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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
Vzhľadom k súčasným poveternostným podmienkam, zvýšeniu hladiny vodných tokov, ako aj negatívnym skúsenostiam z predchádzajúcich rokov s poškodením majetku, obecný úrad upozorňuje občanov,
že od 1. 2. 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami, z ktorého vyberáme:
§ 41
(1) Osoba je povinná konať tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovala
vodný tok, vodnú stavbu a nezhoršovala podmienky na prirodzený
odtok povrchovej vody z povodia alebo kvalitu vody počas povodne.
(2) Osoba je na zabezpečenie ochrany pred povodňami povinná
a) riadiť sa príkazmi obce, orgánu ochrany pred povodňami, obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja,
b) umožniť vstup orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej
komisii alebo krízovému štábu, alebo nimi povereným osobám na
nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve, správe alebo v užívaní pri
povodňovej prehliadke, počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas
mimoriadnej situácie,
c) poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu zdravia,
majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej
činnosti pred povodňami; vecné prostriedky sú hnuteľné veci, ktoré sa
použijú pri ochrane pred povodňami.
Vzhľadom k tomu, že niektorí občania odkladajú odpad zo záhrad
v blízkosti potoka Cedroň, prípadne vytvárajú umelé prekážky
v koryte potoka, bránia plynulému odtoku vody a zvyšujú tým
vodnú hladinu potoka, upozorňujeme na niektoré ustanovenia §
47 spomínaného zákona, ktorý rieši priestupky a sankcie.
§ 47
Priestupky
(1) Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto
vo vodnom toku a v inundačnom území
• skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety,
• umiestnil a prevádzkoval stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré obsahuje škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky,
• umiestnil a prevádzkoval odkalisko,
• umiestnil a prevádzkoval skládku odpadu,
• zriaďoval oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá
zhoršuje podmienky pre odtok povrchových vôd,
• ťažil zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia obvodného
úradu životného prostredia alebo krajského úradu životného prostredia,
• vykonával terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových
vôd počas povodne,
• obhospodaroval poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd
počas povodne,
Za priestupky podľa odseku 1 je možné uložiť pokutu do výšky 1 700
eur.
Imrich Kováč, v. r., starosta obce

Uzávierka júlového čísla bude
14. júna 2010.
Redakčná rada oznamuje
všetkým svojim prispievateľom,
že príspevky prijímame
napísané rukou, na počítači
alebo zaznamenané na
hociktorom záznamovom
médiu ako je disketa, CD alebo
USB-pamäťový kľúč a taktiež
e-mailom na adrese:
kultura@mojmirovce.sk,
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Mojmírovčan - mesačník
Vydáva: Obecný úrad,
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce.
IČO: 00308269.
Telefón: 037/7798268,
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková,
členovia:
Ing. Alena Bohunčáková,
Ing. Mária Debrecéniová PhD.,
Ing. Ladislav Köblös,
Ing. Viera Lázniková,
Alena Filová.
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta.
Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.
Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

PRIESKUM ZÁUJMU
OBYVATELOV OBCE
MOJMIROVCE O VYŠETRENIE

DIAGNOSTIKOVANIE, VYHODNOTENIE
VÝSLEDKOV ZISTENÉHO OCHORENIA
NA OSTEOPORÓZU

Vážení spoluobčania,

v dňoch 25.6. - 27.6.2010 sa v priestoroch MSU Nitra uskutoční
akcia pod názvom Zdravé mesto. Je to akcia, na ktorej sa prezentujú
rôzne zdravotnícke organizácie so svojimi službami, kde sa budú
pre verejnosť vykonávať rôzne vyšetrenia.
Nakoľko je o tieto služby vždy veľký záujem a tieto služby sú
značne limitované, Miestny spolok Slovenského červeného kríža
v Mojmírovciach plánuje pre občanov našej obce zrealizovať jedno
z najžiadanejších vyšetrení – diagnostiku rizika zlomeniny kostí t.j.
vyšetrenie ochorenia na osteoporózu v zasadačke OcÚ našej obce.
Predbežný termín tejto akcie je stanovený na 21.júna 2010.

výbor Miestneho spolku SČK Mojmírovce

Keďže uvedené vyšetrenie bude hradené z viacerých zdrojov,
prosíme všetkých serióznych záujemcov, aby svoju účasť nahlásili
do 15. júna 2010 v predajni COOP Jednota u pani Korpášovej.

Pozvánky

12. jún - Voľby do Národnej rady SR
24. jún - Poď sa s nami hrať - nesúťažná prehliadka detských
folklórnych súborov - kultúrny dom - od 10,00
25. jún - Hodová diskotéka – kultúrny dom – od 21,30
26. jún - hodová veselica II. JULIÁNES - kultúrny dom - od 20,00
27. jún - vystúpenie súrodencov Jendruchovcov - Kostol sv.
Ladislava
3. júl - Medzinárodná prehliadka folklórnych súborov
v Mojmírovciach organizovaná v spolupráci s Matičným svetovým
festivalom slovenskej mládeže - kultúrny dom - od 15,00
4. júl - Juniorské cyklistické preteky s medzinárodnou účasťou
9. júl - vystúpenie exotického FS Figulinas z ďalekej Sardínie,
z Talianska - kultúrny dom - od 18,00
11. júl - Futbalový turnaj o pohár predsedu PD
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

V rámci bodu Rôzne, starosta obce informoval poslancov o schválenom spoločnom
projekte s družobnou obcou Csömör s názvom
Spoznávanie spoločných kultúrno–historických
koreňov našich predkov. Ďalej informoval o príprave Matičného svetového festivalu slovenskej
mládeže dňa 3.- 7. 2010, ktorého spoluorganizátorom je aj naša obec.

Vzhľadom na pretrvávajúce dlhodobé dažde
a následné záplavy na území Slovenska, poslankyňa Ing. Alena Bohunčáková navrhla riešiť
protipovodňové opatrenia v obci. OZ uložilo
OcÚ úlohu osloviť odborníka na povodňové situácie, ktorý navrhne riešenia protipovodňovej
prevencie.

V ďalších bodoch rokovania OZ vzalo na
vedomie Správu o zápise žiakov do 1. ročníka
ZŠ Mojmírovce pre školský rok 2010/2011, informáciu o výsledkoch zápisu detí do MŠ Mojmírovce na školský rok 2010/2011 a prerokovali
predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Mojmírovce“. Poslanci schválili spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 10 602,26 €.

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,

hlavný kontrolór obce
Zo zápisnice 40. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného dňa
20.5.2010, vyberáme nasledovné:
Poslanci schválili predložený program zasadnutia v zmysle pozvánky, rozšírený o bod „Protipovodňové opatrenia“. Po vyhodnotení splnenia
úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich uznesení
poslanci pristúpili k riešeniu žiadostí, petícií
a sťažností adresovaných OZ:
• neschválilo pôžičku na opravu strechy rodinného domu Anny Oláhovej,
• súhlasí s odkúpením časti pozemku PaedDr.
Dagmar Paszkovej, bytom Kráľová pri Senci
520, na ktorom sa nachádza obecná infraštruktúra,
• nesúhlasí s umiestnením prevádzky spoločnosti N-ADOVA s.r.o. (prevádzkovateľ kafilérie
v Nitre) v katastri obce,
• poslanci schválili vzájomnú zámenu pozemkov medzi obcou a manželmi Dobrovodskými,
bytom Ulica za parkom 1007/18 s výnimkou
prístupovej cesty nakoľko sa tam
nachádza kanalizačná šachta a vodovodná prípojka,
• vzalo na vedomie petíciu obyvateľov ulice Štvrtý rad, ktorí upozorňujú na zlý technický stav tejto obecnej
komunikácie. OZ uložilo OcÚ úlohu
vyzvať firmy v termíne do 14 dní,
na predloženie cenových ponúk na
rekonštrukciu ulice Štvrtý rad a Ulice Andreja Hlinku a na dokončenie
rekonštrukcie ulice Na rybníku.
V ďalšom bode OZ schválilo Záverečný účet obce Mojmírovce za rok
2009 bez výhrad.
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Katarína Šarfická

ZAZNAMENALI SME

doprave, na elektrickej energii vyrobenej z neobnoviteľných zdrojov.
Najmä záhradkárov zaujala prednáška Ing.
Jána Šlínskeho z ekologickej farmy Agrokruh,
neďaleko Senca, ktorý objasnil základné princípy pestovania biozeleniny v praxi a princípy
produkčného a odberateľského systému.

• Žiaci zo ZŠ Mojmírovce, žiaci zo
OUI Mojmírovce a členovia ZO SZZ
Mojmírovce na seminári

interdisciplinárne zručnosti a takisto aj sociálne
zručnosti.
Na vzdelávanie v tejto oblasti je zameraný
projekt WISAR, ktorý má za cieľ nájsť spoločný
systém kvalifikačných požiadaviek, ktoré budú
kladené na pracovníkov výrobného sektoru ako
je strojárstvo a kovospracujúci priemysel. Tieto
požiadavky by mali byť jednotné pre všetkých
občanov Európskej únie, čím by sa odbúrali problémy pri voľnom pohybe pracovných síl v rámci
európskeho trhu. Do projektu WISAR je zapojený aj Vzdelávací inštitút COOP, a. s., ktorý sídli
v kaštieli Mojmírovce.
V marci 2010 sa uskutočnilo prvé stretnutie
projektových partnerov v meste Ptuj v Slovinsku,
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých
partnerských inštitúcii. Na tomto stretnutí partneri odprezentovali aktivity a portfólio pôsobnosti
svojich inštitúcii. V druhej časti projektového
stretnutia sa prerokovávalo rozdelenie úloh, ktoré
sa budú vykonávať v budúcnosti, administratívne a ekonomické otázky týkajúce sa projektu.
O výsledkoch projektových stretnutí vás budeme
informovať v ďalších článkoch.

WISAR - Ekonomicky orientované stratégie
celoživotného vzdelávania v regióne
Text: Mgr.

Vďaka štrukturálnym zmenám, regionálne ekonomiky
Rakúska,
Grécka,
Poľska, Slovinska a Slovenska, v ktorých desaťročia prevládal výrobný priemysel, zaznamenali
zníženie zamestnanosti. Napriek všeobecnému
trendu v týchto oblastiach sa počet pracovných
miest znížil o 2,5 %. Tento jav sa týka najmä najvyťaženejších oblastí priemyslu ako strojárstvo a
spracovanie kovov. Tieto zjavné tendencie majú
vplyv na zamestnanosť a spájajú sa so vzdelávacími potrebami. To má za následok smerovanie k
vyššej kvalifikácií a pracovné miesta orientované
na služby. Štrukturálna zmena, ktorou prešla
priemyselná oblasť, ide ruka v ruke so zmenou
kvalifikácie. Stredná úroveň kvalifikácie bude
nahradená odbornými znalosťami, hlavne v
oblasti technológie a prírodných vied. Okrem
toho, samotné odborné znalosti už nepostačujú
požiadavkám trhu. Okrem nich budú požadované aj manažérske zručnosti, cudzie jazyky,

Vidiecke vzdelávanie
a potravinová
bezpečnosť
Text a foto:

Agnes Horvathová
Vzdelávanie ľudí zamerané na propagáciu trvalo udržateľného rozvoja na vidieku v Európe,
ale aj v rozvojových krajinách je cieľom medzinárodného projektu, ktorý uskutočňuje Nadácia
škola dokorán.
Dňa 18. mája 2010 usporiadala nadácia
v Mojmírovciach seminár, na ktorý pozvali
žiakov a pedagógov základnej školy, odborného
učilišťa a záhradkárov. Richard Medal z Centra
enviromentálnych aktivít vysvetlil, prečo je nevyhnutné orientovať sa na obnoviteľné prírodné
zdroje a v čom všetkom sme závislí na rope, na
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MIESTO PRE ...

strannej spokojnosti. Jednotliví členovia komisie
sa počas svojho funkčného obdobia podieľali na
zabezpečení spoločenských podujatí a riešení
problémov spojených so sociálnou politikou
obce. Príkladom tejto činnosti bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na cyklistických
pretekoch, podujatiach organizovaných v areáli
kaštieľa a iných kultúrnospoločenských akciách.
Z hľadiska sociálnej politiky obce sme sa podieľali na posudzovaní opodstatnenosti vzniku
penziónu pre seniorov v areáli bývalej materskej
škôlky a zabezpečenie spravodlivého systému
pre prideľovanie nájomných bytov.

● Poslanci Obecného zastupiteľstva
Mojmírovce zľava: Pavol Rác, Ing. Jaroslav
Kukan a PharmDr. Marián Keleši.

ny občanov. Na základe poverenia OZ sme sa
v rámci komisie snažili každý podnet občanov
riešiť profesionálne, pritom sme však spoločnými silami hľadali riešenia, ktoré viedli k oboj-

Miesto pre poslancov
obecného zastupiteľstva
Daniela Kozáková ,

predseda RR
V tomto roku opäť
budeme
pristupovať
k volebným urnám nielen pri voľbách poslancov do Národnej rady
SR, ale aj pri voľbách
našich - poslancov
miestnej samosprávy.
Rubriku Miesto pre...
využijeme na sebareflexiu každého člena
obecného zastupiteľstva a aj pána starostu.
V júnovom čísle
časopisu dáme priestor
poslancom obecného
zastupiteľstva PharmDr. Mariánovi Kelešimu a Ing. Jaroslavovi
Kukanovi.
Spýtali sme sa poslanca obecného zastupiteľstva
(OZ) PharmDr. Mariana Kelešiho, ako on vníma svoje pôsobenie v OZ posledné 4 roky.
Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Boli ste 4
roky predsedom Komisie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.
1. Čo sa vám v rámci tejto činnosti podarilo?
Aké aktivity ste v rámci komisie pre občanov
zrealizovali?
Komisia je predĺženou rukou obecného zastupiteľstva, ktorá preveruje opodstatnenosť
podnetov, predložených vedeniu obce zo stra-
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2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu poslanca obecného zastupiteľstva?
Najdôležitejšou udalosťou bolo prerozdelenie
kompetencií a rozšírení právomoci zo štátu
na samosprávy. Táto decentralizácia mala za
následok zvýšenú mieru zodpovednosti za
riadenie a rozvoj obce na strane poslancov, čo
si vyžadovalo istú mieru skúseností v politike
a kooperáciu poslancov so starostami. Výsledok
tejto spolupráce môžeme jednoducho porovnať,
stačí sa pozrieť na okolité obce a dať si ich do
konfrontácie s našou obcou. Naša obec profitovala hlavne zo stabilného vedenia a skúsených
poslancov, ktorí sa v politike pohybujú niekoľko
volebných období, majú bohaté skúsenosti a silné zázemie vo vzťahoch s partnerskými obcami,
ako aj predstaviteľmi samosprávy. Našou silnou
devízou je existencia väčších podnikateľských
subjektov na území obce a vzájomná spolupráca
s nimi. Obec sa zapojila aj do čerpania financií
zo štrukturálnych fondov EU, čoho výsledkom
bola rozsiahla rekonštrukcia ciest na území
obce. V tejto činnosti chceme pokračovať aj
do budúcna a pripravujeme projekty na rekonštrukciu ostatných ciest, ktoré sa nachádzajú
v havarijnom stave. Poslanci zaujali aj pozitívne
stanovisko k ochrane životného prostredia, čoho
výsledkom má byť asanácia skládky komunálneho odpadu na území obce. Z hľadiska budúcnosti sa chystáme na vytvorenie existencie ďalších nájomných bytov, ktoré budú situované nad
zdravotným strediskom a bývalými združenými
službami, nakoľko bol v minulosti prejavený
enormný záujem zo strany občanov.
3. Čím ste boli prínosom v obecnom zastupiteľstve, ako občan obce Mojmírovce.
Ľudia sú rôzni, každý má určitý potenciál, ktorý
využíva v rámci svojich možností, dôležité pri
tom je, aby samotná realizácia nebola orientovaná len v prospech samotného jedinca, ale
mala by mať vždy celospoločenský rámec. Už
dvadsať rokov sa snažím podieľať na spravovaní
našej obce. Spoločne so starostom obce sme stáli
pri všetkých dôležitých zmenách, ktoré pozitívne ovplyvnili rozvoj našej obce. Na komunálnu
politiku som sa vždy snažil hľadieť z pohľadu oboch strán, ako zo strany správcu verejného
majetku, tak aj zo strany bežného občana. Tento

MIESTO PRE ...

postoj bol integrálnou súčasťou všetkých mojich
rozhodnutí, ktoré som počas svojho pôsobenia
robil a robím až do dnes, pretože výsledky práce
sa môžu dostaviť len vtedy, ak sa berie ohľad na
všetkých zainteresovaných.

Spýtali sme sa poslanca obecného zastupiteľstva (OZ) Ing. Jaroslava Kukana, ako on vníma
svoje pôsobenie v OZ posledné 4 roky.

Končí volebné obdobie 2006 - 2010. Boli ste 4
roky predsedom Komisie pre školstvo, výchovu
a vzdelávanie.

1. Čo sa vám v rámci tejto činnosti podarilo?
Aké aktivity ste v rámci komisie pre občanov
zrealizovali?

V rámci komisie sme aktívne riešili problémy,
ktoré počas týchto posledných rokov nastávali.
Reagovali sme na podnety a potreby škôl v našej obci. Bolo to riešenie priestorov MŠ a ZUŠ,
výberové konania na riaditeľov škôl, opravy
a rekonštrukcie budov a pod.

2. Ako ste vnímali vývoj komunálnej politiky
20 rokov po nežnej revolúcii z pohľadu poslanca obecného zastupiteľstva?

Tak, ako sa všetko vyvíja, postupne sa vyvíja aj
komunálna politika, ktorá je vždy ovplyvňovaná
aj štátnou politikou a celkovou politickou kultúrou. Myslím si, že za uplynulých 20 rokov museli
obecné zastupiteľstvá riešiť rôznorodé problémy
svojich obyvateľov na pozadí nedostatku financií. Toto volebné obdobie nebolo výnimkou.
Rokmi však naberáme skúsenosti a z môjho
pohľadu bolo pôsobenie OZ za posledné 3 roky
veľmi konštruktívne.

3. Čím ste boli prínosom v obecnom zastupiteľstve ako občan obce Mojmírovce?

Moju činnosť za uplynulé obdobie zhodnotili voliči tým, že mi prejavili svoju dôveru už 4 volebné obdobia, za čo im úprimne ďakujem. Snažím
sa, aby moje pôsobenie v OZ bolo zodpovedné a
predovšetkým v záujme občanov a rozvoja našej
obce.

V mene našich čitateľov a občanov ďakujem
a želám všetko dobré v ďalšom období.
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Mojmírovce

• Deti zo strednej triedy MŠ

Deň
MATIEK

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

• Flautový súbor zo ZUŠ
Mojmírovce

V programe
sa predstavili: deti
• Žiačky zo ZŠ Mojmírovce
MŠ Mojmírovce
s pásmom hier
Alžbeta Zemanová ,
a piesní, folklórny
Foto: Tomáš Arpáš
súbor Zbojníček
a Zbojník zo ZŠ
Obecný úrad Mojmírovce v spoluMojmírovce,
práci so základnou školou, základnou
flautový súbor zo
umeleckou školou, materskou školou a
ZUŠ Mojmírovce.
klubom Romale pripravili dňa 9. mája
Žiačky ZŠ Mojmío 15,00 hod. bohatý kultúrny program
rovce spríjemnili
venovaný ku Dňu matiek.
nedeľné popoludnie pásmom básní.
Temperamentnými tancami sa predstavili deti z klubu Romale a na záver
• Súbor Zbojníček zo ZŠ Mojmírovce
zahrala hudobná skupina Slide zo ZUŠ.
Atmosféra v kultúrnom dome bola veľmi
príjemná a veselá. Program sa podarilo
zorganizovať vďaka všetkým, ktorí sa
podieľali na nácvikoch účinkujúcich, za
čo im patrí veľká vďaka. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie opäť o rok.
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• Deti z klubu Romale

• Hudobná skupina Slide
zo ZUŠ Mojmírovce

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Deň
MATIEK

v Mojmírovciach

• Tonko Karas zo ZUŠ
Mojmírovce hrá na keyboarde

• Chlapci z klubu Romale
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V júni oslavujú:
85 – te narodeniny
Amália Dobročanová,
Irena Rumanovská

80 – te narodeniny
Margita Vargová
65 – te narodeniny
Ladislav Slaténi,
Milan Šouc,
Agneša Líšková,
Koloman Fúska

60 – te narodeniny
Olívia Tóthová,
Ladislav Lámi,
Viera Dojčanová,
Jozef Bednárik,
Peter Obložinský,
Rudolf Hrivňák

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.
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Uskutoènenie sna
Ing. Soňa Belanová

Text a foto:

zástupkyňa riaditeľky OUI pre VMV
Deťom z OUI Mojmírovce sa uskutočnil ich sen. Dňa
19.5.2010 sa deti z OUI Mojmírovce zúčastnili exkurzie do Budapešti. Prvou zastávkou bolo Tropikárium, kde sa zoznámili
s podmorským svetom živočíchov a rastlín. Pekná bola vyhliadka
na historické mesto a jeho prehliadka. Za uskutočnenie tohto sna
naši žiaci ďakujú sponzorom, bez nich by si nemohli splniť sen,
nakoľko sú to žiaci zo slabších sociálnych pomerov. Našimi sponzormi boli: OC MAX Nitra, Kaštieľ Mojmírovce, ATEA Slovakia

NEPREHLIADNITE

Spoločnosť Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce
si Vás dovoľuje informovať, že od mája 2010 do 30.11.2011
bude realizovať projekt s názvom

„Vzdelávaním k spokojným klientom
hotela Kaštieľ Mojmírovce“.

Projekt bude realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti a opatrenia 1.2 – Podpora tvorby
a udržania pracovných miest prostredníctvom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.
Hlavným cieľom projektu bude:

„Tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom zvyšovania kvality
poskytovaných služieb.“

Špecifické ciele projektu:
» „Zvýšenie informovanosti, zlepšenie imidžu a konkurencieschopnosti Kaštieľa
Mojmírovce prostredníctvom tvorby nového pracovného miesta“
» „Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom vzdelávania nového zamestnanca a súčasných zamestnancov

Popis aktivít:
Aktivita 1: Vypracovanie marketingovej stratégie
Aktivita 2: Tvorba nových pracovných miest
Aktivita 3: Vyškolenie zamestnancov

Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce, v okrese
Nitra, Nitriansky samosprávny kraj. Do projektu bude celkom zapojených 21 zamestnancov spoločnosti Kaštieľ Mojmírovce
(z toho 1 novoprijatý zamestnanec a 20 pôvodných zamestnancov).
Projekt bude financovaný z fondov Európskeho spoločenstva a vlastných
prostriedkov. Celkové náklady na projekt 174.019,36 EUR a výška NFP zo zdrojov
ESF činí 165.318,39 EUR. Bližšie informácie o projekt môžete získať na adrese:
Kaštieľ Mojmírovce, s.r. o. 951 15 Mojmírovce 919, alebo u projektového manažéra:

Ing. Eva Vavríková, tel.č. 0907 562 370,
evavavrikova@vic.sk, alebo na web stránke spoločnosti: www.vic.sk
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Súbor MELÓDIA

Ekoplagát 2010

Ekoplagát 2010 je názvom
súťažnej prehliadky výtvarných
prác s tematikou ochrany prírody pre žiakov ZŠ a gymnázií. V
roku 2010 sa konal jej 13. ročník.
Cieľom a poslaním tejto súťaže je
pokračovať v tradícii vytvárania
priestoru mladej generácii na vyjadrenie svojho názoru na ochranu
prírody a prostredníctvom výtvarných prác žiakov vplývať na
širokú verejnosť. Súťažilo sa v 4.
kategóriách. Do tejto výtvarnej
súťaže sa zapojilo 147 prác z 37

Mgr. Lucia Franclová

Text a foto:

zavítal aj do MOJMÍROVIEC
Text a foto:

Alena Filová
V poslednú aprílovú nedeľu do Mojmíroviec
zavítal detský speváčky súbor Melódia z Považskej Bystrice. Svojimi krásnymi piesňami
sa predstavil predpoludním už na svätej omši
v Kostole sv. Ladislava.
Popoludní si mohli návštevníci vypočuť
súbor Melódia už v plnej zostave. Škoda len, že
si my Mojmírovčania nevieme nájsť trochu viac
času pre seba, stráviť v spoločnosti známych a
priateľov príjemné chvíle. Je určite na zamyslenie, že chodíme na kultúrne podujatia do Nitry i
do Bratislavy, ale podujatia uskutočnené priamo
v obci nie sú pre nás dosť zaujímavé. Ohlasy po
koncerte typu: „Počul som, že to bolo krásne,
škoda, že som tam nebol, “ prípadne: „Škoda,
že som nezavolal aj deti, rodinu“ sú síce pre organizátorov príjemné, ale určite by viac potešila
väčšia účasť na samotnom koncerte.
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• Namaľovala Kristína Subiová

škôl. Odborná porota udelila 16 cien, z toho 3
zvláštne ceny a 1 hlavnú cenu.
Žiakom ZŠ Mojmírovce nie je tematika
ochrany životného prostredia cudzia, čomu
nasvedčujú aj iné aktivity týkajúce sa danej
problematiky, tak neváhali, kreslili a maľovali
pod dohľadom PaedDr. A. Holkovej. Podarilo sa
im nielen zúčastniť, ale aj získať pre ZŠ Mojmírovce niekoľko hodnotných umiestnení. Druhé
miesto v IV. kategórii získala Kristínka Subiová,
žiačka 8. A triedy a Zvláštnu cenu v III. kategórii
získala Katarína Urbáneková, žiačka 7. B triedy.
K úspechu im gratulujeme a do budúcna želáme
mnoho ďalších múz.

• Namaľovala Katarína Urbáneková

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Svätá omša
na Pažiti

Text a foto:

Alena Filová

• Svätá omša na Pažiti

V sobotu 22. mája vo večerných hodinách sa konala na Pažiti pri kaplnke svätého
Urbana – patróna vinohradníkov slávnostná
svätá omša, na ktorej hrala aj Mojmírovská
kapela. Po omši bola zapálená aj vatra pri ktorej sa zúčastnení mohli zohriať, porozprávať
a započúvať do veselých piesní Mojmírovskej
kapely.

• Svätý Urban v kaplnke pri Pažiti
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ZO ŽIVOTA

Nepomodlená
Knipa

Imro Takáč

Kto prežil chemoterapiu so svojim blízkym,
vie o čom to je... Sestričky na oddelení kde podávajú infúziu pacientom to volajú kvapačky. Toto
sú štádiá, v ktorých každý pacient verí v zázrak.
Tu sa moja manželka zoznámila s učiteľkou
s rovnakou diagnózou. Pri dlhých sedeniach na
chemoterapii, si mali čo rozprávať.
Napokon sa stretli na izbe onkologického oddelenia. Bolo im spolu dobre. Vzájomne sa utešovali. Každá si vyrozprávala svoj životný príbeh,
čo ich ešte viac utužilo v priateľstve. Učiteľka jej
rozprávala akého má fantastického manžela, že
dlhé roky je riaditeľ školy. Potom aj mňa s pánom riaditeľom zoznámila. Bol to sympatický
muž v mojich rokoch, veľmi distingvovaný. A aj
my sme sa mali o čom rozprávať. Raz sme sa rozhodli, že urobíme spolu audienciu u pána primára. Prijal nás veľmi ochotne. Vysvetlil nám aké
problémy nás čakajú, aj aká je prognóza našich
manželiek. Pán riaditeľ sa potom ešte opýtal, ako
sa má k manželke chovať. Pán primár povedal,
tak ako pred tým.
Potom sme išli na oddelenie, kde ležali spolu naše manželky. Po bežných upokojujúcich
frázach nakoniec aj pán riaditeľ autoritatívne
prehovoril k svojej manželke:
„Počúvaj ty Knipa nepomodlená, dokedy sa
tu budeš ešte povaľovať? Nemá mi kto oprať ani
navariť. Všetko leží na mojich pleciach!“
Toľko arogancie som dávno nepočul. Našťastie prišla sestra a začal sa kontrolovať.
Po ceste domov sa mi veľmi chcelo do sveta
vykričať toto rozčarovanie. To sa predsa nerobí.
Možno touto svojskou filozofiou ju chcel tento
vzdelaný muž presvedčiť, že už je z toho vonku.
Škoda však, že ešte žiadne vzdelanie nezaručuje
prostučkú ľudskú empatiu, či dôstojnosť.

INZERCIA
* Robím elektroinštalačné práce,
bleskozvody a NN prípojky. Martin
Laky, tel. kontakt: 0907 359 600.
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Stolnotenisový klub

MŠKST
Mojmírovce
Za MŠKST Mojmírovce

Ing. Andris Stanislav
Vyhodnotenie 2. polovice ročníka 2009/2010.
V zátvorke sú uvedení hráči a počet bodov,
ktoré v stretnutí získali.
Družstvo Mojmírovce A malo v 2. polovici ročníka 2009/2010 tieto výsledky:
12. kolo: Vráble E - Mojmírovce 1:17
(Rumanovský D. st. 4,5; Čanaky 4,5; Takách 4;
Bosák D. 3; Daniš 1)
13. kolo: Mojmírovce - V. Cetín B 17:1
(Rumanovský L. 4,5; Takách J. 4,5; Daniš R. 4,5;
Bosák D. 3,5)
14. kolo: Kolíňany – Mojmírovce 8:10
(Rumanovský L. 3,5; Daniš R 1,5; Rumanovský
D. st.2,5; Takách J. 2,5)
15. kolo: Mojmírovce - Žirany B 16:2
(Rumanovský L. 4,5; Rumanovský D. st.4,5;
Takách J. 3,5; Čanaky E. 3,5)
16. kolo: Výčapy – Mojmírovce 3:15
(Rumanovský D. st. 4,5; Čanaky E. 4,5; Bosák
D. 3,5; Takách J. 2,5)
17. kolo: Mojmírovce - Vráble D 17:1
(Rumanovský L. 4,5; Takách J. 4,5;
Čanaky E. 4; Rumanovský D. st. 4)
18. kolo: Nitra G – Mojmírovce 10:8
(Rumanovský D. st. 2; Takách J. 2,5;Čanaky E.
2; Daniš R. 1; Bosák D. 0,5)
19. kolo: Mojmírovce - Nitra 08 11:7
(Rumanovský D. st. 3,5; Čanaky E. 3,5; Bosák D.
2,5; Daniš R. 1,5)
20. kolo: SK Čab C – Mojmírovce 9:9
(Rumanovský L. 4,5; Daniš R. 2,5; Andris R. 1;
Bosák D. 1)
21. kolo: Klasov A – Mojmírovce 4:14
(Rumanovský L. 4,5; Andris R. 4,5; Daniš R.
3,5; Bosák D. 1,5)
22. kolo: Mojmírovce – Čeladice 12:6
(Takách J. 4,5; Čanaky E. 3,5; Daniš R. 2; Bosák
D. 2)

Družstvo Mojmírovce B malo v 2. polovici ročníka 2009/2010 tieto výsledky:
12. kolo: Mojmírovce B - Vráble F 16:2
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5; Šoky M. 5;
Špánik T. 2,5)
13. kolo: Čab F - Mojmírovce B 13:5
(Andris R. 2,5; Lauko J. 1,5; Gardian P. 1)
14. kolo: Mojmírovce – Alekšince 15:3
(Andris R. 4; Bosák D. 4,5; Daniš R. 2,5;
Gardian P. 2; Špánik T. 2)
15. kolo: Žirany C - Mojmírovce B 5:13
(Gardian P. 3,5; Andris R. 3, Bosák D. 3; Šoky
M. 3; Špánik T. 0,5)
16. kolo: Mojmírovce B - Čab D 16:2
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5; Špánik T. 2,5;
Šoky M. 2,5; Daniš R. 2)
17. kolo: Čab E - Mojmírovce B 0:18
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5; Daniš R. 2;
Špánik T. 2,5; Šoky M. 2; Bosák D. 2,5;)
18. kolo: Mojmírovce B - Vráble G 18:0
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5; Šoky M. 4,5;
Špánik T. 4,5)
19. kolo: Nitra H - Mojmírovce B 9:9
(Andris R. 2,5; Šoky M. 2,5; Gardian P. 2;
Špánik T. 2)
20. kolo:
Mojmírovce B - Nitra 08 18:0
(Gardian P. 4,5; Špánik T. 4,5;
Šoky M. 4; Andris R. 3,5;
Bosák D. 1,5)
21. kolo:
Mojmírovce B - Klasov B 17:1
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5;
Špánik T. 4,5; Bosák D. 2,5;
Bosák E. 1)
22. kolo:
Výčapy - Mojmírovce B 1:17
(Andris R. 4,5; Gardian P. 4,5;
Špánik T. 4,5; Andris S. 3,5)
Úspešnosť hráčov
družstva A:
Rumanovský Luboš
celkovo sa umiestnil na
1. mieste
Takách Juraj 4. miesto
Čanaky Ervín 5. miesto
Rumanovský Drahoš st.
7. miesto
Daniš Rudolf 18. miesto
Bosák Dušan 26. miesto

ŠPORT - STOLNÝ TENIS

Andris Radoslav 28. miesto

Úspešnosť hráčov B
družstva:

Andris Radoslav
celkovo sa umiestnil na 6. mieste.
Gardian Pavel 9. miesto
Daniš Rudolf 10. miesto
Bosák Dušan 11. miesto
Šoky Milan 12. miesto
Špánik Tibor 16. miesto
Andris Stanislav 18. miesto
Lauko Ján 42. miesto
Bosák Erik 44. miesto

V zápasoch 2. ligy starších žiakov sa naše družstvo umiestnilo na 7. mieste.

Chlapci hrali v zložení:
Špánik Tibor celkovo sa umiestnil na 11. mieste
Chren Martin na 23. mieste
Bosák Erik na 32. mieste
Slaténi Peter na 36. mieste
Šponiar Richard na 38. mieste
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Autoškola PANTER

a, ZĽAVA pre obyvateľov Mojmíroviec na sk. B - osobný automobil
b, NITRA - ČERMÁŇ - GOLIANOVA 83 oproti ČFK Strojár
c, INFOLINKA: 0905 554 888
d, PLATBY aj na splátky bez navýšenia!
www.autoskolapanter.sk

