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Druhý európsky deň rodičov bol opäť
vítanou príležitosťou, aby sa otvorili brá-
ny a učebne mnohých škôl a školských za-
riadení Slovenska pre rodičov a žiakov.

II. Základná škola na Ul. E. B. Luká-
ča v Šahách sa v spolupráci s rodičmi tak-
tiež zapojila 3. októbra do tejto celoeuróp-
skej akcie.

Rodičia si mohli prehliadnuť učebne a
ostatné priestory školy. Mali možnosť sle-
dovať vyučovací proces na vyučovacích
hodinách podľa vlastného výberu.

Pre rodičov a žiakov z vyšších roční-
kov pripravila výchovná poradkyňa bese-
du o možnostiach výberu stredných škôl a
odborných učilíšť, o problematike precho-
du zo ZŠ na strednú školu.

Na popoludnie pripravili vychovávateľ-
ky a vyučujúci 2.-4. roč. so svojimi žiak-
mi pre hostí kultúrny program. Pred
vstupom do klubovne si rodičia mohli vy-
brať z darčekov, ktoré im vlastnoručne
vyrobili ich deti.

Tí najmenší, prváčikovia, spolu s dru-
hákmi na sídlisku Tabáň si popoludnie
spríjemnili športovaním, hrami a grilovaním.

Aj keď sa 2. európsky deň rodičov a
škôl už skončil a trval iba jeden deň, ve-
ríme, že spolupráca medzi rodičmi a ško-
lou bude naďalej pretrvávať a neustále sa
zlepšovať. Rodičia svojou účasťou na tom-
to podujatí potvrdili, že im nie je ľahostaj-
ná budúcnosť ich detí a že majú záujem o
dobré vzťahy so školou.

V budúcnosti by sme boli radi, keby sa
takýchto podujatí zúčastňovalo stále viac
rodičov a ostatných spoluobčanov.

Samozrejme, radi uvítame ich podnet-
né nápady a rady na zlepšenie spolupráce
medzi rodičmi a školou.

Obce zodpovedajú za vlastný rozvoj, ekonomiku a životné
prostredie, sú orgánmi územného plánovania. Územné plány sú
základné a aj záväzné nástroje územného rozvoja.

Pod záštitou obce Hokovce sa v dňoch 23. a 24. okt. v hoteli
Park v Hokovciach uskutočnil seminár k územnému plánu obcí.
Projekt sa uskutočnil s podporou Veľvyslanectva Holandského
kráľovstva, RVC Nitra a CEPA. Účastníci seminára – starostovia,
poslanci, členovia komisií ako aj zástupcovia verejnosti z obcí
Hokovce, Slatina a Horné Semerovce – získali základné informá-
cie o územnom plánovaní, legislatíve a obstarávaní územných
plánov, o tom, čo môže obci dať dobrý územný plán, ako ho za-
bezpečiť a získať, ako ho využívať v každodennej praxi nielen na
ochranu životného prostredia a spoločenských požiadaviek, ale aj
ako ekonomický nástroj.

Pod odborným vedením lektorov Ing. arch. Miroslavy Val-
kovej a Ing. Jaroslava Pavloviča účastníci seminára spoznali rôz-
ne dokumenty územného plánovania, základné pojmy a zaužívanú
symboliku.  Získali aj informácie o ekonomických dôsledkoch na-
pĺňania územných plánov na obecný rozpočet, oboznámili sa s rôz-
nymi praktickými poznatkami a skúsenosťami.

Seminár bol po obsahovej stránke veľmi bohatý, zároveň
veľmi náročný. Touto cestou ďakujeme i Margite Švarcovej, ria-
diteľke RVC v Nitre za sprostredkovanie tohto projektu.

Ing. Hilda Sekerešová, starostka obce Hokovce

„Šarkan letí,

nemá deti,
a my máme,
nepredáme.”

Jeseň je veterné obdobie spojené
s púšťaním šarkanov. Deti si ich zho-
tovujú doma v rôznych tvaroch a veľ-
kostiach. O ich šikovnosti a zručnos-
ti sa mali možnosť presvedčiť aj u-
čitelia a starší spolužiaci na II. ZŠ
v Šahách. Začiatkom októbra pani u-
čiteľka Vinczeová a pani vychováva-
teľka Ágostonová vyhlásili pre žia-
kov 1.-4. roč. súťaž o najkrajšieho šar-
kana. Do súťaže sa zapojilo 64 žia-
kov, z toho na Tabáni 36 žiakov. Žia-
ci vytvorili nádherné práce. Mohli
sme vidieť šarkana v tvare oblaku,
slona, zajaca, ryby, draka, papagája a
iné. Na ich zhotovenie využili aj ne-
tradičné materiály, ako sušené kvety,
listy, plody a pod. Šarkany boli ho-
tové umelecké diela a porota, ktorá
ich hodnotila, mala veľmi ťažkú úlo-
hu, preto odmenila všetkých žiakov,
ktorí sa do súťaže zapojili. Dúfame,
že to žiakov motivovalo a na budúci
rok sa do súťaže zapojí ešte viac detí
s novými nápadmi.

Deò rodièov
na II. ZŠ v Šahách Vo viacerých krajinách Európy, ale aj

Severnej Ameriky sa 21. nov. uskutočnil
Nefajčiarsky deň, do ktorého sa zapojilo
aj Gymnázium v Šahách, aby prispelo
k prevencii proti fajčeniu detí a mládeže.
V tomto období boli triednické hodiny
zamerané najmä na túto problematiku.

Deti majú právo žiadať od rodičov, u-
čiteľov, lekárov a všetkých dospelých,
aby im boli príkladom nefajčiara. S ra-
dosťou môžeme konštatovať, že v tomto
smere je situácia na našej škole vynikajú-
ca, pretože všetci pedagogickí pracovníci
sú nefajčiari. Týmto podujatím sme chceli
prispieť k tomu, aby naše deti žili zdrav-
šie. Mládež má právo žiť v takej spo-
ločnosti, v ktorej byť nefajčiarom patrí
medzi prirodzené morálne hodnoty. Ro-
dičia-fajčiari by si mali uvedomiť, že ke-
by prestali fajčiť, ušetrené finančné pros-
triedky by mohli použiť v prospech svo-
jich detí.

Ešte dôležitejšie je zdravotné hľadisko
tohto zlozvyku. Veď na Slovensku vyše
15 % obyvateľstva trpí nevyliečiteľnou
chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,
denne zomiera 6 onkologických pacientov
na rakovinu pľúc a asi 40 % detí trpí rôz-
nymi formami alergií, z ktorých väčšina je
podmienená fajčením ich rodičov. V rám-
ci podujatia každý žiak školy dostal letá-
čik od občianskeho združenia Stop fajče-
niu, nástenky v učebniach a vo vestibule bo-
li zamerané na túto problematiku.

Dúfajme, že táto aktivita pomôže v ná-
ročnej práci pedagógov v oblasti výchovy
detí a mládeže k zdravému spôsobu života.

Mgr. Gabriel Szikora

Stop fajèeniuŠarkan letí...

Územné plánovanie – nástroj 
ochrany životného prostredia

Spomienka na kronikára
M. Hudecová

-ho-

8. dec. 2003 by sa bol dožil 85 rokov Jozef Csavojec, kro-
nikár obce Horné Semerovce. Žiaľ, už iba v minulom čase mô-
žeme pripomenúť toto životné jubilem, nakoľko náš kronikár
19. nov. 2003 navždy odišiel spomedzi nás.

Z príležitosti tejto smutnej udalosti si zalistujem do jeho
životnej kroniky. Po ukončení školy veľmi mladý začal praco-
vať v poľnohospodárstve, kde zotrval až do odchodu do dô-
chodku. Počas 60 rokov trvajúceho manželstva vychovali
s manželkou tri deti. Popri pracovných a rodinných povinnos-
tiach sa aktívne zapájal do spoločenského života v obci. 34
rokov bol poslancom obecnej samosprávy a 44 rokov kro-
nikárom obce, ktoré funkcie vykonával veľmi svedomite a
zodpovedne. Tomu nasvedčuje i 5 zväzkov kroník, v ktorých
zapísal 2000 strán obsahujúcich významné udalosti v obci.

Jóži báči za 44 rokov bol vždy tam, kde sa niečo udialo v ob-
ci, ktoré potom zaznamenal do kroniky. Okrem toho, že bol
vždy prítomný, pri významnejších podujatiach nás vždy prek-
vapil svojimi veršami. Napriek tomu, že neštudoval na vyšších
školách, bol rozumný, plný pekných myšlienok, ktoré napísal a
predniesol na verejnosti, v kruhu svojich priateľov i rodiny.

Od r. 2000 sa mu zdravotný stav zhoršoval, posledným je-
ho záznamom bol teroristický útok v USA 11. sept. 2001. I ta-
kéto mimoriadne udalosti zapísal do obecnej kroniky. Teraz po
jeho smrti si uvedomujeme, ako sme ho potrebovali aj ako kro-
nikára. Tak ako v iných prípadoch, i teraz musíme konštato-
vať, že – žiaľ – život ide ďalej. Kým žil, pri rôznych príležitos-
tiach sme sa usilovali vyjadriť poďakovanie za jeho činnosť v ob-
ci. Naposledy to bolo pri rozlúčke s ním nad jeho hrobom. Tí,
ktorí sme ho poznali a mali radi, dlho budeme na neho spomínať.

Jóži báči, odpočívajte v pokoji! Marta Lőrinczová


