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INFORMÁCIE PRE OBČANOV

Ďalšie informácie o nakladaní
s komunálnym odpadom
Na základe častých otázok zo strany občanov ohľadom práv a povinností pri nakladaní s komunálnym odpadom zverejňujeme niektoré
skutočnosti vyplývajúce z jednotlivých ustanovení zákona NR SR
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
a Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojmírovce o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Mojmírovce (ďalej len „VZN o odpadoch“).
Pôvodca odpadu má právo:
1. Na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov,
využiteľných zložiek odpadov podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov,
2. Ukladať objemový odpad do veľkoobjemových kontajnerov
umiestnených v zberovom dvore (okrem odpadov vznikajúcich
pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikateľa).
Povinnosti pôvodcu odpadu:
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Pri nakladaní s odpadmi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovu využívaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,
b) zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (ďalej len KO a DSO“) na území obce Mojmírovce podľa
platného VZN o odpadoch,
c) triediť komunálny odpad a drobný stavebný odpad na jednotlivé
zložky odpadu,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,
e) poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
f) platiť obci miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za
podmienok, určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch za KO a DSO.
3. Zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná
pred začatím činnosti na území obce Mojmírovce požiadať
Obecný úrad v Mojmírovciach o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a dohodnúť s povereným pracovníkom obce
veľkosť nádoby na KO a frekvenciu vývozu.
Všeobecné pravidlá o nakladaní s odpadmi
1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikajú na území obce Moj-
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mírovce zodpovedá obec.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO
a DSO na území obce Mojmírovce môže iba subjekt, ktorý má s obcou Mojmírovce uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
3. V celom katastrálnom území obce Mojmírovce sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so
zákonom o odpadoch a VZN o odpadoch,
c) vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných
nádob,
d) napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom,
e) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy, vypúšťať odpadové oleje do povrchových
vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.
Priestupky prejednávané obcou a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods.3
písm. b) zákona o odpadoch alebo s VZN o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Mojmírovce vo VZN o odpadoch a v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a) a § 39
ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch,
c) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona
o odpadoch,
d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií
v rozpore s § 40c,
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do
výšky 663,87 €.
4. Za porušenie ustanovení VZN o odpadoch možno právnickej
osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu do výšky
6 638,78 €.

Pozvánky
16. apríl
Deň narcisov – Verejná zbierka Ligy proti rakovine
organizovaná MS SČK Mojmírovce v spolupráci so ZŠ
Mojmírovce
25. apríl
koncert súboru MELÓDIA o 15,00 hod. v Kostole sv. Ladislava

24. apríl
Verejná degustácia vín v kultúrnom dome
30. apríl
Stavanie mája s Mojmírovskou kapelou na pažiti
9. máj
Deň matiek v kultúrnom dome
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach konaného dňa 25.
februára 2010 vyberáme nasledovné:
Po otvorení rokovania starostom obce Imrichom Kováčom OZ pristúpilo k prerokovaniu
žiadostí a sťažností občanov a organizácií. Pani
Eva Koščáková podala sťažnosť ohľadom zablokovania prístupovej cesty k jej domu na ulici
Kúrie jej susedmi. Poslanci OZ zobrali sťažnosť
na vedomie a uložilo obecnému úradu riešiť priechodnosť ulice Kúrie.
Riaditeľka sociálneho zariadenia Barlička
poslala obci žiadosť ohľadom vyriešenia nedoplatkov za starostlivosť o občana Mojmíroviec.
Zorana Dilhofa v Centre sociálnych služieb
Vlčany. Nedoplatok spolu s nákladmi na lieky
predstavuje čiastku 3 682 €. Pani riaditeľka taktiež požiadala obec o odpustenie nájomného za
prenájom nehnuteľnosti (bývalá MŠ) vo vlastníctve obce za rok 2009, ktoré predstavuje čiastku
5 291 €. Odpustenie platby za prenájom nehnuteľnosti žiada z dôvodu zhodnocovania uvedenej
nehnuteľnosti prostredníctvom investovania do
rekonštrukcie budovy. Poslankyňa MUDr. Eva
Ďurčanská ako obvodná lekárka, ktorá pravidelne
zariadenie navštevuje, vyjadrila spokojnosť nad
starostlivosťou zariadenia o zverených občanov.
Poslanci OZ odporučili obecnému úradu pozvať
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
riaditeľku zariadenia Barlička z dôvodu doriešenia predmetných žiadostí.
Lokálne sociálne pracovníčky Dana Bandryová a Alžbeta Zemanová predložili žiadosť ohľadom spolufinancovania projektu Letný tábor pre
sociálne znevýhodnené detí vo výške 5% z celkových nákladov. Týždenný LT počíta s počtom
10 detí a 2 dospelými ako dozor. Poslanci OZ
súhlasili so spolufinancovaním projektu vo výške
50,00 €.
Pán Mário Šušek požiadal OZ, aby zmenilo
rozhodnutie redakčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan o neuverejnení inzerátu o založení
klubu politickej strany. Na základe žiadosti pána
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Šušeka totiž redakčná rada odmietla uverejniť
inzerát na propagáciu politickej strany s odôvodnením, že obecný časopis je v zmysle platného
štatútu apolitické periodikum. Poslanci OZ so
zverejnením inzerátu nesúhlasili, nakoľko by to
bolo v rozpore so štatútom časopisu.
V ďalšom bode OZ prerokovalo Všeobecne
záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 3/2010
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Mojmírovce. OZ schválilo predložené
VZN bez pripomienok.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Köblös
predložil správu o kontrolnej činnosti za rok
2009. OZ zobralo správu na vedomie bez pripomienok.
Riaditelia ZŠ a ZUŠ predložili správy o hospodárení škôl za rok 2009. Riaditeľ ZŠ zároveň
predložil Plán komunitného vzdelávania Základnej školy Mojmírovce a informoval o projekte,
ktorý v súčasnosti realizujú v ZŠ. Poslanci predložené dokumenty schválili bez pripomienok.
Predseda finančnej komisie Ing. Vladimír
Hičák predložil návrh finančnej komisie k poskytnutiu dotácií pre organizácie z rozpočtu obce
na rok 2010. OZ schválilo poskytnutie dotácie
podľa predloženého návrhu.
Poslankyňa Ing. Alena Bohunčáková uviedla
do pozornosti potrebu ozvučenia Domu smútku, čím by sa dôstojnejšie uskutočnil pohrebný
obrad. Poslanci OZ odporučili obecnému úradu
pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ cenové
ponuky na ozvučenie Domu smútku.
Pán Mário Šušek upozornil na vypúšťanie
odpadu na verejné priestranstvo od pani Hanekovej na ulici Pri hliníku. OZ odporučilo obecnému
úradu preveriť prostredníctvom vodárenskej
spoločnosti Cedron riešenie odvodu odpadových
vôd u menovanej. OZ taktiež odporučilo pripraviť projektovú dokumentáciu na vybudovanie
kanalizácie a vodovodu v uliciach Na vŕšku
a Cintorínska.
Poslanec Ing. Jaroslav Kukan upozornil na
potrebu dobudovať komunikácie na „Fundušoch“, Hasičskej ulici, Slamkovej ulici. Zároveň

uviedol, že na ulici Pri kolese je málo miesta
pre chodcov. Je potrebné vybudovať chodník
pre chodcov a upraviť dopravné značenie. OZ
odporučilo obecnému úradu pripraviť prehľad
komunikácií v správe obce, ktoré je potrebné
rekonštruovať a vyčísliť predpokladané náklady
na ich rekonštrukciu.
Starosta Imrich Kováč informoval OZ o realizácii úprav priestorov v Združených službách
pre dočasné umiestnenie lekárov zo Zdravotného
strediska. V súčasnej dobe sa pripravuje verejné
obstarávanie na realizáciu projektu, ktorým bude
riešené zníženie energetickej náročnosť Zdra-

Trápi nás...
Vážení spoluobčania,
opäť sa k vám prihovárame prostredníctvom „Mojmírovčana“, ale tentoraz sa
to týka tých občanov, ktorí svojimi nepeknými poznámkami a skutkami maria našu
prácu, a niektorí by sa dokonca potešili,
keby sa nám nedarilo, a museli by sme
DSS Barličku zatvoriť. Veľmi nás to mrzí
a bolí, a je to o to smutnejšie, že ide o starých ľudí, ktorým treba poskytnúť dobrú
opateru.
Možno si poviete: Netreba si také veci
všímať. Robili sme tak doteraz, pretože
to zatieňovala radosť z toho ako sme sa
„rozbehli“. Tešili sa z každej pomoci od
organizácií alebo súkromnej osoby, teší
nás pozitívny postoj OcÚ a veľkej časti
občanov k nášmu zariadeniu. Nevšímali
sme si nemiestne poznámky až do soboty
6. 3. 2010.
V neskorých popoludňajších hodinách
jeden náš spoluobčan (nie práve chudobný) si zrejme „ vzal k srdcu“ článok
o znečisťovaní obce a tak, aby odpad
a smeti nemusel trúsiť kade-tade po dedine, jednoducho vošiel do areálu nášho
zariadenia a naplnil kontajner po samý
vrch. Nielen, že vstúpil na cudzí pozemok,
ale poškodil aj naše klientky, pretože sme

votného strediska. Nakoľko sa projektom rieši
rekonštrukcia budovy len čiastočne, poslanci
odporučili obecnému úradu komplexné riešenie a
v prípade nedostatku vlastných zdrojov vyfinancovať náklady z úverových zdrojov.
Nakoľko bol program 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a rokovanie OZ ukončil.
Ing. Ladislav Köblös,
Hlavný kontrolór obce

nezisková organizácia. Dotyčný si neuvedomuje, že naše obyvateľky sú u nás už
„doma“, a je to akoby vstúpil do dvora
rodinného domu. Nech si spytuje svedomie
a hanbí sa za svoj čin, pokiaľ mu to jeho
pokrivený charakter dovolí.
Z nášho pohľadu je to nehoráznosť
najhrubšieho zrna a dotyčný nemá v sebe
štipku citu. Možno si doma pochvaľoval
aký je hrdina, že ušetril a nikto ho pritom nevidel...(je si istý?) V skutočnosti je
to zbabelec. Prečo sa neodvážil naplniť
smetné nádoby pri KD, OcÚ, Jednote alebo ZŠ? Nemal už toľko odvahy? Kazí dobré meno občanov, ktorí nám držia palce
a pomáhajú. Nečakáme od neho že príde
uhradiť škodu a ospravedlniť sa, ale keď
nás stretne nech radšej sklopí zrak.
Chceme pre svoje klientky len to najlepšie. Vkladáme do svojej práce veľa
energie a celé srdce. Dennodenne zápasíme s problémami, sme radi keď ich vyriešime a pohneme sa ďalej. Preto je veľmi
smutné keď nám niekto „ hádže polená
pod nohy“. Príde čas keď všetci budeme
potrebovať opateru, preto ten, kto nám nechce pomôcť, nech nám aspoň neškodí.
Ďakujeme za pochopenie a za doterajšiu pomoc všetkým spoluobčanom.

Zamestnanci DSS Barlička
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ROZHOVOR

Zima
sa končí
Viera Lázniková ,
členka RR
Foto: archív obce

Rozhovor s MUDr. Evou Ďurčanskou, obvodnou lekárkou pre dospelých v obci Mojmírovce
1.Pani doktorka končí sa zimné obdobie, ako
by ste mohli ako obvodná lekárka pre dospelých občanov Mojmíroviec, zhodnotiť
uplynulú zimu z hľadiska ich odolnosti voči chorobám a aké choroby
občanov počas dlhej zimy najviac
trápili?
Som veľmi rada, že keď tu spolu
sedíme, konečne sa za oknami na nás
usmieva jarné slniečko. Táto zima bola
podľa mňa veľmi dlhá. Prvý sneh sa
objavil už koncom októbra a snehové
vločky nás prekvapili ešte 15. marca
ráno. Myslím si však, že napriek tejto
skutočnosti, počet stálych pacientov v
našej ambulancii sa nezvýšil. Určite
boli krátke obdobia, keď nás pacienti
navštevovali s ARO (akútnymi respiračnými ochoreniami), ale nemôžem
hovoriť o veľkom počte chrípkových
ochorení. Pripisujem to aj tomu, že už niekoľko
rokov pravidelne očkujeme hlavne staršiu populáciu proti chrípke vakcínami, ktoré sú každý
rok aktuálne pripravované. Čo ma však mrzí
je, že v tomto období narástol počet ochorení
psychického charakteru. Sú to rôzne úzkostné
poruchy až stavy, ktorým hovoríme depresie.
Príčinou býva súčasná ekonomická situácia
s množstvom nezamestnaných, ale aj zlé vzťahy
na pracoviskách, nízka miera tolerancie, tlak od
nadriadených, túžba niekedy sa presadiť aj nad
vlastné sily a možnosti. Ale ja som aj v tejto veci
optimistka. Existuje určite veľa možností ako
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týmto pacientom, ktorí majú pocit beznádeje
a bezvýchodiskovej situácie pomôcť. Prvým
krokom však musí byť aby prišli, povedali o svojom probléme a zistia, že nič nie je neriešiteľné.
Málo ľudí si uvedomuje, že jednostranné dlhodobé preťaženie môže vyústiť do stavu veľkej
únavy až depresie.
2. Čo by ste poradili našim spoluobčanom ako
predchádzať zdravotným problémom?
Presný návod ako predchádzať ochoreniam
neexistuje. Nebudem hovoriť o tom, že sa pacienti v zimných mesiacoch majú chrániť pred
chladom dostatočným obliekaním. Je vhodné
vyčleniť čas dňa na aktívny pohyb, na kultúru aj
na prácu. Nájsť si aj čas na to, aby sa večer stretli
s priateľmi pri šálke dobrého bylinkového čaju,
alebo pri poháriku vína. Ľudia sa veľmi uzatvárajú do seba počas dlhých zimných večerov. Se-

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
príde výsledok z bakteriologického vyšetrenia.
Nachladnutie, alebo chrípkové stavy, hlavne
v počiatočnom štádiu s typickými prejavmi
ochorenia sa ATB neliečia. Ja ako praktik, lekár
s 28 ročnou praxou, sa nevyhýbam informáciám
o alternatívnych spôsoboch liečby, hlavne chrípkových ochorení a nachladnutí. Aj v našej lekárni sú počas celého roka dostupné homeopatické
prípravky, ktoré aj ja hlavne mladším pacientom
odporúčam.

3. Ste zásadne pre liečbu antibiotikami (ATB),
alebo sa prikláňate aj k alternatívnej liečbe?
Ako každý lekár tak aj ja si niekedy pripadám ako na bojisku a zápasím s pacientmi, ktorí
si myslia, že keď nedostanú ATB tak ich lekár
nelieči. Myslím, že aj v médiách sú dostupné
informácie o tom, že ATB prichádzajú do úvahy
len pri bakteriálnych infekciách, alebo pri zdĺhavých horúčkových stavoch, keď má pacient
zvýšenú zápalovú aktivitu FW, CRP, alebo

Text a foto:

Členovia DDS Ekožrútik
Náš detský divadelný súbor Ekožrútik
pri ZŠ Mojmírovce má už 4 roky. Vedie ho

4. Stotožňujete sa s liečbou bylinkami z prírody
a aké bylinky z našich záhrad by ste občanom
poradili užívať?
Myslím si, že Slováci, hlavne ľudia na vidieku, nie sú veľmi naklonení alternatívnym spôsobom liečby. Samozrejme, že sa to netýka používania rôznych typov byliniek a čajov. V zimnom
období radím v rámci prevencie užívanie Echinacei, pri liečbe kašľa a infekcií HCD radím
rôzne čajové zmesi, hlavne pri dlhodobom kašli
či už cibuľový čaj s majoránkom, alebo šťavu z
cibule spolu s medom. Myslím, že každý vie, že
dobrým prostriedkom na potenie je čaj z lipy,
upokojujúco pôsobí čaj z medovky lekárskej.
Nakoľko je tu jar, radím v jarných mesiacoch
očistnú čajovú kúru z čerstvej žihľavy ráno nalačno. Z týchto mojich slov vyplýva, že sa nebránim ani alternatívnym spôsobom liečby.
5. Myslíte si, že by bolo vhodné vytvoriť v
obecnom časopise Mojmírovčan priestor pre
zdravotné okienko, v ktorom by sme s vašim
odborným dohľadom uverejňovali vhodným
spôsobom rady pre našich spoluobčanov, ako
predchádzať chorobám príp. ako využívať alternatívne formy liečby?

dia pred televíznymi obrazovkami a izolujú sa.

EKOŽRÚTIK

Som veľmi rada, že ste ma pani inžinierka
oslovili i napriek tomu, že sa v ambulancii snažíme našich pacientov edukovať (vychovávať)...
Ak by sa RR časopisu priklonila k vytvoreniu
zdravotného okienka, bolo by dobré, aby sme
sa v ňom zaoberali tou problematikou, ktorá zaujíma občanov, aby toto okienko v každom čísle
bolo monotematické a zaoberalo sa vždy určitou
problematikou. Rada vám budem pri vytváraní
zdravotného okienka nápomocná.

Pani doktorka ďakujem za rozhovor a prajem veľa zdravých pacientov.

pani učiteľka Katarína Kúdelová. V tejto
sezóne sme nacvičili vlastnú ekohru Keď
v Obláčikove pršalo.

Vo vlastnoručne zhotovených kostýmoch hráme veselo i vážne o tom, čo je pre
nás dôležité.
Chcete vedieť, čo to je? Nájdite si cestu
na naše predstavenie. Hrali sme už deťom
z MŠ, spolužiakom z I. a II. stupňa ZŠ.
Vystupovali sme aj na doskách ozajstného
divadla. Bolo to na regionálnej prehliadke
Detský javiskový sen 26. 2. 2010 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Bol
to skvelý pocit, keď nám tlieskalo plné
hľadisko. To sa ani slovami nedá opísať.
Srdiečka nám búchali ako nikdy predtým.
Naše divadlo máme naozaj veľmi radi.
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Záhradkári
snemovali
Dňa 6. marca sa u nás konala Výročná členská schôdza základnej organizácii Slovenského
zväzu záhradkárov. Podstatná časť 60 člennej
členskej základne hodnotila svoju činnosť nie
len za uplynulý rok, ale i za celé 5 ročné funkčné
obdobie. Spomínali všetky tie návštevy výstav
a odborné exkurzie, ktoré v uplynulom období,
v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska
a Dozorným výborom COOP Jednoty uskutočnili.
Záhradkári s uspokojením konštatovali, že
majú nemalú zásluhu na skrášľovaní verejných
priestranstiev, hlavne výsadbou okrasných drevín na cintorínoch, pri kostole, na hornej pažiti,
pri Gábrišovej artézskej, ale hlavne na Cintorínskej ulici.
Priebežné informácie o najmodernejších
ovocných odrodách v značnej miere prispeli

k dosiahnutiu vyššej úrovne našich záhrad.
Propagácia výsadby okrasných drevín prispievala k dosahovaniu takej úrovne okrasnej
časti záhrad, ktorá lahodí nie len oku, ale slúži
i ako oddychový priestor pre celú rodinu.
Každý účastník schôdze obdržal i semeno
okrasnej, ale hlavne liečivej rastliny Echinacea
a sadenicu okrasného kríka Dulovec japonský.
Na schôdzi boli rozdané i diplomy z 22.
výstavy ovocia a kvetov v minulom roku a podstatná časť vystavovateľov obdržala i veľmi
praktický a poučný Týždenný stolový kalendár
ochrany rastlín, zakúpený z finančnej pomoci
obecného úradu.
Po zvolení nového výboru v zložení:
K. Líška, J. Filo, A. Rodná, F. Foltýn, P. Rác,
Ľ. Vaš, J. Košina, M. Farkašová a KRK v zložení: L. Mičina, M. Bunda a M. Kišš, bola schôdza
predsedom s prianím všetkého najlepšieho do
novej sezóny ukončená.

Výbor záhradkárov

KOMPOSTOVANIE
Viera Lázniková ,
členka RR
Foto: archív obce

Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s MS SZZ zorganizoval dňa
12.3.2010 seminár o zhodnocovaní
biologického odpadu formou kompostovania, v nadväznosti na platnú legislatívu o zákaze spaľovania odpadov.
Seminár, ktorý je súčasťou projektu Od
triedenia k minimalizácii odpadu, a je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho
finančného mechanizmu a ŠR SR, viedol pán
Branislav Moňko s kolegyňou Mgr. Lenkou
Beznákovou. Obaja sú členmi neziskovej organizácie Priatelia Zeme-SPZ.
Obaja mali pripravenú veľmi názornú prezentáciu o kompostovaní biologického odpadu.
Na otázky našich spoluobčanov odpovedal
prednášajúci praktickými radami, na základe
dlhoročných skúseností s kompostovaním vo
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» Pán Branislav Moňko vedie prezentáciu
o kompostovaní.
vlastnej záhradke. Väčšine účastníkov, medzi
ktorými nechýbali ani žiaci ZŠ Mojmírovce
s pánom riaditeľom ZŠ Mgr. Stanislavom Visolajským, sa seminár páčil.
Na záver seminára starosta obce Mojmírovce Imrich Kováč uviedol, že všetci účastníci obdržia časť palety zdarma. Kompletnú
zostavu palety si občania, ktorí sa rozhodnú
biologický odpad kompostovať a zároveň tým
získať kvalitné hnojivo, môžu zakúpiť na OcÚ
Mojmírovce v cene 6,64 €.

TÉMA PRE KAŽDÉHO

Slováci a klimatické zmeny
Menej recyklujeme
a menej šetríme vodou
V polovici decembra Európska komisia
zverejnila špeciálny prieskum Eurobarometer,
ktorý mapuje postoj Európanov ku klimatickým zmenám. Prieskum sa uskutočnil v auguste a septembri 2009. Oproti predchádzajúcemu
prieskumu z januára a februára sa zaznamenalo zopár zmien v postojoch.
Aj z tohto prieskumu vyplýva, že klimatické zmeny sú jeden z troch najvážnejších
celosvetových problémov. Najväčšie obavy
u Európanov vyvoláva v súčasnosti chudoba, nedostatok jedla a pitnej vody.
Chudobu považujú za najvážnejší celosvetový problém súčasnosti aj Slováci. Na
druhom mieste v rebríčku Slováci označili
problém šírenia infekčnej choroby a na tretie miesto Slováci posunuli práve klimatické
zmeny. Tie považuje za celosvetový problém 41% Slovákov, čo je oproti minulému
prieskumu pokles o 12%.
Vyše polovica Európanov zastáva názor,
že Európska únia nebojuje proti klimatickým zmenám dostatočne. Napriek tomu si
45% Slovákov myslí, že Únia robí v tomto boji
dosť, na rozdiel od vlády a miestnych orgánov
(iba po 33%), ale aj na rozdiel od nich samých.
Iba 31% Slovákov si myslí, že bojujú proti klimatickým zmenám dostatočne. Je to však oproti
minulému prieskumu nárast o 10%.
Slovensko (76%), spolu so Slovinskom
(83%), Gréckom (78%) a Rakúskom (77%) je na
čele rebríčka krajín, ktoré tvrdia, že s problematikou vážnosti klimatických zmien sa nepreháňa. Je to dokonca výrazne vyššie percento ako
európsky priemer (64%).
Postoj Slovákov k emisiám CO2 sa oproti
predchádzajúcemu prieskumu zmenil, 31% opýtaných ich označilo iba za okrajovo vplývajúce
na zmeny klímy, čo je nárast o 10%. Stále si
však 63% Slovákov myslí, že emisie CO2 majú

na zmeny klímy výrazný vplyv.
Takmer 7 z 10 Slovákov je toho názoru, že
ochrana životného prostredia môže pozitívne
vplývať na európsku ekonomiku, dokonca 66%
opýtaných tvrdí, že ju to môže výrazne povzbudiť.

Najrozšírenejšou aktivitou Slovákov zameranou na boj proti klimatickým zmenám je
triedenie odpadu na recyklovanie (72%), za ním
nasleduje znižovanie spotreby energie (68%) a
znižovanie spotreby vody (60%). Napriek pomerne vysokému percentu je to pokles oproti
predchádzajúcemu prieskumu. Až o 10% menej
Slovákov triedi odpad a o 13% menej z nich šetrí
vodu.
Celý prieskum Eurobarometra nájdete na
stránke:
http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm
Aké by boli výsledky podobného prieskumu
v našej obci?

M.D.
Foto: Vydavateľstvo Patriot
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Dňa 15. 3. 2010 sa uskutočnila

Výročná
členská
schôdza
MS SČK
Dagmar Mináriková

predsedníčka MS SČK
Foto: archív obce

Zúčastnení členovia zhodnotili činnosť organizácie za uplynulé obdobie. K tomuto dňu
má organizácia v obci 119 členov. Nárast počtu
členov o 8 spoluobčanov je v súčasnej dobe

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

veľmi pozitívny trend, avšak priemerný vek
členskej základne, ktorý je viac ako 52 rokov,
je už menej potešujúci. Žijeme v dobe, v ktorej
sú za úspešných ľudí považovaní tí, ktorí myslia
najmä na seba a už menej ľudia, ktorí sa usilujú
urobiť čosi pre ostatných bez nároku na odmenu.
Napriek tomu veríme, že je len otázka času, kedy
práca a osobný príklad niektorých našich spoluobčanov osloví aj mladú generáciu.
Základným poslaním SČK je predchádzať a
zmierňovať utrpenie všetkých ľudí bez ohľadu
na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Najlepší príklad nám všetkým dávajú naši
spoluobčania, dobrovoľní darcovia krvi, ktorých
sme na výročnom zhromaždení členov vďaka
stálej pomoci obecného úradu, Mojmírovských
krokov a ostatných sponzorov aspoň symbolicky odmenili za ich hlboký zmysel pre ľudskosť
a prejav spolupatričnosti a lásky k blížnemu.
Za rok 2009 boli odmenení títo držitelia Jánskeho plakety:
Diamantová - Kolman Radomír
Zlatá - Ing. Eva Mladá
Strieborná - Miroslav Tulipán
Bronzová - Peter Čecho, Gabriela
Gálová, Martin Mrázek, Radoslav
Tulipán, Anežka Strihová, Zoltán
Solčan a Soňa Mladá.

Výročnú schôdzu obohatili svojim
vystúpením deti z
DDS Ekožrútik pri ZŠ Mojmírovce

860,03 €, bol poukázaný na účet Ligy proti rakovine SR – na podporu programov prevencie,
včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.

Dobrovoľní darcovia krvi sú tí,
ktorí by sa mali stať celebritami. Tí,
čo ponúkajú svoju krv ako dar, aby
zachránili životy iným sú skutočné
osobnosti. Preto im právom patrí
veľká úcta a nevýslovná vďaka.

Predsedníčka D. Mináriková blahoželá
jubilujúcim členom organizácie
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Z ostatných aktivít, členovia
miestneho spolku okrem už tradične zabezpečovaných zdravotných
hliadok na verejných podujatiach
v obci, podporili deti zo sociálne
slabších rodín, ktorým zabezpečili
bezplatnú účasť na cirkusovom
predstavení, zorganizovali prednášku poskytovania prvej pomoci
miestnemu športovému klubu,
zorganizovali verejnú zbierku Deň
narcisov, do ktorej sa zapojili aj žiaci základnej školy. Výnos zbierky
– dar obyvateľov našej obce v čiastke

Za 80 bezplatných odberov krvi prevzal
diamantovú Jánskeho plaketu pán
Radomír Kolman

Poďakovanie patrí všetkým členom miestnej organizácie, ktorí sa aktívne podieľali na
plnení úloh miestneho spolku a taktiež všetkým
sympatizantom, ktorí akokoľvek nám boli nápomocní.
A tiež sa chcem poďakovať všetkým členom,
ktorí svojou prítomnosťou na tomto výročnom
zhromaždení prekonali všeobecne rozšírenú
konzumnú pohodlnosť „teplého domova“ (možno pred televíznym prijímačom, pohárikom
drinku, či koly) a preukázali, že nie sú ľahostajní
voči úsiliu niektorých nadšencov z radov výboru
– či je to úsilie zväzu Jednoty dôchodcov, Jednoty SD, Záhradkárov, alebo športových aktivistov
a predovšetkým obecného úradu o dosiahnutie
záujmu o dianie v obci, o posilnenie citu ľudskosti a tlmenie vo všeobecnosti sa rozmáhajúcej ľudskej ľahostajnosti. Osobitné poďakovanie
patrí najmä tým, čo svojim diskusným príspevkom - predovšetkým MUDr. Eve Ďurčanskej,
Renate Orlíčkovej i ďalším diskutujúcim (ako
aj zástupcovi ÚzS SČK v Nitre a členke predstavenstva Najvyššej rady SČK, pani Ing. Spišiakovej) - dokázali, že absencia citu ľudskosti sa
občanov našej obci netýka.
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PÚPAVA
je len burina?
Ivan Mojmír Zoborský
Ilustračné foto: Internet

Nie, nie je. Je to predovšetkým vzácna liečivá rastlina. Latinský názov púpavy lekárskej
Taraxacum officinale pochádza od najslávnejšieho arabského lekára Avicennu. Odvodený je
z gréckeho taraxis - zápal očí. Mlieko z púpavy
sa používalo pri jeho liečení.

Podľa platného botanického názvoslovia má
71 druhov. U nás sa vyskytujú 4 druhy. Najrozšírenejší druh rastie práve v našich záhradách
a pozná ju aj každé dieťa. Považujeme ju za veľmi nepríjemnú burinu. Bojujeme s ňou všetkými
prostriedkami, ale vždy znova a znova vyrastie,
akoby púpava bola chytrejšia ako my. Jej nekonečné množstvá rozkvitnutých žltých hlávok
krášlia celú našu krajinu, v nížinách i horských
pásmach.
Úbor púpavy je zložený zo 100 – 200 kvietkov. Rozkvitnutie púpavy je závislé na teple
a svetle. Kvety púpavy sa popoludní už postupne
zatvárajú. Púpava má obrovskú regeneračnú a
rozmnožovaciu schopnosť. Za rok vytvorí až
3000 semien. Kvitne v apríli až v septembri,
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často však až do príchodu zimy (podľa počasia).
Ale je táto nezvyčajne skromná a prispôsobivá rastlina naozaj len burinou? Odborníci majú
iný názor.
Nádherné žlté kvety poskytujú bohatý zdroj
peľu s vysokým obsahom bielkovín a keď k tomu pripočítame aj nektár, tak púpava je z včelárskeho hľadiska veľmi významnou rastlinou.
Nektár je ľahko prístupný aj pre hmyz.
Púpava patrí k najbežnejším druhom jarnej
šalátovej zeleniny. Obľúbili si ju najmä v Nemecku, Taliansku a vo Francúzku. Jej koreň
je cenený aj diabetikmi. Slúži tiež na výrobu
cigórie.
Vlastne každá časť púpavy ukrýva vzácne
vlastnosti. Nielen koreň a listy, ale aj zlatožlté
kvety sú malou prírodnou lekárňou a kozmetickým salónom (venčeky z púpavy žiaľ už vyšli
z módy).
Liečivé účinky púpavy poznali už naši
predkovia. Na ľudské telo pôsobí močopudne,
podporuje vylučovanie tráviacich enzýmov
a žalúdočnej kyseliny, čím zlepšuje trávenie
a zvyšuje chuť do jedla. Má posilňujúce účinky a zmierňuje žlčníkové ťažkosti. Podporuje
tiež detoxikáciu organizmu, preto sa odporúča
aj pri chronických reumatických ťažkostiach.
Čaj z čerstvých mladých lístkov je výborným
prostriedkom proti jarnej únave, znižuje krvný
tlak a pôsobí priaznivo pri celom rade ďalších
ochorení. Pred 20 rokmi, keď sme sa presťahovali do Mojmíroviec, sme aj my z kvetov
púpavy pripravovali med, ktorý prečisťuje horné
dýchacie cesty. Z kvetov sa môže pripraviť aj
sirup. Používa sa pri prechladnutí. K znižovaniu
hmotnosti vraj pomáha púpavový likér (nemám
to overené). Púpava nemá vedľajšie škodlivé
účinky. Po púpavovej kúre sa staneme „takmer“
novým človekom.
Aj my sme donedávna rok čo rok úporne
bojovali s púpavou v záhrade, ale predovšetkým
okolo domu. V snahe mať trávnik bez púpavy
sme ju tiež považovali za úhlavného nepriateľa. Ale nad púpavou sa tuším ani nedá úplne
zvíťaziť. Jej listy neustále vyrastú z dlhého,
v zemi hlboko usadeného koreňa a keď trávnik
nepokosíme skôr ako púpava odkvitne, množstvo bielych padáčikov (semien) roznesie vietor
a z nich vyrastú ďalšie a ďalšie jedince. Vnímajme krásu tejto rastliny a nebojujme nezmyselne
s ňou, radšej viac využívajme jej mnohostranné
liečivé účinky.

HISTÓRIA

Z histórie
Rómov
Alžbeta Zemanová
8. apríl bol vyhlásený v roku 1990 za Medzinárodný deň
Rómov. Rómska hymna známa pod názvom Geľem, Geľem
alebo Romale Čhavale bola vyhlásená v roku 1971 vo Veľkej
Británii.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V apríli sa významného
životného jubilea dožívajú:
František Slíž,
Rozália Oreščáková,
Aurelia Hahn,
Ing. Ladislav Taškár,
Mária Vaššová,
Ľudovít Letko,
Martin Andi, Jozef Vrábel

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Alexandra Kincelová,
Nikoleta Kudryová

Má korene v pôvodnej piesni balkánskych Rómov. Okrem
medzinárodnej hymny Rómovia na Slovensku pokladajú za
svoju hymnu pieseň Čhajori Romani (rómske dievčatko), ktorá vznikla v koncentračnom tábore Osvienčim. Táto hymna sa
hráva pri rôznych stretnutiach rómskych aktivistov, ale nesmie
chýbať i pri oslavách Medzinárodného dňa Rómov. Na používaní rómskej vlajky sa dohodli delegáti prvého svetového
kongresu zo 14 krajín, ktorí sa stretli v roku 1971 v Londýne,
kde založili Svetovú rómsku úniu. Rómska vlajka pozostáva
s dvoch pruhov - spodného zeleného symbolizujúceho prírodu
a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso, ktoré je i na štátnej vlajke Indie. Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej
ich predkovia odišli pred tisícročím. Rómovia, ako kočovný
národ, nemali potrebu sústrediť svoju kultúru na jednom
mieste. Vozili si so sebou. Kočovali z Indie cez mnohé krajiny
a všade kde sa usadili našli niečo, čím svoju hudbu obohatili
a taktiež si čosi nové osvojili. Nemali stále zamestnanie, čo je
logické keďže sa živili remeslami ale i hudbou a tancom. Medzi súčasné významné osobnosti z radov Rómov patria: sestra
Anastázia - Mgr. Mária Holubová, ktorá svoj život zasvätila
pomoci Rómom a taktiež založila detský spevácky súbor
Devleskere čhave (Božie deti), Viera Bíla – speváčka, ktorá
začínala spievať na rôznych oslavách s cimbalovkou svojho
otca. Predstavitelia divadla Romathan, ktorí prezentujú rómsku kultúru vo svete, známa dvojica otca a syna Kmeťo Band
a rôzne iné významné rómske osobnosti.

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:

Margita Backárová

Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.

Verím, že po prečítaní tohto článku budete mať o Rómoch
a ich bohatej histórii širší obzor vedomostí.
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ŠPORT - STOLNÝ TENIS

Stolný
tenis
seniorov

ŠPORT - STOLNÝ TENIS

Skupina nad 70 rokov:
1. miesto: Kisy Emil
ZO Lužianky
2. miesto: Hanzuš Milan

1. miesto: Balážová Stanislava
MO Vráble
2. miesto: Halásová Antónia
MO Nitra

súťažiacim ďakujeme za účasť. Turnaj prebiehal
v srdečnom a priateľskom ovzduší. Ďakujem
všetkým členom výboru ZO JDS Mojmírovce
za účasť na turnaji – príprave a venovanie sa

MO Vráble
3. miesto: Bako Milan
ZO Lehota
Skupina ženy:

3. miesto: Luknišová Margita
MO Nitra

súťažiacim počas turnaja. Akcia splnila svoje
poslanie, utužila priateľstvo medzi jednotlivými
organizáciami Jednoty dôchodcov na Slovensku
v rámci okresu Nitra.

Vincent Belan

Predseda ZO JDS Mojmírovce
Foto: Juraj Arpáš
Dňa 5. marca 2010 sa v našej obci Mojmírovce uskutočnil stolnotenisový turnaj seniorov
obvodu bývalého okresu Nitra. Turnaj organizovala Okresná organizácia Jednota dôchodcov
Slovenska Nitra, Obecný úrad Mojmírovce a ZO
JDS Mojmírovce. Uvedený turnaj sponzorsky
podporili Obecný úrad Mojmírovce, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Tauris
Mojmírovce. Priestory na túto akciu (telocvičňu)
dala k dispozícii ZŠ Mojmírovce. Všetkým patrí
poďakovanie.
Turnaja sa zúčastnilo 20 mužov a 6 žien,
a to: MO Nitra 5 členov, MO Vráble 8 členov,
ZO Lehota 2 členovia, ZO Lužianky 1 člen, ZO
Čeľadice 2 členovia, ZO Jarok 1 člen, ZO Veľký
Lapáš 3 členovia a ZO Mojmírovce 4 členovia.
Súťažiaci boli rozdelení do 4 skupín podľa veku
a to do 65 rokov, od 65-70 rokov, nad 70 rokov
a jedna skupina žien. V každej skupine hral každý s každým. Výsledky boli nasledovné:
Skupina do 65 rokov:
1. miesto: Laca Anton
ZO Čeľadice
2. miesto: Holeš Jozef ZO Čeľadice
3. miesto: Mészaroš Alexander MO Vráble
Skupina od 65 do 70 rokov:
1. miesto: Čanaky Ervín
ZO Mojmírovce
2. miesto: Daniš Rudolf
ZO Mojmírovce
3. miesto: Rácz Jozef
ZO Lehota
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Všetkým umiestneným blahoželáme a všetkým
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Autoškola PANTER

ZĽAVA pre obyvateľov
Mojmíroviec
Nitra - Čermáň
Golianova 83
U nás:
» platby na splátky!
» vlastný autotrenažér
» kurz prvej pomoci

Nahláste sa na infolinke:

0905 554 888

Maliar, natierač, tapetár,
stierkovanie, protipožiarne
nátery, nátery pre
potravinárske účely, liate
tvrdé podlahy, XYPEX,
náter proti tlaku spodným
vodám, všetkých ropných
látok a kyselinám, oprava
verejného osvetlenia, práce
s vysokozdvižnou plošinou.

Prihláste sa a máte

VODIČÁK do prázdnin!

Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra,
Tel.: 0905 323 969
e-mail: firmarebro@centrum.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

Náš e-katalóg nájdete

www.pantercomp.sk
Notebook, Foto - Video, soĞware, po²íta²e,
DVD, USB, mp3, Plazma, LCD, satelit ...

