hýriace prekrásnymi živými
farbami, ktoré mohli návštevníci vidieť aj na tejto
novembrovej výstave.
Takmer tri desiatky umelcov prezentovali
svoje práce vytvorené rôznymi technikami. Návštevníci mohli vidieť maľby Adriany Holkovej,
jej dcérky - najmladšej vystavovateľky - Veroniky Holkovej, Márie Dávidovej, Stely Veľkej,
Andrey Bakošovej, Evy Minárikovej, Lýdie
Radošovskej, maľbu na sklo Lucie Franclovej,
maľbu na drevené doštičky Márie Kukanovej,
grafiku Martina Lacu. Mohli sme obdivovať
jemnú krásu paličkovanej čipky aj paličkovaných
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šperkov a obrazov autoriek Angeliky Pavlovej,
Edity Filovej, Ľudmily Belanovej, Antónie Zoborskej, Marty Kvasňovskej, krásu vyšívaných
obrazov Heleny Feješovej. Rôznymi technikami
výstavu obohatili Mária Kukanová - servítková
technika na sade do kuchyne, Lucia Franclová
- levanduľové dekoračné predmety, drobné úžitkové predmety, košíky zo sena Jozefíny Tulipánovej či model hodvábnych šiat od Mgr. Moniky
Zavadinkovej. Časť výstavy tradične patrila aj
umeleckej fotografii Hany Kolářovej , Františka
Kolářa, Edity Hanzelíkovej, Viktora Štourača.
Emília Brathová spestrila výstavu už tradične
svojimi nevšednými betónovými sochami. Svoje
rezbárske umenie a dizajn v dreve predstavili
umelci z Ateliéru pri kaplnke – Edita Filipová,
Lucia Žilíková, Sergej Janajev. Drevo použil vo
svojej inštalácii spolu s Barborou Kotryovou aj
Róbert Žilík. Barbora Kotryová vytvorila pre túto
výstavu aj priestorovú plastiku stromu s využitím
rôznych materiálov.
Ďakujeme všetkým vystavujúcim za ich
zodpovednú prípravu na túto jedinečnú akciu,
za prezentáciu veľmi kvalitných výtvarných diel
a úžitkových predmetov. Ďakujeme aj za to, že je
badateľné, ako rozvíjajú svoj talent a ako s radosťou odovzdávajú do života svoje práce. Veľmi nás
všetkých potešila bohatá účasť a tiež, že výstavy
sa zúčastnili aj nové tváre a ukázali svoj talent.
Pevne veríme, že v tomto roku 2016 sa zase všetci
na takejto výstave stretneme. Ďakujeme aj vedeniu kaštieľa za ústretovosť a podporu, taktiež
všetkým zamestnancom a všetkým tým, ktorí sa
obetavo podieľali na príprave a realizácii tejto
výstavy.
Text: Edita Filipová, kurátorka výstavy
Foto: Bc. Rudolf Arpáš

Spoločné čaro vianočného obdobia sa v našej
obci začalo sláviť 28. novembra v kostole sv.
Ladislava posvätením adventných vencov a spoločným rozsvietením 1. sviečky na obecnom
adventnom venci na námestí.

Tradičné „batôžkové“ zábavy, ktoré
usporadúva OZ INŠPIRÁCIA v spolupráci
s obcou Mojmírovce, sa tešia všeobecnému
záujmu verejnosti. Milovníci tanca, dobrej
hudby a zábavy na úrovni sem prichádzajú
už tradične zo širokého okolia. V poslednom štvrťroku 2015 patrilo pódium dychovej hudbe DRIETOMANKA (na obrázku)
v katarínsky podvečer 22. novembra a na
predsilvestrovskej zábave 27. decembra
zasa zahrala skupina Duo Jamaha. Aj v novom roku sa môžete tešiť na ďalšie zábavy
tohto typu. Všetci ste srdečne vítaní!
Text: tt
Foto: Filip Vereš

Spoločné slávenie
adventu, Vianoc
a Silvestra 2015
v našej obci

na námestie radosť všetkým, ktorí netrpezlivo
očakávali jeho príchod. Najväčšiu radosť však
mali deti, pretože im Mikuláš odovzdal sladké
balíčky (bolo ich vyše 150). Spolu si všetci zaspievali i zatancovali.
Dni ubiehali, rozsvietila sa 3. a 4. sviečka
na adventnom venci. Nastal 21.december, čas na
spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na
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námestí. V rukách ľudí sa postupne rozsvietili
prskavky a spustením malého ohňostroja sa vianočný stromček rozsvietil. Príjemnú atmosféru
umocňovala vianočná hudba a chutný punč pre
deti i dospelých.
Vianočné sviatky prišli k nám, vo svojich
domovoch a polnočnou omšou v kostole sv. Ladislava si všetci veriaci pripomenuli narodenie
Krista.
Silvestrovské oslavy sú plné radosti z očakávania na príchod nového roka. Spoločné
ukončenie roka 2015 sa opäť konalo na Námestí
sv. Ladislava krátko pred polnocou. Klasickým
odpočítavaním a ohňostrojom sa privítal v našej
obci nový rok 2016.
Mnohým z nás však k vianočnému obdobiu
niečo chýbalo. Pani Zima nám síce priniesla
mráz, ale bez snehu. Vypočula priania mnohých
ľudí a bielou pokrývkou nás obdarovala presne
1. januára 2016.
Text: tt
Foto: Filip Vereš, tt

Mikulášske jabĺčko
mojmírovských
záhradkárov
V nedeľu 6.12. 2015
členovia ZO SZZ v Mojmírovciach prekvapili
občanov na Námestí sv.
Ladislava Mikulášskym
jabĺčkom,
piesňami,
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gajdovaním a pískaním na píšťalkách. Tak ako
v minulosti chodieval Mikuláš s jabĺčkom, aj
naši záhradkári darovali zo svojich záhrad tento
symbol zdravia svojim spoluobčanom. Svojou
návštevou si koledníci uctili aj obyvateľov
CEDRON SENIOR, n. o. Vďaka patrí všetkým,
ktorí pomohli pripraviť túto akciu.
Text: Robert Žilík
Foto: archív DROPiK

Mojmírovské
vianočné trhy

ZAZNAMENALI SME V OBCI

živým Betlehemom. V reštaurácii sa po celý čas
podávali tradičné vianočné špeciality. Večerný
program pokračoval vo vianočnom duchu a patril fujarovým variáciám a hudobnému združeniu
Musicantica Slovaca.
Text a foto: tt

Vôňa medovníčkov
Predvianočné obdobie sa nám neodmysliteľne spája s pečením vianočného pečiva, ale hlavne s vôňou pečúcich sa medovníkov. Deti, ktoré
radi a pravidelne navštevujú obecnú knižnicu,
si mohli 14.12.2015 vyskúšať svoje cukrárske
umenie zdobením medovníčkov, ktoré si potom

Uvítanie
detí do život a
Vianočné trhy, ktoré usporadúva a organizuje Kaštieľ Mojmírovce v spolupráci s obcou Mojmírovce a ZUŠ Mojmírovce, sa stali tradičným
podujatím v priestoroch kaštieľa. Za príjemnou
predvianočnou atmosférou sem prichádzajú ľudia z obce i okolia. 12. decembra sa v obedných
hodinách otvorili vianočné trhy vo vonkajších
priestoroch a súbežne prebiehal bohatý kultúrny
program vo vnútorných priestoroch kaštieľa. Na
úvod vystúpili deti z MŠ a ZŠ. Deti ZUŠ zo súboru Zbojník pod taktovkou cimbalovky Urmín
predviedli vianočné zvyky od Ondreja po fašiangy, pokračovalo sa v klasickom i rockovom štýle
a vianočnú atmosféru veľmi pekne ukončili deti

V utorok 15.12.2015 obradnú miestnosť
obecného úradu zaplnili rodičia so svojimi
deťmi narodenými v 2. polroku 2015.
Zúčastnili sa slávnostného uvítania detí do
života a zápisu do pamätnej knihy.
Pozvanie prijalo 10 bábätiek spolu
s rodičmi a príbuznými. Malým
Mojmírovčanom sa slávnostne prihovoril starosta obce Martin Palka.
Prítomných svojim programom
potešili deti z materskej školy a
základnej umeleckej školy. Na spokojných tvárach bolo vidieť, že slávnostnú atmosféru obradu si všetci
prítomní intenzívne vychutnali.
Dojmy rodičov nového spoluobčana Edka Ambroza boli takéto:
„Milo nás prekvapilo, keď
náš synček dostal pozvánku na

mohli zobrať domov. Ich šikovné rúčky vytvorili
naozaj krásne medovníčky, ktoré rozvoňali celú
knižnicu.
Text a foto: A. Filová
uvítanie detí do života, ani sme netušili, že sa
niečo také ešte organizuje. A keďže aktivity
obce plne podporujeme a páči sa nám, že obec
„žije“, samozrejme sme sa zúčastnili. A vôbec
sme to neoľutovali. Bolo to naozaj veľmi milé
a dojemné. V rukách držíte svoje bábätko a teší
vás, že toľkí ľudia si dali tú námahu privítať ho
milým slovom, básničkou, pesničkou, kvetom aj
darčekom“.
Text: g.h. Foto: Archív obce
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15 rokov
súboru SENIOR
Ľudový spevácky súbor Senior každoročne
začiatkom decembra organizuje predvianočné
stretnutia svojich členov. V posledných rokoch
sa stretnutí v kultúrnom dome zúčastňujú aj
členky Country skupiny. Ostatné stretnutie bolo
výnimočné tým, že si súbor pripomenul 15. výročie svojho vzniku. Od založenia je súčasťou
mojmírovskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku.

Na slávnostnom stretnutí predseda ZO JDS
a organizačný vedúci súboru Vincent Belan privítal starostu obce Mgr. Martina Palku a ďalších
pozvaných hostí. Uviedol, že na začiatku mal
súbor v repertoári len niekoľko piesní, teraz už
viac ako 130. Pôvodné zloženie súboru pri jeho
vzniku v podstate zostalo nezmenené, len v posledných rokoch sa čiastočne omladila mužská
časť súboru. Poďakoval Bc. Rudolfovi Arpášovi
za umelecké vedenie súboru, obci Mojmírovce
prostredníctvom súčasného i predchádzajúceho
starostu Imricha Kováča, ďalej Poľnohospo-

dárskemu družstvu, manželom Filovcom ml. a
OZ Mojmírovské kroky za pomoc. V príhovore
starosta obce ocenil celkový prínos súboru a
poďakoval za dlhoročnú aktívnu činnosť. Za členov súboru poďakoval Bc. R. Arpáš a menovite
obom vedúcim súboru poďakoval aj zakladajúci
člen súboru Ľudovít Mičina. Následne starosta
obce a predseda ZO JDS odovzdali pamätné listy pri príležitosti založenia súboru organizáciám
a jednotlivcom: Poľnohospodárskemu družstvu
Mojmírovce, OZ Mojmírovské kroky, I. Kováčovi, Kaštieľu Mojmírovce, s. r. o., Bitúnku
Mojmírovce REFKA, s. r. o., Tauris Nitria, s. r.
o. Mojmírovce a starosta obce odovzdal členom
súboru spomienkové predmety. Po odovzdaní pamätných a ďakovných listov zakladajúca členka
súboru Jarmila Macáková precítene zarecitovala
baladu Skamenelá pastierka a zakladajúce členky
súboru Mária Čanakyová a Magdaléna Šebestiánová zaspievali pozdravnú pieseň. K prítomným
sa tiež znovu prihovoril Ľ. Mičina, ktorý ako
vtedajší moderátor zaspomínal na vystúpenie súboru pred Vianocami v roku 2001. Potom celkom
nečakane zavítal medzi účastníkov stretnutia
Mikuláš s anjelom a rozdal darčeky.
V neformálnej časti stretnutia niekoľkí členovia súboru spolu s Mikulášom a anjelom sa
presunuli do vedľajšej budovy zariadenia sociálnych služieb CEDRON SENIOR Mojmírovce,
n. o., kde ich privítala riaditeľka Mgr. Jarmila
Boríková, a spolu s prítomnými zamestnancami zariadenia v sprievode akordeónu zaspievali
klientom vianočné koledy a slovenské ľudové
piesne a Mikuláš rozdal sladkosti. Básničkami a
piesňami sa pohotovo pridali tiež mobilní klienti.
Riaditeľka zariadenia návštevu komentovala
takto:
„Sme veľmi vďační, keď si na nás niekto
spomenie a spríjemní nám chvíle, ktoré sú pre
mnohých veľmi ťažké. O to je cennejšie, keď je
to srdečné, ako to bolo aj s vystúpením vášho súboru. Mikuláš s
celým sprievodom bol príjemným
oživením pre našich seniorov.
Budeme veľmi radi, keď nás opäť
navštívite a spolu si zaspievame
krásne piesne. Veď hudba a spev
je liekom i balzamom na dušu,
zdvihne náladu a potom nám je
všetkým veselšie.”
Text: Ivan Mojmír Zoborský
Foto: Ing. Juraj Arpáš
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Oslavovali sme
s jubilantmi
Dopoludnia 15.12.2015 starosta obce prijal
v priestoroch kaštieľa našich spoluobčanov
- jubilantov, ktorí oslávili v tomto roku 80, 85
a 90- ročné životné jubileá. Pozvanie prijalo
14 oslávencov. Posedenie spestrili programom
žiačky ZUŠ. K jubilantom sa prihovoril starosta
obce Martin Palka, predseda PD Peter Schultz,
predseda JDS Vincent Belan.
Počas príhovorov, podľa slov jubilantov, sa
im v mysli vynorili spomienky na svoj život,
ktorý nikto z nich nemal ľahký. Spomienky boli
orosené aj slzičkami, avšak po chutnom obede
už nechýbali veselé spomienky a dobrá nálada.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali starostovo
pozvanie, a poďakovanie patrí aj predsedovi PD
za sponzorské dary.
Každým rokom, keď sneh a mráz postriebria
krajinu, vstupuje do každého príbytku tak dlho
očakávané čaro Vianoc. Niet takých sviatkov,
ktoré by boli opradené toľkými zvykmi, piesňami, spomienkami, či vinšami, ako prichádzajúce
Vianoce. V takomto duchu sa nieslo aj predvianočné posedenie jubilantov.

„Za všetkých prítomných oslávencov ďakujem starostovi Mgr. Martinovi Palkovi, Ing. Petrovi Schultzovi, Vincentovi Belanovi a členom
ZPOZ-u, ktorí dokázali pripraviť pre nás takéto
jedinečné posedenie. Všetci prítomní sa zhodujeme v tom, že sme boli milo prekvapení a na tento
deň budeme spomínať do konca života.“
Takto úprimne sa na posedení za všetkých
poďakoval Ľudovít Mičina, ktorý sa dožil 80ročného životného jubilea.
Mária Pintérová, 90- ročná jubilantka napísala:
„Bolo to pre nás jubilantov výnimočné a milé stretnutie pri slávnostnom obede. Po úvodnom
príhovore starostu obce nás jednotlivo pozývala
matrikárka k podpísaniu sa do pamätnej knihy.
Zároveň nám zablahoželali s kytičkou a pán starosta nám odovzdal spomienkový darček.“
Pokračovali sme v družnom rozhovore s poďakovaním za vynikajúce stretnutie. Zobrali sme
si k srdcu slová, ktoré povedal starosta po zvolení do tejto zodpovednej funkcie: „len spoločnou
prácou, nadštandardnými medziľudskými vzťahmi a vzájomným pochopením sa budeme cítiť
v Mojmírovciach príjemne a bezpečne.”
Text: Gabriela Hlinková
Foto: Archív obce
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Priebeh roka 2015
v DHZ Mojmírovce
Betlehemská hra z Veľkej Doliny

Traja králi
Dňa 6. januára prišli traja králi do mojmírovského kostola sv. Ladislava, aby darovali radosť
a zavinšovali zdravia, šťastia, pokoja v novom
roku 2016. Po sv. omši sa rozozvučali pastierske
rohy, zvonce, píšťalky a gajdy.
Miestne koledy, novoročné a trojkráľové piesne hrala a spievala Musicantica Slovaca a Detská
Muzika Zurmína pod vedením Roberta a Márie
Žilíkových. Premiéru mal aj mladý gajdoš z Veľ-

Detská muzika Zurmína
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kej Doliny, potomok slávneho gajdoša Miša Motúza z Čápora, Martin Kusy. V programe nechýbala unikátna betlehemská hra z Veľkej Doliny
s drevenými pohyblivými figúrami, ktorú zrekonštruoval PaedDr. R. Žilík a naštudovala Musicantica Slovaca. Deti tiež predstavili a v piesni
Zimný kalendár animovali vlastnoručne zhotovené pohyblivé figúrky. Každý sviatok - tak i Traja
králi - pomáha ponoriť sa hlboko do plynutia času
našich predkov a zažiť vo vlastnej duši poznanie
a pocity minulých generácií. Bez tohto poznania
a zážitkov nemôže byť reč o generačnej kultúrnej
kontinuite. Napriek tomu, že z vedomia mladej
generácie vypadli mnohé javy a pojmy, ktoré
boli a sú súčasťou kolektívneho povedomia,
s radosťou môžeme
konštatovať, že udalosť,
akou boli tohtoroční
Traja králi - priniesla
ovocie.
Ak sa deti rozhodli
vziať do ruky píšťalky,
citary, dokonca aj gajdy, a objavovať históriu
a slovesnosť nášho regiónu, potom sa nemusíme báť straty historickej
pamäti.
Text:
Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.
Foto: archív DROPiK

O činnostiach DHZ Mojmírovce sme vás
naposledy informovali v marcovom čísle 2015.
Priebeh uplynulého roka bol výrazne poznačený
lokálnymi požiarmi v našej obci a jej okolí (Cabaj - Čápor, Štefanovičová, Poľný Kesov a Veľká Dolina) hlavne z dôvodu vysokých teplôt
v letnom období, kde členovia DHZ zasahovali
a pomáhali pri hasení a odstraňovaní následkov
požiaru, napr. vznietenie strnísk, hnojísk alebo
suchých porastov. Snáď najkurióznejší bol prípad
hasenia odpadovej smetnej nádoby v našej obci,
v ktorom sa nachádzali neuhasené zvyšky popola. Správnym a rýchlym postupom bol požiar
uhasený. DHZ Mojmírovce zasahoval od konca
marca celkovo 11 - krát. Vďaka veľmi dobrej

Šanca budúcnosti
Odborné učilište internátne Mojmírovce
ukončilo realizáciu projektu. Šanca budúcnosti, ITMS kód Projektu: 26110130604 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“,
„Dopytovo - orientovaný projekt“, Operačný
program: Vzdelávanie spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a prostriedky
štátneho rozpočtu SR, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, dátum realizácie: 03/2014 – 10/2015.
Po úspešnej realizácii projektu Človek človeku sme 31.10.2015 ukončili aj aktivity projektu
Šanca budúcnosti. Vďaka finančným prostriedkom ESF a prostriedkom ŠR SR sme komplexne

spolupráci s HaZZ v Nitre a okolitými DHZ je
práca členov DHZ Mojmírovce rýchlejšia a účinnejšia. Nový rok sa však rozhodli odštartovať
poriadnou zábavou, a to: 1. hasičským plesom.
Do tanca hrala skupina Exil. Veliteľ zboru Dušan Pekarík odporúča: „Keďže je vykurovacia
sezóna, treba dávať pozor na to , čo sa spaľuje v
krboch, kachliach alebo peciach. Treba umožniť
oprávneným osobám skontrolovať vykurovacie
telesá, ktoré vyhrievajú naše domovy, vyhneme
sa tak zbytočným problémom. Zároveň chcem
upozorniť, že v zimnom období je dôležité prihliadať aj na zvýšené nebezpečenstvo úrazov,
či je to pri cestách do práce a späť domov, pri
prechádzkach alebo nákupoch. Nebezpečenstvo
možného úrazu je skryté za každým rohom, treba byť opatrný, používať reflexné prvky a riadiť
sa pravidlami cestnej premávky.“
Text: tt
Foto: DHZ Mojmírovce
zmodernizovali výchovno-vzdelávací proces
s dôrazom na praktické vyučovanie vrátane
inovácie obsahu a didaktických prostriedkov.
Uskutočnili sme modernizáciu obsahu a metód
vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zrealizované odborné
exkurzie priniesli nové poznatky a skúsenosti
žiakom a pedagógom našej školy. Zabezpečili
sme ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov potrebné pre modernizáciu obsahu a metód vzdelávania.

PaedDr. Janka Stoláriková,
riaditeľka OUI Mojmírovce
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Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
v obci Mojmírovce
Investícia do vašej budúcnosti

Hovorme spolu

Osvetlenie pred rekonštrukciou,
ulica Štvrtý rad

V roku 2015 sa uskutočnila v obci Mojmírovce rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Mojmírovce“.
Dôvodom rekonštrukcie bol nevyhovujúci
stav existujúcich svietidiel, ako aj rozvádzačov
(priemerný vek svietidiel sa odhaduje na viac ako
15 rokov). Existujúce zdroje (sodíkové výbojky,
žiarivky), nevyhovujúce požiadavkám na úsporné a enviromentálne prijateľné zdroje, nahradili
najlepšie dostupné technológie na báze LED
a vzhľadom na havarijný stav boli vymenené aj
rozvádzače verejného osvetlenia. Bolo vymenených 241 svietidiel s doplnením o nové svetelné
miesta na betónových stožiaroch v počte 296 ks.
Riadiaca jednotka rozvádzača verejného osvetlenia zabezpečí, že osvetlenie bude efektívne využité počas celého roka. Týmito opatreniami budú
vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia
verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť
a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných
priestranstvách. Hlavným cieľom projektu bolo
zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie spoľahlivosti a kvality verejného osvetlenia v obci,
zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia
a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. Projekt je finančne podporený zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Operačného programu: Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, Prioritná os: 2. Energetika,
Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy
KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom
hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre OP
KaHR - www.mhsr.sk, odkaz na OP KaHR:
http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501, na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
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V našej obci sa na jeseň realizovali aktivity
s rómskymi ženami. Ich organizátorom bolo
občianske združenie Amaro Nípo v spolupráci
s občianskym združením In Minorita. Išlo o jednu z aktivít projektu Zmena postojov k rodovo
podmienenému násiliu s dôrazom na rómske
komunity, ktorý bol podporený sumou 12 390,eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý
je financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2009 - 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Cieľom projektu Zmena postojov k rodovo
podmienenému násiliu s dôrazom na rómske
komunity je posilnenie aktívneho občianstva.
V novembri až decembri v troch lokalitách, Zbe-

hy, Lužianky a Mojmírovce, prebiehali stretnutia
so ženami v rámci kampane Vakeras jekhetane!
(Hovorme spolu!).
Ženy diskutovali o svojich problémoch, hovorili o svojom postavení a zároveň sa zúčastňovali
neformálneho vzdelávania. Dostali tak priestor
nie len sa niečo nové naučiť, ale aj predostrieť
svoje problémy a hľadať riešenia. Zároveň sa
tak vytvoril priestor na stretávanie. Okrem toho
Dana Bandryová a Alžbeta Zemanová zaznamenali príbehy rómskych žien, hlavne tých, ktoré sa
vo svojom živote stretli s násilím, či už fyzickým
alebo psychickým. Tieto príbehy sa stanú súčasťou publikácie Vakeribena pal o romnija (Príbehy o ženách), ktorú vydáva združenie Amaro
Nípo. Publikácia bude uvedená do života v marci
2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Alžbeta Zemanová, Mgr.Milan Lakatoš

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Osvetlenie po rekonštrukcii
príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvom
hospodárstva SR a prijímateľom obcou Mojmírovce so sídlom Námestie sv. Ladislava 931/7
Mojmírovce. Začiatok aktivít projektu bol plánovaný v termíne jún 2015 - ukončenie projektu
- december 2015. Celkové náklady projektu boli
vyčíslené v čiastke 654 314,22 €, z toho celkové
oprávnené výdavky 543 065,75 €. Zhotoviteľom
diela je spoločnosť ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o., Rampová 5, Košice.
Na základe zmluvy s MH SR bolo financovanie projektu zabezpečené vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov, t.j. maximálne vo
výške 515 912,46 €, zostávajúca časť výdavkov
bola financovaná z rozpočtu obce a návratných
úverových prostriedkov.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Autor: Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce

V januári oslavujú:

Vo februári oslavujú:

85 - narodeniny
Štefánia Kukanová
70 - narodeniny
Ján Andruška
65 - narodeniny
Miroslav Taškár
60 - narodeniny
Eva Majzlanová
Alžbeta Kuklová
Terézia Kukiová
Jarmila Šurábová
Marta Jančárová
Jozef Bužík

95 - narodeniny
Alžbeta Liptáková
85 - narodeniny
Alžbeta Michalíková
80 - narodeniny
Mária Žilíková
Alžbeta Kinclová
70 - narodeniny
Kamil Rumanovský
Oľga Visolajská
65 - narodeniny
Anna Mišáková
Anežka Strihová
Mária Fúsková
Miroslav Kvasňovský
Peter Mihálik
60 - narodeniny
Rozália Motyčiaková
Alena Peceková
Ľubomír Laca

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Vybrané štatistické údaje
z matričného úradu
K 31.12.2015 mala naša obec 2890 obyvateľov. V roku 2015 sa v našej obci narodilo 27
detí, z toho 10 dievčat a 17 chlapcov, zomrelo
27 občanov, z toho 13 mužov a 14 žien. V roku

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
František Balázsy,
Peter Molnár,
Fabricio Oláh,
Ela Žáčiková
Deťom želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Notburga Holčíková,
Ľudovít Visolajský
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

2015 v matričnom obvode v Mojmírovciach bolo
uzatvorených 37 manželstiev. Do obce sa prihlásilo 77 občanov a z Mojmíroviec sa odhlásilo
46 občanov. Priemerný vek obyvateľstva našej
obce v roku 2015 bol 40 rokov. Najvyšší vek
v obci je 96 rokov a dožila sa ho pani Jozefína
Kamenická.
Gabriela Hlinková, matrikárka
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Aký bol rok
2015 v OZ
Mojmírovské
kroky
OZ Mojmírovské kroky počas
roka 2015 realizovalo aktivity, ktoré
boli financované z 2% z daní získaných v roku 2014 a z dotácie od obce
Mojmírovce. V roku 2015 sme hospodárili so
sumou 3 795,04 EUR z 2% zdaní a s dotáciou od
obce Mojmírovce vo výške 330,00 EUR.
Náš dlhodobý projekt Poznávame našich
susedov, ktorý realizujeme od roku 2010, sme
rozšírili na Poznávame našich susedov a Európu.
Podarilo sa nám pri príležitosti Dňa Európy v máji navštíviť Európsky parlament v Bruseli a Európsky súdny dvor v Luxemburgu. Okrem toho
sme pripravili pre deti a rodičov návštevu Family
Parku v Rakúsku, čím sme deťom spríjemnili
poslednú prázdninovú nedeľu. Táto aktivita bola
spolufinancovaná obcou Mojmírovce. Využili
sme jedinečnú príležitosť a navštívili sme aj svetovú výstavu TITANIC v Bratislave, ktorá bola
unikátna, zaujímavá a poučná. Zabezpečili sme
dopravu do Paty na slávnostnú svätú omšu pri
príležitosti 30. výročia vysviacky vdp. Ladislava
Kunu, ktorý u nás pôsobil v rokoch 1990 – 1995.
Tradične sme sa podieľali na financovaní aktivít
Odborného učilišťa internátneho (OUI) Mojmírovce a Materskej
školy Mojmírovce.
Spoločne s ďalšími organizáciami
v obci sme sa zapojili do čistenia
obce pri príležitosti
Dňa Zeme a spoločne s učňami
OUI Mojmírovce
a žiakmi ZŠ Mojmírovce sme obci
pomohli vyčistiť
Park Mojmírovce.
V spolupráci s PaedDr. Róbertom Žilíkom sme ukončili
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obnovu barokovej piety na cintoríne smerom do
Svätoplukova. Podieľali sme sa aj na organizovaní Medzinárodného dňa detí v Mojmírovciach.
Tradične sme podporili realizáciu Memoriálu
Vojtecha Kincla a MVDr. Pavla Hájeka.
Pomohli sme aj neformálnym klubom
cyklistov v Mojmírovciach pri organizovaní Cyklotúry 2015 a tiež sme
podporili aj malých futbalistov vo
futbalovej prípravke.
Všetky tieto zaujímavé aktivity
sme mohli zrealizovať len vďaka
finančným zdrojom z 2% z daní a čiastočne aj z obce Mojmírovce. Ďakujeme.
Naše budúce aktivity budú podobné tým
minulým. Časť finančných prostriedkov budeme
venovať na poznávanie zaujímavostí u našich susedov a v Európe, časť na revitalizáciu pamiatok
v obci, ochranu životného prostredia a časť na
podporu športu, detí a mládeže.
V čase vydania časopisu už bude v plnom
prúde podávanie daňových priznaní, prípadne
sa budete rozhodovať, kam poukážete 2% z vašej
dane. Ak sú vám sympatické aktivity, ktoré realizujeme, môžete opäť poukázať 2% nášmu OZ.
Identifikačné údaje:
Názov: Mojmírovské kroky
Právna forma: Združenie
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7,
951 15 Mojmírovce
IČO: 37859439
Bankové spojenie: 0231773705/0900
Za OZ Mojmírovské kroky
Daniela Kozáková
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Slovenské gajdy
a gajdošská kultúra
zapísané
v UNESCO

Teším sa, že aj táto silná, no zabudnutá oblasť
gajdošskej kultúry, ako je náš cedronský región,
prispela k získaniu tohto významného ocenenia.
Vy sám ste majster, máte už nejakých učňov
alebo tovarišov?
K mojim žiakom patria Tomáš Blažek z Nitry,
Mário Pavel z Veľkého Zálužia a začiatočník
s veľkou perspektívou Martin Kusy z Veľkej
Doliny.

Pred rokom našu obec navštívili gajdoši z rôznych kútov
Slovenska, aby nám spríjemnili
a obohatili fašiangové obdobie,
ku ktorému hra na gajdách patrí.
Prišli ako nositelia tradície s cieľom mladým priblížiť a starším
pripomenúť nezabudnuteľné tóny
tohto pre mnohých zvláštneho
hudobného nástroja, že slovenské
gajdy a gajdošská kultúra boli
zapísané do reprezentatívneho
zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva SR a pevne veria,
že sa dostanú aj do zoznamu
UNESCO.
Očakávanie sa naplnilo; gajdy boli začiatkom decembra 2015
zapísané do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva. Nitra a jej
okolie je jednou z lokalít, kde je
gajdošská tradícia stále živá. Aj
Majster s učňom
u nás v Mojmírovciach máme
gajdoša - je ním regionalista Robert Žilík, no len málokto z nás
Mohli by ste nám v krátkosti priblížiť pojem
o ňom vie, že je aj majstrom Cechu slovenských
gajdošská kultúra?
gajdošov a práve od členov cechu vyšla myšlienNa základe môjho bohatého výskumu, týkajúka i veľké úsilie o zápis do UNESCO. Položila
ceho sa nástroja, repertoáru či príbehov, povesom mu niekoľko otázok:
rových rozprávaní a života ľudí nášho kraja som
zistil, že u nás sa gajdošská kultúra spája so staPán Žilík, hráte na rôznych hudobných nárobylým pastierstvom svíň, s odzemkom, kanásstrojoch, čím vás oslovili gajdy?
-tancom, humorom, dôvtipom a odvahou silných
Dôvodov bolo viac - gajdy sú ako „malý orchesjedincov prostého ľudu. Dovolím si tvrdiť, že
ter” s výrazným hlasom, rytmickou hrou sú
tu žili jedni z najlepších gajdošov na Slovensku
vhodné k tancu, ale dá sa s nimi aj meditovať;
- Jozef Antalík, jeho učiteľ Mišo Motúz (Cabajučarovala mi aj ich tvarová a výzdobná rozma-Čápor), ale predpokladám - podľa oral history
nitosť. Gajdošský repertoár (aj) v našom regióne
a repertoáru - že k nim patril aj Ján Zambo z
tvorí najstaršiu vrstvu dodnes zachovaného piesVeľkej Doliny.
ňového dedičstva.
Ďakujem.
Text: tt
Ako vnímate zápis slovenských gájd a gajdošFoto: archív OZ DROPiK
skú kultúru do zoznamu UNESCO?
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Srdce

v správnych
rukách

Nadácia Orange v rámci svojho grantového
programu Darujte Vianoce udelila 9. decembra
2015 ocenenie Srdce na správnom mieste 2015
našej občianke Alžbete Zemanovej, ktorá je u
nás známa ako zanietená dobrovoľníčka v sociálnej oblasti. Pri tejto významnej udalosti som jej
položila otázky.
Mohli by ste sa bližšie predstaviť a niečo o
sebe povedať?
Som rodáčkou z Mojmíroviec a matkou trojročného synčeka Samka. Rada píšem a mojím
malým snom je vydať knihu, v ktorej sa snažím
vyjadriť svoje pocity, názory a realitu každodenného života. Mám rada pozitívnych ľudí, milujem deti, tanec a nesmierne obdivujem krásu prírody. V roku 2007 som začala pracovať v našej
obci ako terénna sociálna pracovníčka. Spolu s
Danou Bandryovou som začala viesť detský klub
Romale a venovať sa deťom i mládeži zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Vďaka terénnej sociálnej práci som bližšie spoznala rodiny, ktoré
potrebujú pomoc a nevedia na koho sa obrátiť.
V rámci svojej práce som sa snažila zrealizovať
rôzne aktivity: otvorenie detského multifunkčného ihriska v obci, zbierky šatstva, rôzne kultúrne
podujatia i futbalový turnaj, ktorý mal spájať
rómskych i nerómskych hráčov. Okrem toho som
sa stala filantropkou Nitrianskej komunitnej na-
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dácie, kde som bola jednou z tých, ktorí podporovali projekty mladých, kreatívnych i hendykepovaných ľudí. Od roku 2010 som členkou detskej
humanitárnej organizácie MINIbodka, v ktorej
pôsobím i v súčasnosti. Ako dobrovolníčka som
začala pracovať s deťmi z detských domovov, s
deťmi z ulice. Práve pri nich som pochopila, že
byť tu pre iných, darovať im lásku a svoj čas, ma
vnútorne napĺňa. Na krátku dobu som si vyskúšala i prácu opatrovateľky. V septembri 2014 som
začala pracovať na pozícii pedagogický asistent
učiteľa na ZŠ v Mojmírovciach. Venovala som sa
integrovaným deťom, predovšetkým zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Začiatkom decembra som zverejnila na sociálnej sieti, že organizujem zbierku šatstva a všetkého, čo by ľuďom v
núdzi mohlo pomôcť. Vďaka zbierke sa do rodín
dostalo ošatenie, hračky, obuv i nábytok.
Čo navrhujete v našej obci urobiť pre zlepšenie sociálnych služieb poskytovaných verejnosti?
V našej obci by som privítala komunitné centrum, kde by sa mohli vykonávať rôzne aktivity s
deťmi, mládežou i so ženami. So ženami si viem
predstaviť rôzne vzdelávacie aktivity, vďaka ktorým by sa ľahšie mohli uplatniť na trhu práce.
Aké boli vaše prvé dojmy z ocenenia?
Boli plné prekvapenia, neverila som, že práve
mne by sa mohlo dostať takej pocty. Minulý
rok som napísala osem projektov, z toho štyri
boli podporené. Vďaka tejto podpore som mohla
pomôcť 4 rodinám v núdzi.
Aké sú vaše plány v najbližšom období?
V novembri mi skončila pracovná zmluva na
pozícii pedagogický asistent učiteľa a preto sa
snažím hľadať si miesto práve v sociálnej oblasti, ktorá je môjmu srdcu najbližšia. Naďalej sa
chcem venovať aj deťom.
Máte životné krédo, ktoré vás motivuje?
Nesmierne obdivujem Matku Terezu, to ako
žila, v čo verila a dokázala. Často si spomínam
na jeden z jej výrokov: „Ak nemôžeš nasýtiť
všetkých, nasýť jedného.”
Ďakujem za rozhovor, blahoželám k získanému oceneniu a prajem veľa úspechov pri napĺňaní pracovných i osobných cieľov.
Tatiana Tóthová
Foto: archív

Fašiangy
Z histórie poznáme, že fašiangy boli sviatkom už staroslovanských roľníkov, spojených s
vítaním jari. Pre obdobie fašiangov sa pôvodne
zaužíval termín mjasopust, ako koniec jedenia
mäsa pred pôstom. Na Slovensku sme slovo
fašiangy prebrali z nemeckého fasching, čo
znamenalo posledný nápoj pred pôstom.
Výnimočné obdobie fašiangov začalo v tomto
roku 6. januára (Traja králi) a skončí Popolcovou
(škaredou) stredou 10. februára, kedy postupne
začína prechod zo zimných do jarných mesiacov.
V priebehu fašiangov sa na dedinách organizujú
zabíjačky spojené so zábavou. Aj naša obec v
ostatných rokoch obnovila túto peknú tradíciu
našich predkov.
Fašiangové plesy sa organizujú od začiatku
19. storočia. Na poslednej fašiangovej zábave
mládenci symbolicky pochovávali basu alebo iný
hudobný nástroj. Pre toto obdobie boli typické
fašiangové masky, hlavne zvieracie. Ľudia nimi

chceli odplašiť zlých duchov. Fašiangovým jedlom na slovenských dedinách bývali vyprážané
šišky, fánky, pampúchy a zabíjačkové špeciality.
Počas fašiangového obdobia dedina bola „hore
nohami”, pochovaním basy sa zábavy ukončili
a ľudia sa vrátili do predchádzajúceho kolobehu
života.
Popolcová streda je prvým dňom pôstneho
obdobia, ktoré končilo na veľkonočnú (bielu)
sobotu. Pretože naši predkovia žili v časoch, keď
si nedokázali zaistiť dostatok potravy do novej
úrody, po fašiangoch boli nútení obmedzovať
spotrebu niektorých potravín. Aj z toho dôvodu
nazvali toto obdobie pôstom. Po dňoch radosti
a hojnosti nastali potom dni skromnosti. Pôst
má pomôcť ľuďom nájsť cestu k duchovnému
životu.
Slávenie Popolcovej stredy začalo v 7. storočí. Pre kresťanov sa Popolcová streda vyznačuje
pokáním a prísnym pôstom. Termín Popolcovej
stredy je pohyblivý a v tomto roku pripadne na
10. februára.
Text: IMZ
Foto: Pavol Deglovič
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Výlet do Energolandu
- Mochovce

Športom
pre červené stužky

Dňa 4.11. 2015 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili
školskej exkurzie do Energolandu v Mochovciach. Ráno, po zhromaždení v školskej šatni,
sme autobusom, ktorý bol zabezpečený firmou
Energoland - Mochovce, vyrazili na kratšiu
cestu.
Cesta bola veľmi zábavná a ani sme sa nenazdali a boli sme na mieste. Spoznali sme sa
s naším pánom sprievodcom a odložili sme si
veci. Priestory boli veľmi zaujímavé a moderné.
Bolo tam mnoho náučných a interaktívnych hier
a 3D kino, kde sme pozerali film o vzniku a budovaní planéty Zem a jednotlivých historických
období až po jadrové elektrárne. Potom sme
mali rozchod v Energolande. Boli tam mnohé
atrakcie, napríklad sme mohli jazdiť na stroji
času, ktorý sa podobal motorke, alebo vystavať
si vlastné mesto, odmerať uhlíkovú stopu, alebo
sme zistili, koľko energie potrebujeme na dobitie
telefónu.
Potom sme sa autobusom spolu s naším
sprievodcom presunuli do strediska Mochoviec
a prechádzali sme popri veľkých komínoch.
Prežili sme pekný deň a vrátili sme sa šťastlivo
domov.
Marianna Lörinczová,
Klára Pňačeková, 8.B

Dňa 18.11. a 19.11.2015 sa v ZŠ Mojmírovce odohrali turnaje vo vybíjanej (žiačky) a vo
florbale (žiaci), ktoré sa niesli v znamení motta:
Športom pre červené stužky. Červené stužky sú
symbolom a názvom celoslovenskej kampane
boja proti AIDS.
Do školského kola vo vybíjanej sa zapojili
ročníky 4. - 9. V prvej kategórii odohrali duel 4.
A so 4. B, pričom výsledok vyrovnaného súboja
v prospech 4. A sa podarilo uhrať až na záver
hry. Odhodlanie, zápal a kvalitné individuálne
i skupinové súboje si ihneď získali priazeň
publika. V druhej kategórii ročníkov 5. - 6.
nastúpili proti sebe 7 - členné družstvá žiačok
s originálnymi názvami: Mrchy, Black Star,
Kočky a Megality. Titulom víťazného družstva
boli napokon s najvyšším počtom bodov pasované žiačky 6. B. V tretej kategórii to vrelo už
pred zápasom, pretože dievčatá sa burcovali k čo
najlepším výkonom. Víťazky podujatia 3. kategórie sa totiž mali postaviť do finálového duelu
žiačok a učiteliek ZŠ. Pohľad na jednotlivé hry
bol vynikajúcim športovým zážitkom nielen pre
organizátorov, ale aj pre publikum, ktoré si užívalo sledovanie kvalitnej fair-play hry. Najžiadanejšiu priečku právom obsadili dievčatá z tímu
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žiačok 8. A, ktoré si tak mohli zahrať napínavý
súboj so svojimi učiteľkami. Netradičný zápas
sa napokon skončil tesným víťazstvom učiteliek,
pričom ženský tím na záver podržala kapitánka
Mgr. Lucka Franclová.
V turnaji vo florbale proti sebe nastúpili žiaci 5. – 9. ročníka s príznačnými názvami svojich
tímov : Ohnivé strely, Pokémoni, USA 89, Gentlemani, Roma team a Dolina Riders. Chlapci
odohrali kvalitné súboje, ktoré niekoľkokrát premiešali priebežné poradie, až napokon vo finálovom súboji obhájili pozíciu favorita Gentlemani,
t.j. žiaci 9. a 8. ročníka. Striebornú priečku si vybojovali hráči USA 89 a bronzovú získali chlapci
z Roma teamu. Myšlienka podpory zdravého
životného štýlu a tiež utváranie kladného vzťahu
k športu sú neoddeliteľnou súčasťou každého
športového podujatia na našej škole. Sme radi, že
aktívnym prístupom, nadšením a fair-play hrou
si podobné podujatia získavajú
stále väčšiu priazeň našich žiačok a žiakov.
Text a foto:
PaedDr. Adriana Holková

Deň
otvorených
dverí
a zdobenie
medovníčkov
Veľkým dňom sa stal pre
našu školu 3. december 2015.
Bol to deň otvorených dverí
spojený so zdobením medovníčkov, ktorý každoročne
organizujú pani vychovávateľky ŠKD pre svojich družinárov. Bol to deň určený pre
všetkých, ktorí boli zvedaví,
čo je v našej škole nové, čo
ešte treba vynoviť a čo sa práve v škole deje. Ďalej pre tých,
ktorí sem ako deti chodili
a chceli si obnoviť spomienky,
ale hlavne to bol deň plný vôní
a vianočnej atmosféry, lebo
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naši družinárikovia zdobili medovníčky. Na
pomoc im prišli mamičky aj ockovia, babičky
aj súrodenci. Všetci svorne ako jedna rodina
pracovali ako usilovné včielky pri hudbe a pri
teplom punči a vznikla z toho naša výstava
medovníčkov, ktorú sme mali vo vestibule školy.
Obe tieto myšlienky mali napomôcť tak dôležitej
spolupráci medzi školou a rodinou.
Mgr. Monika Poledníková

Mikulášsky vlak
Žiaci štvrtého ročníka našej základnej školy
sa dňa 7.12. 2015 zúčastnili tradičného podujatiaMikulášsky vlak v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre.
V tento deň nás srdečne privítal Mikuláš
s čertom a anjelom. S nadšením sme od nich prijali pozvanie na spoločnú cestu vláčikom. Po veselej jazde v krytých historických
vozňoch si deti mohli posedieť
v príjemnom prostredí pri šálke
vianočného čaju. V pekárni si zasa
pozreli ukážky pečenia a zdobenia
vianočných medovníkov spojené
s ich ochutnávkou. Poprezerali
sme si starú školu, posedeli v laviciach zašlých časom a zistili
sme, ako sa kedysi učilo.
Záver nášho výletu sme si
spríjemnili vo vianočnom mestečku v Nitre, kde si žiaci pochutnali
na rôznych dobrotách a nakúpili
darčeky pre seba a svojich najbližších.
Text a foto:
Mgr. Natália Poláková
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ZO ŽIVOTA ŠKÔL

Fyzika naživo
Naši šiestaci sa 16.12.2015 zúčastnili zaujímavej fyzikálnej šou Fyzika naživo, ktorá sa ko-

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

nala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Žiaci si mohli pozrieť zaujímavé experimenty z
jednotlivých oblastí fyziky, ktoré komentovali
pedagógovia z katedry fyziky.
Text a foto: Mgr. Daniela Valíčková

ŠPORT

Memoriál

Škrabák a starosta Mojmíroviec Mgr. Martin
Palka.

V sobotu 26. 12. 2015 sa v telocvični ZŠ
v Mojmírovciach uskutočnil tradičný už 13.
ročník memoriálu V. Kincla a MVDr. P. Hájka,
významných funkcionárov a rozhodcov nielen
na Slovensku, ale aj v Európskom a svetovom
stolnom tenise. Na ich počesť poriada MŠKST
Mojmírovce pravidelne v tomto čase spomínaný
memoriál.

Podujatie sa mohlo uskutočniť z finančnou
pomocou obce Mojmírovce, akciu taktiež podporila firma Adivit D. Krškany, obč. združenie
Mojmírovské kroky a riaditeľstvo ZŠ Mojmírovce.
Text: Stanislav Andris

Po zápasoch v skupinách boli prví dvaja
nasadení do pavúka. V semifinále sa stretli
Rado Andris a Milan Šoky. V druhom semifinále Drahoš Rumanovský st. a Pavol Gardian. V
boji o 3. miesto zvíťazil Rado Andris. Víťazom
sa stal D. Rumanovský st., 2. miesto obsadil
M. Šoky. Cenu útechy vyhral František Szabo,
taktiež Mojmírovce. Ceny odovzdávali Miroslav

INZERCIA
Ponúkam na prenájom 2-izbový byt na Hasičskej ulici v Mojmírovciach. Tel.: 0907 335 128.
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Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Jazdíme zodpovedne!

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

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

fan.manager@orangemail.sk

