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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
● Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí nemajú zaplatenú daň za
nehnuteľnosť (budovy, pozemky, byty) a poplatok za komunálny odpad za rok 2010, prípadne za roky predchádzajúce, aby si splnili daňovú, resp. poplatkovú povinnosť najneskôr do 31. 5. 2011. V opačnom
prípade bude obec postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
• § 23b ods.5 – obec môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov,
• § 73 - obec môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj
podľa osobitných predpisov - napr. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Daň za rok 2011 je potrebné zaplatiť až po prevzatí platobných výmerov.

● Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci so spoločnosťou CEDRON
- Mikroregión s.r.o. Mojmírovce upozorňujú všetkých občanov, že
v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vlastník stavby alebo pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta
a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, v ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby
alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Z uvedeného vyplýva, že každý vlastník stavby alebo pozemku, na
ktorom vzniká odpadová voda a nemá povolenie od Obvodného úradu
životného prostredia Nitra na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami, je povinný napojiť stavbu alebo pozemok na obecnú kanalizáciu a uzavrieť s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie spoločnosťou CEDRON - Mikroregión s.r.o. Mojmírovce zmluvu o pripojení .
V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. e) uvedeného zákona. Za uvedení priestupok uloží Obvodný úrad životného
prostredia pokutu od 16,00 Eur do 331,00 Eur.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
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15. apríla 2011.
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Pozvánky
● Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym
družstvom Mojmírovce pozýva občanov dňa 9. apríla o 15,00 na
Verejnú degustáciu, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome.
● Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na koncert Lenky
Filipovej dňa 12. apríla o 19,00 do kultúrneho domu.
● Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na výstavu pod názvom Veľká noc sa blíži v dňoch 19. – 21. apríla v čase od 8,00 do
16,00 v zasadačke obecného úradu.
● Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na sadenie mája
a posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla na pažiti vo
večerných hodinách.
● Obecný úrad Mojmírovce pozýva mamičky a babičky na kultúrny program ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční dňa 8. mája o 15,00
v kultúrnom dome.

Zreštaurovaná socha
sv. Jána Nepomuckého
Obec Mojmírovce sa môže pochváliť mnohými historickými
pamiatkami. Jednou z nich je aj socha sv. Jána Nepomuckého pri
fare a pri Cabajskom potoku. Socha svätého pri potoku bola vďaka
finančnej pomoci nemenovanej mojmírovskej rodiny zreštaurovaná.
Pokiaľ majú aj ostatní občania Mojmíroviec záujem, môžu sa akoukoľvek aktivitou pričiniť o zachovanie historických pamiatok obce
pre ďalšie generácie.

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
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INFOBLOK

MIESTO PRE

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
Foto: archív obce

Zo zápisnice 3. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného 3. 3. 2011, vyberáme:
Zasadnutie viedol starosta obce Imrich Kováč za
prítomnosti 8 poslancov. Starosta obce informoval o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho zasadnutia. Následne predložil poslancom žiadosti občanov a organizácií,
medzi ktorými boli:
- žiadosť neziskovej organizácie Šťastný život,
o rozšírenie dopravného značenia na križovatke
Šalgovskej a Taráňskej ulice,
- žiadosť Petra Čankyho o zmenu užívania časti
rodinného domu na Šalgovskej ulici, ktorého je
vlastníkom, na autoservis a pneuservis,
- žiadosť Hany Studenovskej o schválenie
umiestnenia dočasnej stavby (montovanej haly)
v priestore športového areálu,
- sťažnosť Mária Šušeka ohľadne poškodenej
cesty, ktorá vedie k jeho rodinnému domu,
- žiadosť Ing. Karin Benčíkovej v zastúpení
obyvateľov ulice Pod vinohradmi ohľadne doriešenia bezpečnosti ľudí na tejto ulici.
V ďalšom bode rokovania boli predložené
návrhy na členov jednotlivých komisií a nových
zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ, MŠ a Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce.
Prednosta obecného úradu predložil Informáciu o kultúrno - spoločenskej a osvetovej
činnosti obce za rok 2010 a Kalendárny plán
podujatí obce Mojmírovce na rok 2011.
Poslanci OZ vzali na vedomie predloženú
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za rok 2010.
Starosta I. Kováč informoval poslancov
o projekte „Separovaný zber a zhodnotenie
biologicky rozložiteľných odpadov“ podaným
Ponitrianskym združením obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi, ktorého členom
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Máme
ambiciózne
ciele
Zhovárala sa:

Daniela Kozáková
Foto: archív obce
je aj obec Mojmírovce. Jedná sa o združenie 63
obcí, s celkovým počtom cca 80 tis. obyvateľov,
25 tis. domácností. Projekt bol schválený.
V rámci bodu „Rôzne“ poslanci prerokovali informácie starostu obce
- o projekte „Revitalizácia verejného priestranstva – vybudovanie lávky pre chodcov v Mojmírovciach“,
- o výzve ministerstva financií SR o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
- o výzve Nadácie VÚB o NFP v rámci projektu
„Poklady môjho srdca“,
- poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
starostu obce o možnosti podania žiadosti
o NFP na zriadenie vodovodných a kanalizačných rozvodov a odporučili prednostovi obecného úradu zvolať stretnutie občanov dotknutých
lokalít ohľadne vytvorenia nových ulíc v rámci
územného plánu v termíne do 30. apríla 2011,
- poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
starostu obce o úmysle zrekonštruovať budovu
Združených služieb a úmysle vybudovať nájomné byty v podkroví dotknutej budovy,
- poslanci OZ uložili prednostovi obecného
úradu pripraviť podkladovú dokumentáciu k vybudovaniu parkoviska pri Cigánskom cintoríne,
chodníka cez Výhonský cintorín a chodníka na
Ivánskej ulici (od ulice Ku krížu po koniec obce
– ľavá strana),
- poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
starostu obce o možnosti zberu tetrapakových
obalov.
Viac informácií na www.mojmirovce.sk

V apríli dáme v našej rubrike priestor Ing.
Zuzane Árvayovej, ktorá pracuje v mojmírovskom kaštieli ako konzultant pre vzdelávanie
a lektor, je rodená Mojmírovčanka a je jednou z
nových poslankýň obecného zastupiteľstva.
1. Pani inžinierka, rozhodli ste sa vstúpiť do
verejného života, kandidovať v komunálnych
voľbách 2010. Čo vás k tomu viedlo, alebo čo
bolo tým impulzom, že ste súhlasili, aby sa vaše
meno objavilo na kandidátke?
Priznám sa, že o tejto pozícii vo svojom živote,
som ešte pred viac ako rokom neuvažovala.
Impulzom bolo stretnutie s Vladkom Hičákom
na vernisáži v kaštieli, ktorý mi pred viac ako
rokom položil priamu otázku, či by som chcela
ísť do komunálnej politiky. A tak som mala
dosť času o tomto poslaní poslanca premýšľať,
pýtať sa tých, ktorí poslancami boli a zvažovať
všetky plusy a mínusy tejto náročnej práce. Moje
rozhodnutie teda nebolo impulzívne. Rozhodla
som sa prijať túto výzvu, ktorú mi život ponúkol.
Chcem ponúknuť svoje skúsenosti v oblasti práce
s ľuďmi a získavaním finančných prostriedkov
z fondov EÚ, svoju energiu a čas v prospech našej obce. Za týmto všetkým je teraz, už z pozície
poslanca, veľká zodpovednosť a množstvo práce
do budúcnosti. Touto cestou chcem poďakovať
Mojmírovčanom za prejavenú dôveru, ktorú som
dostala v komunálnych voľbách. Som presvedčená, že spolu dokážeme urobiť veľmi veľa.
2. Obec Mojmírovce má obrovský kultúrny, historický potenciál a aj dosť vysoké nároky v oblasti kultúry. Od prvých Celoobecných slávností

v roku 1994 tu vzniklo množstvo tradičných
podujatí, zvlášť po roku 2001, kedy bola snaha
poslancov a vedenia obce maximálne oživiť a
obohatiť tradície, oživiť činnosť miestnych
spolkov a organizácií, umožniť spoločenským
organizáciám využívanie kultúrneho domu, zabezpečiť internet pre vernosť, organizovať zaujímavé podujatia pre občanov,... Mnohé veci sa
podarili a obec v nich pokračuje, niekde nastala
stagnácia. Stali ste sa predsedníčkou Komisie
pre kultúru, ochranu historických pamiatok,
cestovný ruch, integráciu a cezhraničnú spoluprácu. Je to komisia s veľmi širokým záberom,
aké sú vaše abmbície v tejto oblasti?
Máte pravdu, od spomínaného obdobia poslanci
a vedenie obce urobili kus roboty a zviditeľnili
Mojmírovce nielen v regióne ale i v zahraničí, za
čo im patrí obdiv a uznanie. Naša komisia má už
podľa názvu široký záber a tak práce a možností
je stále dosť. Máme 11 aktívnych členov: Rudolfa
Arpáša, Alenku Filovú, Violku Haršániovú,
Vierku Láznikovú, Beátku Nitriansku, Danku
Kozákovú, Martina Palku, Cyrila Šabu, Antóniu
Zoborskú a Róberta Žilíka - ľudí, ktorým kultúra, história sú srdcu blízke, sú nadšení pre veci
verejné a chcú niečo po sebe zanechať. Naše prvé
stretnutie sa konalo v knižnici kultúrneho domu
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
3. februára. A napriek tomu, že všetci vieme, že
v Mojmírovciach sú na kultúrnom poli viditeľné
výsledky, komisia po analýze tejto oblasti konštatovala, že práce je viac než dosť. Ľudia si zvykli
na tradičné, každoročne sa opakujúce podujatia,
čo je super a treba v nich len pokračovať. My ako
komisia, chceme byť nápomocní pri zviditeľnení
a zatraktívnení obce v oblasti kultúry, ochrany
historických pamiatok, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, chceme pomôcť v zachovaní kultúrneho dedičstva predkov. Našou
ambíciou je ponúknuť nové aktivity, napríklad
nezabudnúť a spomínať na tých, ktorí už nie sú
medzi nami a stali sa osobnosťami Mojmíroviec.
Želáme si, aby aj naše deti vedeli, kto to bol pán
učiteľ Jozef Janiš, pán Ivan Čanky (maliar, ktorý
mal aj v našom kašteili vernisáž),
či mnohí ďalší. Máme prianie,
aby nám pamiatky, na ktoré je
naša obec bohatá nechátrali, ale
zároveň by sme chceli prispieť
k formovaniu vzťahu našich detí
a občanov k nim. Našou ambíciou
je zapojiť viac ľudí pre verejnoprospešné záležitosti, získať väčšiu finančnú podporu z grantov
EÚ, viac prezentovať obec na
veľtrhoch aj v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, využiť
potenciál fungujúcich inštitúcií a občianskych
združení, pokračovať v skvalitnení systému koordinácie kultúrnych aktivít, viac monitorovať
potreby obyvateľov v oblasti kultúry. Našou
ambíciou je nielen spomínať na veci minulé, ale
žiť aj súčasnosťou. Počúvať pripomienky a požiadavky ľudí a uvádzať ich do života v prospech
verejného záujmu. Ja osobne si želám, aby mal
človek k človeku blízko, aby ľudia o veciach,
problémoch, ktoré ich trápia otvorene a priamo
hovorili, ale s láskou v srdci.
3. Aké by mali byť teda hlavné priority a čo by
o štyri roky malo byť pre vás uspokojujúcim
výsledkom práce „vašej“ komisie?
Samozrejme chceme pokračovať v aktivitách,
ktoré sa osvedčili, je o ne záujem a majú výborný ohlas. Ako komisia sme rámcovo o našich
prioritách hovorili a máme predstavu, čo by malo
byť na konci, po uplynutí štvorročného obdobia.
Ľudia v našej komisii sú úžasní, majú veľa skvelých myšlienok a nápadov. Môžem spomenúť
niekoľko z nich - zaviesť tradíciu kultúrno-spo-
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DUCHOVNÁ ÚVAHA
ločenských podujatí počas letných mesiacov pod
názvom Kultúrne leto, oživiť remeslá, ktorými
žili Mojmírovce v minulosti a sú pre obec charakteristické, podporiť rozvoj rómskej kultúry,
venovať sa inventarizácii kníh z farskej knižnice,
spracovať presný popis historických pamiatok
v obci, určiť poradie ich rekonštrukcie a ich
označenie. Štvorročné obdobie, ktoré je pred
nami je bohaté na mnohé významné udalosti.
Tento rok si pripomíname 290. výročie posvätenia nášho kostola, 180. výročie cholerovej epidémie, v roku 2014 je to 320. výročie narodenia
Grasalkoviča, 200. výročie I. konských dostihov
v Európe, ktoré sa konali v našom Urmíne – toto
sú významné udalosti, o ktorých už premýšľame
a chceme hľadať spôsob, ako ich dôstojne osláviť.
Týmito aktivitami si
želáme
prilákať
do obce viac návštevníkov, turistov
nielen zo Slovenska
ale i zo zahraničia.
Nápadov je veľa,
ale bez peňazí to
nepôjde.
Chceme
monitorovať výzvy
z rôznych fondov,
ktoré by umožnili
získať financie na
ich realizáciu. Sme otvorení spolupráci s ostatnými komisiami a všetkým návrhom a námetom
našich občanov, pretože pripúšťame, že na veľa
vecí, čo by sa dalo zmeniť, urobiť inak, čomu
sa venovať, čo podporiť, sme neprišli, zabudli.
V týchto dňoch pripravujeme projekt na rekonštrukciu a obnovu morového stĺpa na cintoríne,
kde je dom smútku, a takto osláviť už spomenuté
180. výročie cholerovej epidémie v Urmíne, ktorá si vyžiadala 412 obetí a naskytla sa príležitosť
získať financie na jeho opravu. Verím, že sa nám
to podarí. Toto sú naše rámcové priority, ktorými sa chceme zaoberať. Často sa však stáva, že
k plánovaným prioritám pribudnú ďalšie aktuálne priority, ktorých sa nechcete vzdať, pretože sú
atraktívne, znamenajú ďalšie peniaze pre obec,
a tak sa snehová guľa zväčšuje a treba, aby sa
do nej oprelo viac ľudí. Záleží teda len na ochote
ľudí a finančných možnostiach, akým spôsobom,
v akom rozsahu a kvalite sa našej komisii a nám
všetkým spoločne, podarí naplniť tieto ambiciózne ciele.

Ďakujem za rozhovor
a želám veľa úspechov.

Pravda víťazí = Pán Ježiš vstal z mŕtvych
Mgr. Peter Mlynka
Foto: Pavol Deglovič

Prvé dve slová poznáme z piesne známeho
slovenského speváka, ďalšie slová sú správou,
ktoré dávajú zmysel dejinám i životu každého
človeka. Je to pravdivá správa.
Cesta pravdy je cestou, ktorú ponúka Ježiš.
Je to štýl života, v ktorom má človek svedčiť
o ňom. Je to pozvanie do služieb najväčšej osobnosti, aká žila na tejto zemi. Táto služba nie je
ľahká. Viete, že ak má byť niekto veľvyslancom
v cudzej krajine, musí
prejsť náročnou prípravou. Mal by vedieť
perfektne reč krajiny.
Mal by mať všeobecné
vzdelanie. Mal by mať
morálne kvality. Mal
by vedieť spoločensky
vystupovať, rozprávať
a mlčať. Len tak môže
reprezentovať záujmy
svojej vlasti. Podobne
je to aj u toho, kto sa
chce stať svedkom
Ježiša Krista. Musí sa
snažiť rozumieť Ježišovi. Spoznávať jeho učenie.
Denne sa s ním v modlitbe rozprávať. V konkrétnom živote, medzi inými ľuďmi vydávať o ňom
svedectvo. To všetko nie je ľahké. Ale je nejaká
vznešená vec alebo poslanie ľahké? Len to môže
človeka napĺňať šťastím, k čomu sa dopracoval
s veľkou námahou. Len to dáva zmysel životu, čo
je podložené obetavosťou a usilovnosťou. Žiaden
ideál sa nedosahuje bez ťažkostí. Ale ak sa raz
dosiahne, už sa človeka tak zmocní, že si nevie
predstaviť žiť bez neho. Ak sa človek dopracuje
k dôvernému a k bytostnému vzťahu k Ježišovi,
už ho potom nevymení za nič na svete.
Cestu klamstva ponúkajú Ježišovi nepriatelia. Ich taktiku by sme si mohli ilustrovať na
starom filme s názvom Svet v temnotách. Dej
sa odohráva okolo archeologických vykopáviek
v Jeruzaleme. Jedného dňa vedúci archeologickej skupiny oznámi, že našiel hrob Ježiša.
Neskoršie oznámil ďalšiu ohromujúcu správu, že

hrob nie je prázdny. Našla sa v ňom zabalzamovaná mŕtvola Ježiša Krista. Ľudia začali v zástupoch prúdiť k hrobu, aby všetko videli na vlastné
oči. Masovokomunikačné prostriedky oznámili
do celého sveta, že Ježiš nevstal z mŕtvych. Celý
kresťanský svet ustrnul. Zmŕtvychstanie teda
nebolo. Všetko je to podvod. Ľudia začali zamykať kostoly, alebo ich dokonca ničili. Ničili kríže
a knihy Sv. písma. Kresťanský svet sa pohrúžil do
tmy. Po mnohých rokoch, na smrteľnej posteli, sa
archeológ priznal, že to on vymyslel celú históriu
s mŕtvym telom. (Cit. M. Link, Podróž, s. 71).
V tomto duchu aj
dnes pôsobia nepriatelia Ježiša Krista. Radi
by zvlášť mladých ľudí
presvedčili, že život
s Ježišom je jeden veľký
nezmysel, ktorí ich nikdy
neurobí šťastnými. Žite
bez Ježiša! Žite bez jeho
morálky! Žite pre svoje
telo! Tak a podobne
volajú tí, ktorí chcú mladých ľudí zmanipulovať
a ovládať.
Človek nesmie mať na všetko len povrchný
pohľad. Nie je všetko zlato, čo sa bliští, nie
je všetko hodnotné, čo sa za také pokladá.
Rozum spojený s milosťou viery, by mal vždy
hľadieť do podstaty vecí. Človek by sa mal
stále spýtať: Kto je to, kto ma chce ovplyvniť?
Čo tým sleduje? Čo získam, keď sa nechám
ovplyvniť? Čo stratím? Len v jednom prípade
môže mať mladý človek istotu, že nič nestratí.
Je to vtedy, keď ho v Cirkvi oslovuje Ježiš
Kristus, aby ho obdaril plnosťou života. Vtedy
sa treba pýtať ináč: Čo mám robiť, aby Ježiš
formoval môj život? Aké sú prekážky môjho
vzťahu k Ježišovi?
Prosme Ježiša, aby nám pomohol správne
sa zorientovať v živote. Nech sa stane perspektívou tak našej farnosti, ako aj celej Cirkvi.

Nezabúdajme:
Pravda víťazí = Pán Ježiš vstal z mŕtvych !
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Výročná schôdza
seniorov

Výročné zhromaždenie členov

Slovenského
červeného kríža

Ing. Antónia Zoborská
Foto: archív obce

Každoročne, spravidla v marci, hodnotí svoju
činnosť aj jedna z najaktívnejších organizácií
v obci, Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).
Hostí a členov JDS na výročnej členskej schôdzi
privítal predseda základnej organizácie JDS
v Mojmírovciach Vincent Belan.

Dagmar Mináriková ,

predsedníčka MS SČK
Foto:archív obce

Výročné zhromaždenie členov Slovenského
červeného kríža v Mojmírovciach sa uskutočnilo
28. februára 2011. Z celkového počtu 120 evidovaných členov pozvanie prijalo 63. Prihovorili
sa k nim pozvaní hostia - starosta obce Imrich
Kováč a riaditeľka Územného spolku SČK Barbora Bengyáková. O príjemné spestrenie večera
sa hneď v úvode postarali temperamentným
vystúpením deti z klubu Romale pod vedením A.
Zemanovej a D. Bandryovej.

Zúčastnení členovia zhodnotili činnosť organizácie za uplynulé obdobie. Nosným programom Miestneho spolku je už tradične rozvoj darcovstva krvi organizovaním dvoch hromadných
odberov krvi v obci prostredníctvom mobilnej
jednotky NTS v Nitre. Na výročnom zhromaždení boli odmenení bezpríspevkoví darcovia krvi,
ktorým boli v uplynulom roku udelené na pôde
Územného spolku Slovenského červeného kríža
v Nitre, Jánskeho plakety. V r. 2010 boli ocenení
nasledovní spoluobčania: bronzovou Jánskeho
plaketou - Mgr. Katarína Kotryová, Ing. Juraj
Kozák, Maroš Mrázek a Eva Petrovičová, striebornou Jánskeho plaketou - Gabriela Rybárová
a Jozef Maron.

8

V uplynulom roku členovia miestneho spolku
okrem už tradične zabezpečovaných zdravotných
hliadok na verejných podujatiach v obci, podporili deti zo sociálne slabších rodín, pre ktoré
zabezpečili darovanie ošatenia a školských pomôcok. V spolupráci so žiakmi základnej školy,
ako každý rok, bola zorganizovaná verejná zbierka Deň narcisov v našej obci. Celková spoločne
vyzbieraná a odovzdaná čiastka na účet
Ligy proti rakovine činila finančný obnos
854,08 €.
V rámci organizovania prednáškových
aktivít bola pre obyvateľov obce zorganizovaná verejná prednáška v spolupráci so
Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada
Zobor. Súčasťou prednášky bolo aj meranie hustoty kostnej hmoty so súčasným
vyhodnocovaním výsledkov, na základe
ktorých bola niekoľkým účastníkom indikovaná následná odborná liečba.
V oblasti kultúrnych aktivít konaných
pre obyvateľov obce sa členovia Miestneho
spolku červeného kríža - ako súčasní členovia speváckeho súboru Senior aj naďalej
úspešne podieľali na všetkých organizovaných
podujatiach, ktoré boli zavŕšené predvianočným
vystúpením.
Plnenie vyššie uvedených aktivít bolo možné
realizovať predovšetkým vďaka pravidelnému
príspevku finančných prostriedkov z rozpočtu
obce v čiastke 200 € a vďaka nefinančnému
daru od právnickej osoby – Občianske združenie
Mojmírovské kroky v celkovej výške 50 €. Na obstaranie vecných darčekov k odmeňovaniu bezpríspevkových darcov krvi, ako aj odmeňovaniu
dlhoročných aktívnych členov MS SČK prispela
vecnými darčekmi Jednota SD Mojmírovce, za
čo patrí vďaka jej predsedovi Ľudovítovi Kvasňovskému.

V predloženej správe hodnotil plnenie
programu za rok 2010. Vyzdvihol aktivity, ktoré
sa podarilo zabezpečiť v priebehu roka aj vďaka
spolupráci s obcou, podnikateľskými subjektami
a sponzormi. Organizovanie podujatí v minulom
roku bolo značne ovplyvnené obmedzenými
finančnými zdrojmi v dôsledku hospodárskej
krízy. Významnou akciou bolo organizovanie
okresného preboru seniorov v stolnom tenise.
Našu obec reprezentovali Ervín Čanaky, Vladimír Balla, Stanislav Andris, Drahoš Rumanov-

Záhradkári
hodnotili

Ing. Koloman Líška
Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov
usporiadal 26. februára pre svojich členov Výročnú členskú schôdzu. Zhodnotil na nej činnosť
za uplynulý rok a vytýčil plán činnosti pre nasledujúce obdobie. Vyzdvihol hlavne usporiadanie
23. výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Táto mala
i napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu
vysokú úroveň. V oblasti vzdelávania bolo

ský a Rudolf Daniš. V spolupráci so sponzormi
výbor zabezpečil zájazd do horskej baníckej obce
Špania Dolina, v ktorej sa dolovala meď, do Atómových elektrární Mochovce, Arboréta v Mlyňanoch, do mesta Kremnica, kde si účastníci prehliadli bane, v ktorých sa kedysi dolovalo zlato,
mincovňu a pomyselný Stred Európy. Členovia
organizácie sa tiež zúčastnili okresných športových hier v obci Zbehy (Valentín Čanaky, Ľudovít Mičina, Magdaléna Farkašová, Jozefína
Tulipánová a Vincent Belan) a krajských športových hier seniorov v Alekšinciach (Vladimír
Balla, Valentín Čanaky a Ervín Čanaky).
Predseda organizácie vyslovil poďakovanie aj súboru Senior, v ktorom účinkuje 13
žien a 8 mužov. Súbor mal menej vystúpení
ako v predchádzajúcich rokoch, ale napriek tomu
sa zúčastnil fašiangov a pochovávania basy, XI.
Matičného svetového festivalu Slovenskej mládeže na Strelnici PZ, Babieho leta v Ivanke pri
Nitre, Vianočného mestečka v Kaštieli a Ružomberskej lýry seniorov.
Výročná členská schôdza na záver schválila
program činnosti základnej organizácie na rok
2011.
hlavne poukázané na vysokú úroveň prednášky
o najnovších odrodách jabĺk, spojenú s ich ochutnávkou. Taktiež prednáška o ošetrovaní viniča
proti chorobám mala vysokú úroveň a bola spojená s ochutnávkou niekoľkých odrôd vín.
Plán práce na tento rok zahŕňa niekoľko
odborných prednášok, odborné zájazdy a propagáciu najnovších odrôd ovocných druhov.
Najbližšou akciou je zájazd 14. 4. do Trenčína na
výstavu Záhradkár. Všetky väčšie akcie sa budú
robiť v úzkej spolupráci s výborom Jednoty dôchodcov a Dozorným výborom COOP Jednoty.
Táto spolupráca sa i v minulosti osvedčila a bola
vysoko hodnotená.
Po vyčerpaní programu bola schôdza s prianím dobrého zdravia pre každého a dobrého počasia v priebehu vegetácie, ukončená.
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fašiangov

pani Kvasňovskej, pani Mikulášovej a pána Miškolciho navštívili knižnicu 10. marca. Oboznámili sa s významom a činnosťou knižnice
a s knižničným poriadkom. Prezreli si knižky
a prečítali si z nich zaujímavosti, či už z odbornej literatúry (boli tu kuchári a záhradníci),
alebo z histórie no nepohrdli ani rozprávkami.
V pondelok 14. marca navštívili knižnicu
obe triedy prváčikov zo Základnej školy v Mojmírovciach pod vedením pani učiteľky Hanákovej a pani učiteľky Kúdelovej. Deti sa dozvedeli
zaujímavosti o knižnici, na čo nám slúži a čo
čitateľom poskytuje. Hovorili sme o dobrých aj
zlých rozprávkových postavách. Deti si prezreli
knižky a prečítali z nich úryvky. Nakreslili svo-

Ing. Viera Lázniková
Foto: archív obce

Mojmírovčania sa dňa 6. marca 2011 dôstojne rozlúčili s fašiangovým obdobím, na znak
toho symbolicky pochovali v kultúrnom dome
basu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí si pre
nás pripravili program t.j. malým folkloristom
zo súboru Zbojník pod vedením pani učiteľky
Mgr. M. Segečovej, deťom z klubu Romale pod
vedením B. Zemanovej a D. Bandryovej, súboru
Senior pod vedením R. Arpáša a Mojmírovskej
kapele pod vedením Ľ. Pilara, ktorá hrala do tan-

Deti v knižnici
Alena Filová
Foto: archív obce

V priebehu marca - Mesiaca knihy, navštívili knižnicu mnohé deti. Najskôr to boli 8.
marca najmladší žiaci z dramatického odboru
Základnej umeleckej školy v Mojmírovciach
pod vedením pani učiteľky Beňušíkovej.
Žiaci sa oboznámili s činnosťou knižnice,
vypožičali si knižky a čítali z nich úryvky.
Keďže v dramatickom odbore sa deti venujú
hlavne prednesu a hovorenému slovu, učili sa
prednášať časti textov.
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jich obľúbených hrdinov z rozprávok. Za krásne
kresbičky dostali sladkú odmenu.
Aj deti druhých tried pod vedením pani učiteľky Arpášovej a pani učiteľky Segečovej absolvovali 16. marca 2011 po jednej vyučovacej hodine v obecnej knižnici. Tento deň bol vyhlásený za
Deň ľudovej rozprávky. Deti sa oboznámili s činnosťou knižnice, na čo slúži a kto ju môže navštevovať. Vypožičali si rôzne knižky, z ktorých
čítali úryvky a nakoniec nakreslili rozprávkové
bytosti, o ktorých si čítali a rozprávali. Za pekné
kresbičky si aj oni zaslúžili sladkú odmenu.

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
ca do neskorých nočných hodín. Tiež ďakujeme
sponzorom PD Mojmírovce a Tauris Nitria, a.s.
Mojmírovce.
Žiaci z Odborného učilišťa internátneho
v Mojmírovciach pod vedením vychovávateľov

Nádory hrubého
čreva a konečníka
MUDr. Eva Ďurčanská
Foto: internet

Vážení spoluobčania,
v dnešnom zdravotníckom okienku by
som chcela obrátiť vašu pozornosť na témy,
ktoré nie sú príjemné, ale často rezonujú medzi nami, lebo sa dotýkajú našich príbuzných,
priateľov a susedov. Sú to onkologické ochorenia, ktoré sa stávajú súčasťou nášho života
a takmer denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí
týmto ochorením trpia, alebo im v minulosti
bolo nádorové ochorenie diagnostikované
a prebehla u nich onkologická liečba. Tématiku som rozdelila do 4 samostatných celkov
a každú časť by som chcela venovať jednému

typu nádorového ochorenia, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, ale ktorých možnosť včasnej
diagnostiky vedie ku skorému začatiu liečby
a tým aj k záchrane ľudského života.
Sú to nádory hrubého čreva a konečníka,
nádory prostaty a nádory prsníka a krčka maternice.
Dnešnou témou budú nádory hrubého čreva
a konečníka. Je to ochorenie, ktorého výskyt sa
podľa štatistických ukazovateľov z roka na rok
zvyšuje a za posledných 30 rokov sa u nás zdvojnásobil. Najvyššie riziko jeho vzniku je medzi 40.
až 65. rokom života. Ochorenie vo včasných štádiách nemusí mať nápadné príznaky alebo prejavy.
K tým najčastejším patria zmena vo vyprázdňovaní, časté nutkanie na stolicu (tenezmy), prímes
hlienov v stolici, striedanie hnačiek a zápchy,
bolesť pri vyprázdňovaní, strata telesnej hmotnosti celková slabosť, nechutenstvo. Varovným
príznakom je krvácanie z konečníka a prítomnosť
tzv. ceruzkovitej stolice (lebo stolica má približne
hrúbku ceruzky), ako dôsledok kruhovitého zúženia konečníka nádorom.
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Ochorenie sa môže vyskytovať na ktoromkoľvek úseku hrubého čreva, na ktorom
rozoznávame tieto časti. Slepé črevo, vzostupné
črevo, priečne hrubé črevo, esovitá časť, zostupná
časť a konečník. Stena hrubého čreva je tvorená
hladkou svalovinou, je vystlaná sliznicou, ktorá
z črevného obsahu vstrebáva vodu a soli, zahusťuje črevný obsah a mení ho na tuhú stolicu. Príčiny ochorenia nie sú celkom známe, ale vysoký
podiel na vzniku ochorenia majú zlé stravovacie
návyky, škodlivé vplyvy prostredia. Za rizikové
faktory považujeme aj výskyt polypov
hrubého čreva v rodine, rodinný výskyt
rakoviny hrubého čreva, chronický
zápal sliznice hrubého čreva (ulcerózna kolitída), mnoho početné výdute
na hrubom čreve (divertikulóza). Ak
sa teda v rodine vyskytuje niektoré
z týchto ochorení, považujeme osoby
za rizikové, pretože sa u nich karcinóm
hrubého čreva vyskytuje častejšie, ako
u osôb bez nich.
Ochorenie, ktoré označujeme ako
familiárna (rodinná) polypóza postihuje obe
pohlavia a je dedičné. Pri tomto ochorení je celá
sliznica hrubého čreva posiata polypmi rôznej
veľkosti. U týchto jedincov sa v mnohých prípadoch polypy menia na rakovinný nádor niekedy
v rannom veku okolo dvadsiateho roku života.
Rakovina hrubého čreva môže vzniknúť na
ktorejkoľvek časti a niekedy vznikne aj na viacerých miestach súčasne. Nádor sa šíri miestne,
alebo po obvode čreva a ak zasahuje do jeho
priesvitu vedie k upchatiu čreva, čo sa prejavuje
vznikom akútnej brušnej príhody tzv. ileom. Nádor sa nešíri len lokálne, ale lymfatickými cesta-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
mi sa šíri do lymfatyckých uzlín (LU) uložených
pozdĺž čreva a krvnou cestou do iných orgánov,
najčastejšie do pečene. Varujúcim signálom je
prítomnosť krvi v stolici. Toto krvácanie býva
spočiatku voľným okom nerozoznateľné a hovoríme mu okultné krvácanie (OK). Tu by som sa
chcela vrátiť k bežnej praxi a vysvetliť našim pacientom, prečo aj počas preventívnych prehliadok
trváme na tom, aby si pacienti včas urobili vyšetrenie, ktoré je pre nich bezbolestné a aj napriek
tomu, že pacienti nemajú obtiaže často krát nás
vedie k zisteniu prítomnosti krvi v stolici. Každý pacient s pozitívnym
testom na OK musí byť
odoslaný na kolonoskopické vyšetrenie. Je to
diagnosticko liečebný
zákrok. Odňatie polypu
a jeho histologizácia,
vedie ku konečnému
diagnostickému záveru.
A často krát predíde
tomu, že sa polyp zmení na rakovinný nádor.
Myslím, že v našej preventívnej činnosti, ako
včas diagnostikovať nádor v oblasti hrubého čreva máme ešte rezervy. Možno tento “edukačný“
materiál povedie k tomu, že nielen ja so sestričkou budeme pacientov vyzývať k tomu, aby počas
preventívnej prehliadky si spravili vyšetrenie stolice na okultné vyšetrenie. Najväčšou odmenou
pre mňa bude, ak sami pacienti budú mať záujem
na tom, aby každý rok stúpol počet tých, ktorí
absolvujú prevetívnu prehliadku, ktorej súčasťou
u obyvateľov nad 50 rokov je vyšetrenie stolice
na OK.

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy

Ján Andrej Segner
– vynálezca Segnerovho kolesa a praotec turbíny
*9.10.1704 Bratislava - + 5.10.1777 Halle, Nemecko
Vynikal v matematike, fyzike, astronómii, prednášal ako profesor na univerzite v Jene, neskôr na univerzite v Halle, kde žil až do svojej smrti. Pritom bol
lekárom, zaoberal sa medicínou a botanikou, no na konci života sa venoval
najmä fyzike. Jeho najvýznamnejším vynálezom a objavom v tomto odbore
je tzv. Segnerovo koleso (1750), prístroj pracujúci účinkom reakcie vodného
prúdu – reaktívny vodný motor. Vynález sa stal predobrazom vodných turbín.
Je taktiež konštruktérom prístroja na lisovanie oleja.
Prevzaté a upravené
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Medzinárodný rok lesov 2011

Les pre ľudí
Prevzaté a upravené:

Mgr. Daniela Kozáková
Medzinárodný rok lesov 2011 bol vyhlásený OSN rezolúciou
č. 61/196 z 20. novembra 2006. Hlavný slogan: Forest for People
– Les pre ľudí zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov.
Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov
lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami. Aktivity Medzinárodného roka lesov 2011 sú určené ako odbornej tak
i širokej verejnosti. Predstavujú jedinečnú výzvu prezentovať lesníctvo, poskytnúť odborné informácie v celosvetovom meradle.
OSN sumarizuje význam lesov pre človeka v celosvetovom
meradle do nasledujúcich faktov:
• Lesy pokrývajú 31 % z celkovej výmery pôdy Zeme.
• Z tejto plochy zaberajú pôvodné pralesy 36 %.
• Živobytie viac ako 1,6 miliardy ľudí je závislé na lesoch.
• Lesy sú domovom pre viac ako 80 % rôznorodých terestriálnych
organizmov.
• Odhaduje sa, že obchod s lesnými produktmi dosiahol v roku
2004 vyše 327 miliárd amerických dolárov.
• Lesy sú domovom pre viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete.
• 30 % lesov je využívaných pre produkciu dreva a ostatných nedrevnatých produktov.
Oficiálne otvorenie Medzinárodného roka lesov 2011 sa
uskutočnilo v sídle OSN v New Yorku v dňoch 2. a 3. februára
2011 počas 9. zasadnutia Fóra OSN o lesoch. OSN pripravilo
oficiálne logo, webovú stránku http://www.un.org/en/events/
iyof2011 a vyzvalo jednotlivé štáty organizovať podujatia na oslavu Medzinárodného roka lesov 2011 a tak posilniť ich dôležitosť
v každodennom živote.
Medzinárodný rok lesov 2011 nadväzuje na predchádzajúci
rok, ktorý bol vyhlásený UNESCO ako Medzinárodný rok biodiverzity a jeho hlavným cieľom bolo rozšírenie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti.
V priebehu roku 2011 budú lesníci na celom svete pripravovať
mnoho akcií a materiálov pre verejnosť o lesoch a lesníctve. Hlavným koordinátorom týchto aktivít na Slovensku je Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.
Aktivity budú mať edukačný, prezentačný, výstavný a poznávací
charakter a budú realizované v rámci mnohých miest a organizácii
v celej republike.

V apríli oslavujú:
90-te narodeniny:
Anna Kvasňovská
85-te narodeniny:
Helena Kvasňovská
80-te narodeniny:
Terézia Miklášová
75-te narodeniny:
Mária Hrobová,
Helena Kvasňovská
Aladár Knoll
75-te narodeniny:
Daniela Bakošová,
Alojz Vlček
60-te narodeniny:
Adriana Franclová,
Zlata Árvayová,
Anna Augustínová,
Štefan Árvay,
Jozef Dolník,
Viera Taškárová,
Ján Petrík
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Tobias Oláh
Dieťatku želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Ladislav Lámi,
Peter Floriš

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú sústrasť.
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NAŠA OBEC V ČASE

INFORMUJEME

Cholera v Urmíne v r. 1831
(180. výročie)

Autor: Mgr. Viola
Foto: archív obce

Haršániová

Cholera sa rozšírila v Indii v povodí rieky
Gangy v roku 1819. Z vnútrozemia sa rozšírila do
prístavov, kde kotvili lode aj z iných svetadielov.
Námornou cestou sa po svete šírili mnohé ochorenia. Po pevnine viedli staré obchodné cesty,
ktoré spájali Áziu s Európou.
Cholera v roku 1831 zúrivo zaútočila na Európu. Roky
1831-32 boli rokmi sucha,
neúrody a hladu. Obeťami sa
stávali novorodenci, mladí
ľudia aj starci. Vlna prebehla
celou Európou. K nám prišla
z východu.
Nitriansky župan začiatkom júna 1831 dal zriadiť
„cholerové komisie“. V Urmíne
podľa
dostupných
materiálov gróf Huňady
rozdal svojim zamestnancom
potraviny, lebo mnohí hladovali. Prvé obete cholery boli
v Nitre koncom júla 1831. Pereše patrili do panstva grófa
Huňadyho. Prvá obeť cholery tridsaťročná Anna
Nagyová, rodená Zambová, zomrela 1. augusta
1831. Odtiaľ sa šírila choroba do Urmína. Prvé
obete boli malé deti: Štefan Kiš – jednoročný,
Mária Gibyová – jednoročná. Prvé obete dospelých: Zuzana Ruszová, rod. Garafiová – štyridsaťročná, Ján Janeček – päťdesiatpäťročný.
Cholera v Urmíne vrcholila v druhej polovici
augusta 1831: 15. augusta zomrelo 15 ľudí, 16.
augusta zomrelo 21 ľudí a 17. augusta zomrel
vojenský lekár, chirurg, lekár rodiny grófa Huňadyho, ošetrujúci lekár ľudí chorých na choleru.
Manželka ho dala pochovať do samostatného
hrobu. Jeho vek je v knihe zosnulých uvedený
šesťdesiatdva rokov, narodil sa teda v roku 1769.
Na mramorovom pomníku z ostrihomského Tardoša je latinský nápis. Uvádzam jeho slovenský
preklad:
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Prachu manžela a otca najlepšieho, pána
Jozefa Záhoranského v roku 1831 17. augusta,
v Pána zosnulého manželky a detí, tento z vďačnej spomienky pomník postavila.
V roku 1831 cisár vydal nariadenie o cholere.
V ňom uvádzal, ako dezinfikovať pitnú vodu, ako
sa má chrániť obyvateľstvo a ako treba pochovávať obete. Podľa nariadenia vykopali veľký,
hlboký spoločný hrob, ktorý sa
pribúdaním obetí zväčšoval. Mŕtvych balili do konopných plachiet
a vozili do márnice. Pred večerným zvonením sa zišli rodinní
príslušníci. Kňaz denne vykonával pohrebné obrady nad spoločným hrobom. Telá ukladali vedľa
seba a zasýpali tenkou vrstvou
zeme. Navrch sypali vápno. Takto
ukladali ďalšie vrstvy, kým nebol
hrob plný.
V roku 2011 si pripomíname
180. výročie hroznej epidémie,
ktorá sa prehnala Európou. Po jej
skončení sa pozostalí v Urmíne
rozhodli postaviť pomník. Nad
spoločným hrobom 412 obetí
cholerovej epidémie dali postaviť
tufitový pomník v tvare hranola. Na vrchole bol
umiestnený kalich utrpenia, kalich horkosti. Na
čelnej strane pomníka bol umiestnený kovový
kríž a latinský nápis z kovových písmen. Ktosi to
v minulosti vytrhal, zničil.
V Urmíne, dnešných Mojmírovciach, máme
stredoeurópsky, možno aj európsky unikát. Konečne po stoosemdesiatich rokoch máme možnosť zosnulým predkom obnovením a úpravou
okolia pomníka prejaviť úctu, aká im právom
patrí.

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“
Spoločnými silami a dobrovoľnou zbierkou
na opravu to určite dokážeme.
Opis cholerovej epidémie sa nachádza v knihe
Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín.

Grantový program

„Európa pre
občanov“

dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou
podmienku je, aby boli projekty založené na
medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne
európske témy.
Rozpočet pre samosprávy
Celková výška rozpočtu pre program Európa
pre občanov je 215 miliónov EUR na sedem rokov (2007 – 2013).

Autor: Mirka Ľachká
Foto: Pavol Deglovič
V januári 2011 bola v Divadelnom ústave v Bratislave otvorená kancelária Európskeho kontaktného bodu. Jeho primárnou
úlohou je propagácia grantového programu
Európa pre občanov a pomoc žiadateľom o
grant pri príprave projektov. Tento program
významne podporuje medzinárodné aktivity
miestnych samospráv a občianskych združení, ktoré na ich území fungujú.
Európsky kontaktný bod Slovensko (EKB)
EKB je súčasťou medzinárodnej siete
podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 22
štátoch Európskej únie a v pridruženom Chorvátsku, Macedónsku (FYROM) a Albánsku.
Jeho úlohou je propagácia programu Európa pre
občanov prostredníctvom informačných podujatí
v regiónoch Slovenska. Zástupcovia miestnych
samospráv sa môžu na kanceláriu obrátiť o radu
pri príprave projektov sieťovania a družobných
partnerstiev so zahraničnými mestami/obcami.
Európa pre občanov 2007 - 2013
Komunitárny program EÚ Európa pre občanov 2007- 2013 podporuje celý rad aktivít a
organizácií fungujúcich na báze „aktívneho európskeho občianstva“ a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií občianskej spoločnosti
do procesu európskej integrácie.
Od roku 2004, keď sa Slovenská republika
zapojila do programu Európa pre občanov, boli
podporené viaceré slovenské projekty občianskych aktivít, a to najmä projekty miestnych samospráv a obcí realizované v rámci družobných
partnerstiev.
Program pozostáva zo štyroch Akcií, v rámci
ktorých môžu miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie získať podporu na diskusné
podujatia, konferencie, workshopy, umelecké

Na Akciu 1- Aktívni občania pre Európu,
ktorá je primárne určená pre miestne samosprávy a pre organizácie realizujúce projekty v
ich mene, je vyčlenených približne 45 % rozpočtu programu.
Uzávierky
Uzávierky na podávanie žiadostí o podporu
projektov miestnych samospráv sa konajú každoročne 1. februára, 1. júna, 1. septembra.
Viac informácií nájdete na internetových stránkach http://www.theatre.sk/sk/ekb/,
na stránkach programu Európa pre občanov http:
//eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/
about_citizenship_en.php a priamo v kancelárii
Európskeho kontaktného bodu.
Kontakt:
Európsky kontaktný bod Slovensko
Mirka Ľachká
Vedúca kancelárie
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, Bratislava
Tel.: 02 204 879 00
Mobil: 0915 891 342
mirka.lachka@theatre.sk
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Plastové»Hliníkové»OKNÁ a DVERE
Jednotka na trhu okno Salamander bluEvolution

Najlepšie ceny
okien a dverí
čakajú na vás!
INFOLINKA
0948 467 501
0948 467 502
Mostná 3, Nitra
www.dem-ter.eu

Kompletný sortiment
doplnkov a služieb
100 000 spokojných
zákazníkov od roku 1997

Využite
zĐavu až do

45%

www.autoskolapanter.sk
Facebook PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER
ZĽAVA pre obyvateľov
obce MOJMÍROVCE
na osobný automobil sk. B
Golianova 83 Nitra - Čermáň

INFOLINKA: 0905 554 888
FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce
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Príďte sa zabaviť, ale aj oddýchnúť !

AKCIA
Výhodná

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍME

