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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Upozornenie
Podnikatelia (prevádzkovatelia prevádzkarní), ktorým bola prevádzková doba určená podľa doterajších predpisov, ohlásia obci cestou Obecného
úradu Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, do 30 dní
po nadobudnutí účinnosti tohto VZN (do 17. 6. 2011), určenie prevádzkovej
doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojmírovce číslo
4/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, spolu s prílohou Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode
a v prevádzke služieb na území obce Mojmírovce nájdete na internetovej
stránke obce www.mojmirovce.sk v časti Obecný úrad - Všeobecne záväzné
nariadenia.
*Vážení občania, z dôvodu množiacich sa žiadostí adresovaných obecnému
zastupiteľstvu o povolenie výnimky z územného plánu si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Územný plán obce Mojmírovce – vypracovaný pre
územie obce Mojmírovce, je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce. Obec Mojmírovce vydala uznesením č.
13/2008 zo dňa 21. februára 2008 VZN č. 1/2008 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu obce Mojmírovce, ktorým sa schválila územnoplánovacia
dokumentácia obce.
Územný plán okrem iného slúži na to, aby občania vedeli, v ktorej lokalite a aký druh stavby možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným
plánom. Preto vás žiadame, aby ste sa skôr ako začnete uvažovať o výstavbe,
alebo predaji pozemku ako stavebného, informovali na obecnom úrade,
alebo na internetovej stránke obce http://www.mojmirovce.sk/uzemny-planobce.phtml?id3=21543, či je váš zámer v súlade s Územným plánom obce
Mojmírovce.
Vykonanie zmien a doplnkov v územnom pláne obce možno iba na základe vypracovanej štúdie, ktorú môže spracovať odborne spôsobilá osoba
a podlieha schvaľovaciemu procesu na Krajskom stavebnom úrade, odbor
územného plánovania v Nitre.
*Obecný úrad oznamuje, že uznesením č. 63/4/2011 obecného zastupiteľstva
bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mojmírovce číslo 4/2011
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, (ďalej
len VZN ), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 17. 5. 2011. Toto VZN upravuje:
a) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Mojmírovce,
b) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mojmírovce,
c) ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa času predaja v obchode a času prevádzky služieb z hľadiska obce Mojmírovce.
V jednotlivých § VZN sú ozrejmené:
• základné pojmy, • zriadenie prevádzkarne (priestoru, v ktorom sa prevádzkuje živnosť- napr. obchod, dielňa, reštaurácia, služby a pod.),
• povinnosti prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby vo vzťahu k prevádzkarni, • všeobecné, osobitné a jednorazové určenie času predaja v obchode
a času prevádzky služieb, • ohlasovanie prevádzkovej doby, • sankcie a pod.
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Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta.
Redakčná rada si vyhradzuje
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Pozvánky
* Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Kaštieľom Mojmírovce,
s neziskovou organizáciou „Šťastný život, n.o.“, Športovým centrom Mojmírovce, OZ INŠPIRÁCIA a OZ Nitrianska turnajová
spoločnosť, pozýva deti dňa 12. 6. 2011 od 14,00 hod. na súťažné
a kultúrne popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,
ktoré sa uskutoční v areáli Kašteľa Mojmírovce.
V rámci tohto popoludnia budú prebiehať rôzne súťaže pre deti. Vystúpia: šermiari, športovci, kúzelník a uvidíte rôzne bojové umenia,
ale aj dobové odevy slávnych osobností. Pripravený je historický
workshop v rámci projektu „Spoznávanie spoločných kultúrno-historických koreňov našich predkov.“
*Kaštieľ Mojmírovce pozýva všetkých záujemcov a priateľov
dobrého vína v termíne 24.6. – 25.6.2011 na dni otvorenej mojmírovskej pivnice v Kaštieli. Pripravená je ochutnávka vín a osobné
stretnutie s výrobcami vín z našej vinotéky.
Ing. Cyril Šabo

Kultúrny dom
Mojmírovce
10. 7. 2011 o 17,00
Predpredaj vstupeniek
v hodnote 7, - €
na Obecnom úrade v
Mojmírovciach,
v Kaštieli Mojmírovce
a v predajni
Diskont Mojmírovce.

Opekačka na Pažiti
Aj v tomto roku sa 30. apríla vo večerných hodinách stretli naši obyvatelia
pri príležitosti stavania mája na Pažiti,
i keď sa zdalo, že sa toto stretnutie kvôli
dažďu neuskutoční. Nakoniec sa počasie predsa len „umúdrilo“, a tak si deti
s radosťou opekali špekáčiky a rodičia
a starí rodičia strávili príjemný večer pri
dobrej hudbe Mojmírovskej kapely a piesňach súboru Senior.

Alena Filová
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Zo zápisnice 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré sa konalo
2. mája 2011, vyberáme nasledovné.:
Starosta obce Imrich Kováč otvoril rokovanie za prítomnosti 8 z 9 poslancov.
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OZ so žiadosťou súhlasilo a odstúpilo
pilo nna ďa
ďalšie
alši
lšie
riešenie OcÚ,
- žiadosť Petra Čankyho o zm
menu užívania časti
ti
rodinného domu na Šalgovskej
kej
ej ulici na podnidni
kateľské aktivity – na obchod a aautoslužby.
au
Po
predložení súhlasného stanoviska susedov
suse
sus
OZ
súhlasilo s podnikateľskou aktivitou,
- žiadosť manželov Dubajových o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Jedná sa o priľahlú
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľov. Poslanci vyjadrili súhlas so
zámerom predať
- navrhovanú časť pozemku,
- žiadosť Alžbety Bidmonovej o zabezpečenie opravy cesty v ulici Kúrie. Nakoľko
pozemky pod komunikáciou sú vo vlastníctve súkromných osôb, starosta obce navrhol
odkúpiť pozemky do vlastníctva obce, aby
cesta mohla byť zrekonštruovaná obcou.
OZ zobralo žiadosť na vedomie a odstúpilo
ju na doriešenie OcÚ,
- žiadosť Violy Haršániovej o finančný
príspevok na vydanie knihy Kytica príbehov. Jedná sa o voľné pokračovanie knihy
Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín.
Kniha zachytáva skutočné príbehy odohrávajúce sa v Mojmírovciach a v okolí a
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dotvára informácie o našej histórii. OZ súhlasilo
s odkúpením 200 ks kníh a s ich použitím na
reprezentáciu obce.
V ďalšom bode rokovania predseda stálej komisie životného prostredia a dopravy predložil
návrh členov komisie v nasledovnom zastúpení:
Bc. Janka Pintová, Ľubomír Kvasňovský, František Foltín, Mgr. Juraj Filo, tajomník: Mgr.
Ma
Marek
Dojčán.
Naa návrh
návr pred
predsedk
predsedky
yne redakčnej rady poslanci
schválilii Prof.
Pr Ing. Ivana Mojmíra Zoborského,
CSc za
CSc.
z člena redak
red kčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan.
Mojmíro
včan
Riad
Riaditeľ
ZUŠ v M
Mojmírovciach predložil poslancom
ancom Správu o hospodárení ZUŠ za rok 2010.
Poslanci
P
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Na základe
záák
áklade
dde starosto
starostom predloženého návrhu OZ
v Mojmírovciach
Mojmíro
vvy
ydalo VZN č. 4/2011 o určení
ppravidiel
pra
pr
raavidiel
diel času pred
predaja v obchode a času prevádzky
vá
ádzky
ky sslužieb.
sl
V rámci
mci bbodu Rôzn
ne:
- vystúpili
túpi zástup
zástupc
pcovia občianskeho združenia
Cedron
dron klub Sväto
Svät
ätoplukovo s prezentáciou o aktivitách a zámer
zámero
roch združenia,
- predsedkyň
predsedkyňa
ňa komisie kultúry, ochrany historických
h pam
pamiatok, pre cestovný ruch, integráciu
a cezhr
cezhraničnú spoluprácu Ing. Zuzana Árvayová
cezhran
informovala poslancov o práci komisie, o podaných projektoch vyhlásených Nadáciou VÚB,
Nadáciou Orange, o príprave Dni detí, o vystúpení dychovej hudby Moravanka a o niektorých
podnetoch občanov,
- predsedkyňa komisie pre školstvo, vzdelávanie
a šport Oľga Slaténiová informovala OZ o roko-

Foto: Archív obce

INFOBLOK
vaní komisie a odporučilo obecnému úradu riešiť
osvetlenie vonkajších priestorov materskej školy
v Mojmírovciach, riešiť bezplatný prenájom
priestorov telocvične pre vlastné športové kluby a organizácie spolupracujúce s obcou, riešiť
zákaz konania predajných akcií v priestoroch
školskej telocvične a starostovi obce odporučilo
vytvoriť komisiu na vykonanie kontroly efektívneho využívania finančných prostriedkov ZŠ
Mojmírovce,
- starosta obce informoval poslancov o úspešných projektoch podaných obcou:
• projekt na zabezpečenie Dní obce Mojmírovce
v dňoch 9. - 11. septembra 2011 s názvom: Spolu

tvoríme budúcnosť vo výške 11 000,- €,
• projekt Revitalizácia verejných priestranstiev
– vybudovanie lávky pre chodcov, schválený
Nadáciou SPP vo výške 7 500,- €,
• projekt Bezpečné námestie, schválený Obvodným úradom Nitra vo výške 8 200,- €,
• ďalej informoval, že na projekte Uzavretie
a rekultivácia skládky odpadov Mojmírovce sa
ukončujú kontroly verejného obstarávania,
• starosta tiež informoval poslancov o návrhu
vybudovať nájomné byty v podkroví obecnej
budovy (združené služby). V tejto súvislosti OZ
uložilo prednostovi obecného úradu zabezpečiť
vypracovanie statického posudku na budovu.

Oznam pre
účastníkov
zájazdu do
Poľska

Celoslovenská
keyboardová
súťaž
Ako už po niekoľko predchádzajúcich rokov, aj tento
rok v máji sa naša žiačka Lucia
Velebná z triedy pani učiteľky
Mgr. Eleny Janajevy zúčastnila
Celoslovenskej keyboardovej
súťaže v Považskej Bystrici.
Príprava bola náročná, ale
Lucka je veľmi svedomitá a
pracovitá a jej námaha bola
korunovaná významným ocenením - absolútny víťaz v dru-

hej kategórii. Lucke a jej pani
učiteľke blahoželáme a želáme
veľa ďalších úspechov.
Kolektív ZUŠ Mojmírovce

Zahraj že nám
píšťalôčka
Aj snaha Flautového súboru
v zložení žiačok - Helena Páleníková, Kristína Subiová, Lucia
Velebná a Jarmila Šimková bola
korunovaná veľkým úspechom na
medzinárodnej súťaži v hre na zobcové flauty Zahraj že nám
píšťalôčka v Nových Zámkoch. Žiačky pod vedením svojej učiteľky Mgr. Klaudie Arpášovej získali najvyššie ocenenie - prvé
miesto a Zlaté pásmo v komornej hre v kategórii D. Všetkým
gratulujeme.
Kolektív ZUŠ Mojmírovce

» Odchod z námestia je dňa 11.
6. 2011 o 6,00 hod.
» Je potrebné mať aj vhodné
oblečenie do jaskyne
» Výmenu peňazí na zloté je
nutné urobiť na Slovensku pred
odchodom (kto bude chcieť
absolvovať platené vstupy do
pamätihodností, prípadne na
jedlo - približne 30 EUR)
» Záujemcovia o večeru
zaplatia sumu 7 EUR
pri nástupe do autobusu
» Predpokladaný návrat je 12.
6. 2011 približne o 20, 00 hod.
Rada ObZ Mojmírovské kroky

Z redakčnej rady
Po májovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa stal
staronovým členom Redakčnej
rady časopisu Mojmirovcan
Ing. Prof. Ivan Mojmir Zoborsky, CSc. Verím, že bude
prínosom v našej práci. Želám
veľa úspechov.
Predseda RR
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MIESTO PRE

Priritou:

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
takmer 130 rokov držia aktívne pri živote.
Napriek tomu, čo som spomínal som pri
rozdeľovaní komisií získal Komisiu životného prostredia a dopravy, možno aj preto,
že je to komisia, ku ktorej má bližšie muž.
V súčasnosti sú veľmi aktuálne povodne
a prívalové dažde a sú to situácie, ktoré sa
dotýkajú aj našich občanov. Ja som získal
poslanecký obvod, do ktorého patrí Foláš
a Taráňska ulica, kde sú vlastne obyvatelia
bezprostredne ohrozovaní našim potokom
a v časti pod Boronkaykou aj dažďovými
vodami od vinohradov. Neustále je aktuálna aj otázka ochrany životného prostredia
a separovania odpadov. V tomto máme veľké

protipovodnoňová
ochrana, bezpečnosť
dopravy a
separovanie odpadu
Zhovárala sa:

Daniela Kozáková
V júni dostane „svoje miesto“ v našej
rubrike poslanec obecného zastupiteľstva
/OZ/ Róbert Čanaky, miestny podnikateľ,
ktorého dobre poznáme z Mojmírovskej
kapely. Je staronovým členom OZ.
1. Pán poslanec, po roku 1989 si bol poslancom obecného zastupiteľstva, potom
si sa už na kandidátke neobjavoval. Rozhodol si sa kandidovať až v komunálnych
voľbách 2010. Čo bolo tým impulzom, že
si súhlasil, aby sa tvoje meno objavilo na
kandidátke?
Bol som oslovený pánom starostom, či by
som sa znovu nevrátil do komunálnej sféry.
Súhlasil som, pretože som mal pocit, že aj
moja práca by mohla byť prínosom pre rozvoj obce. Zároveň by som chcel poďakovať
voličom, ktorí mi dali svoje hlasy a dúfam, že
výsledky mojej práce ich nesklamú.
2. Stal si sa predsedom Komisie životného
prostredia a dopravy. Akým smerom sa bude
uberať činnosť tejto komisie, keď chceme
pokračovať v zlepšovaní kvality života našich
občanov?
Mne je skôr bližšia oblasť kultúry a podpora kultúrno-spoločenského života našej obce. Od detstva sa venujem činnosti v Mojmírovskej kapele,
do ktorej ma priviedol môj otec. Bol kapelníkom
viac ako 40 rokov. Mojim dlhodobým cieľom
v tejto sfére je získať mladých pokračovateľov,
či už v spolupráci so ZUŠ, alebo s inými organizáciami. Bol by som nerád, aby Mojmírovská
kapela „vymrela“ a nemala domácich pokračovateľov. Myslím si, že si to nezaslúžia ľudia, ktorí ju
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hliníku. Na revitalizáciu tejto časti obce pripravila projektovú dokumentáciu členka našej komisie
Bc. Janka Pintová.
V oblasti dopravy by som chcel, aby sa komisia zamerala na postupné riešenie nebezpečnej
dopravnej situácie podporovaním rýchlejšej
realizácie pripravených projektov - lávky cez
potok, prechod pre chodcov pri pošte,... Tiež
bude komisia iniciovať obmedzenie prejazdov
ťažkotonážnych vozidiel po mostoch, ktoré neboli konštruované na vysokú zaťaž súčasných
prepravovaných nákladov.
3. Aké by mali byť teda hlavné priority a čo by
o štyri roky malo byť pre vás uspokojujúcim

výsledkom práce „tvojej“ komisie?
Priority našej komisie sú jednoznačné: protipovodňová ochrana, bezpečnosť dopravy a riešenie
separovania a skládok odpadov. “Moja“ komisia
po 4 rokoch bude spokojná, keď budú dokončené
stavby lávok cez potok, protipovodňový kanál,
keď budú dobudované aj ďalšie chodníky a opravené komunikácie ak rozpočet obce dovolí. Tiež
budeme spokojní, keď začne efektívne fungovať
separovaný zber a vymiznú z obce a jej okolia
divoké skládky odpadov.

Ďakujem za rozhovor a želám veľa
úspechov.

Les ukrytý
v knihe
Text a foto: Alena

rezervy.
Čo sa týka časti dopravy v „mojej“ komisii, určite
je nebezpečná časť obce pri pošte, chýbajú lávky
pre peších cez potok a sú určite nebezpečné mnohé komunikácie, kde chýbajú chodníky a aj pre
ich zlý technický stav.
Počas nasledujúcich 4 rokov by som chcel, aby
komisia aktívne prispela k vybudovaniu odvodňovacieho kanála od Taráňskej ulice smerom
k potoku.
Vzhľadom na separovanie odpadov treba povedať, že obec Mojmírovce je súčasťou veľkého
združenia pre separovaný zber, kde bude realizovaný rozsiahly projekt separácie. Úlohu
komisie vidím v širšej osvete a propagácii separovania odpadov medzi našimi občanmi. Taktiež
v krátkom čase by obec mala realizovať projekt
rekultivácie skládky odpadov pri Žigobare. Tým
by sa odstránila aj pripravená zemina v bývalom

Filová

Rok 2011 bol vyhlásený OSN
za Medzinárodný rok lesov. Pri
tejto príležitosti vznikol projekt – Les
ukrytý v knihe. Je to celoslovenská
kampaň nesúca v sebe posolstvá výstižného sloganu Lesy pre ľudí – ľudia
pre lesy. Koordinátorom tohto projektu
je Národné lesnícke centrum – Ústav
lesníckeho poradenstva a vzdelávania
Zvolen.

Do tohto projektu sú zapojené knižnice a základné školy v rámci celého
Slovenska. Aj naša obecná knižnica a základná škola sa zapojili do tohto projektu
v dňoch 9. - 13. 5. 2011.
Pozvali sme aj lesných pedagógov
Ing. Martinu Bachovú, Ing. Jozefa Habara a Ing. Patrika Michála z podniku Lesy SR, š.p.
Palárikovo, ktorí si pripravili pre deti zaujímavý
program plný súťaží, čítania a kreslenia. Nechýbal ani film o krásach našej slovenskej prírody,
kde deti mohli spoznať rôzne zvieratká, vtákov,
chrobáčiky, ale aj stromy a rastliny, ktoré rastú
v našich lesoch.
Prostredníctvom kníh sme pozornosť detí
chceli upriamiť na význam lesa a lesníctva pre
spoločnosť, na ochranu životného prostredia,
prírody a súčasne na potrebu čítania kníh.
Pevne verím, že sa nám to podarilo.
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Rodinné stretnutie
Dňa 14.5.2011 si rodiny Podberských a Szakallových vybrali za deň stretnutia v Kaštieli v
Mojmirovciach.
Takmer 50 účastníkov stretnutia konštatovalo, že Mojmírovce sú takmer výstavnou obcou,
do ktorej sa vždy radi budú vracať pri organizovaní podobných udalostí. Pri tejto príležitosti
navštívili aj hroby svojich predkov, čo ich ešte
viac utvrdilo v citovej väzbe k Mojmírovciam.
Rodiny ďakujú starostovi obce a riaditeľovi
Kaštieľa mojmírovce za ústretovosť pri príprave
stretnutia.
Poznámka redakcie:
Veríme, že budeme môcť v našom časopise
písať o viacerých podobných milých stretnutiach
rodákov v našej obci.

Deň
matiek
Text: Alena
Foto:

Filová

V druhú májovú nedeľu si mamičky a babičky prišli do Kultúrneho domu v Mojmírovciach
pozrieť program venovaný ich sviatku - Dňu
matiek.

Na úvod zaznela báseň v podaní Mgr. I.
Beňušíkovej. Potom už nasledovalo privítanie
hostí Ing. V. Láznikovou a program, v ktorom
sa predstavili deti z Materskej školy Mojmírovce
s pásmom básní a piesní, folklórny súbor Zbojník zo ZŠ Mojmírovce s kyticou piesní a tancov,
žiačky ZUŠ Mojmírovce s hrou na flautách a na
keyboard . Taktiež vystúpili dievčatá z klubu Romale s moderným tancom a na záver nás všetkých
svojimi piesňami potešil súbor Senior.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí pripravili deti na toto podujatie, ale i ostatným, ktorí sa podieľali na kvalitnom
priebehu tohto milého programu.

Základná umelecká škola
v Mojmírovciach
oznamuje

od 26. mája do 15. júna 2011 (07:30 - 15:30
hod.) na riaditeľstve ZUŠ – kancelária.

Z Á P I S

Pri prijímaní bude rozhodovať okrem
splnenia požiadaviek k štúdiu na ZUŠ aj
dátum odovzdania prihlášky.
Nových žiakov prijímame len do naplnenia
voľných miest.

prijímacie talentové pohovory
na školský rok 2011 - 2012 dňa
16. júna 2011 /štvrtok/ od 13:00 do 17:00 hod.
v priestoroch ZUŠ Mojmírovce

Hudobný odbor:
(klavír, keyboard, gitara, flauta, trúbka,
saxofón, klarinet, bicie nástroje, spev)

Literárno - dramatický odbor:
(dramatická tvorba, dramatická slovesnosť,
pohyb, prednes, práca v súbore, dramatika
s bábkou a slovesnosť, technika vedenia bábok)

Výtvarný odbor:
(kresba, maľba, grafika, modelovanie…)

Tanečný odbor:
(tanec - tanečná príprava, klasický, moderný,
ľudový, kreatívny...)

PRIHLÁŠKY:
Je potrebné si urýchlene prevziať osobne
a hneď vyplnené odovzdať
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Ak vám uvedený termín z časových, alebo
iných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte nás
prostredníctvom tel. čísla 037/ 7798144 alebo
0915 738 517, prípadne osobne na riaditeľstve
ZUŠ, kde vám radi poskytneme ďalšie
informácie a dohodneme iný možný termín.
V ZUŠ je organizované prípravné štúdium
pre deti od 5 rokov, základné štúdium od
6 rokov a vyššie podľa zamerania, skrátené
štúdium a štúdium pre dospelých v hore
uvedených odboroch.
Základná umelecká škola ponúka
získať kvalitné umelecké vzdelanie pod
odborným vedením profesionálnych pedagógov
v zvolenom odbore a predmete.
Absolventov našej školy pripravujeme na ďalšiu
umeleckú dráhu účinkovania v profesionálnych
súboroch, na prijímacie pohovory stredných
a vysokých škôl umeleckého zamerania podľa
vlastného výberu.
Tešíme sa na vás
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Pokračovanie témy: Prevencia onkologických ochorení ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

Rakovina krčka
maternice
Čo by sme mali robiť?

Mgr. Eva Haršániová
v spolupráci s MUDr. Ivanom Riškom

Rok 2010 v organizácii Šťastný život, n.o
Text: Jana Čačaná ,
predseda správnej rady
Naša organizácia zabezpečuje sociálnu službu v dennom stacionári pre 11 klientov s mentálnym postihnutím, ktorí sú prevažne z našej obce
(7 klientov), ale máme klientov aj z okolitých
obcí a to: 1 klienta zo Svätoplukova, 1 klienta zo
Štefanovičovej, 1 klienta z Poľného Kesova a 1
klienta z Veľkej Doliny. V súčasnosti je kapacita
zariadenia plne využitá. Počas 7 rokov prešlo
rôznymi zmenami, ktorých cieľom bolo zlepšenie
a skvalitnenie poskytovaných služieb. Okrem
činnosti v dennom stacionári zabezpečujeme aj
voľno-časové aktivity pre všetkých svojich členov
a sympatizantov. V roku 2010 mala naša organizácia 15 členov s mentálnym postihnutím a spolu
so sympatizantmi má organizácia 36 členov.
V organizácii pracujú profesionálne a odborne kvalifikovaní pracovníci, ktorí zabezpečujú
pre klientov pracovnú terapiu, záujmovú činnosť,
sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo.
Cieľom týchto aktivít je zmysluplné trávenie času
v našom zariadení.
V roku 2011 organizácia zabezpečila pre
klientov rôzne činnosti, z ktorých spomeniem
celoročnú hydroterapiu v penzióne Emília v Poľnom Kesove, v bazéne s termálnou vodou.
Vo februári sme vďaka financiám, ktoré nám
poskytla v rámci projektu obec Mojmírovce, zabezpečili pre našich klientov rekondično - rehabilitačný pobyt na Remate pri Handlovej. Bol to
pre nich určite veľký zážitok. Aj touto cestou obci
Mojmírovce srdečne ďakujeme.
Klienti sa zapájajú do rôznych aktivít organizovaných obcou. Práce našich klientov boli
prezentované na výstave s názvom Veľkonočné
inšpirácie, v októbri vystúpili so svojím progra-
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mom, aby tiež vyjadrili svoju úctu seniorom
v našej obci. Príjemnou akciou pod záštitou obce
bolo určite aj Vianočné mestečko, ktorého sme
tiež boli súčasťou, nie len programom ale tiež
prezentáciou výrobkov klientov. Zúčastnili sme
sa koncertu, na ktorý nás pozvala ZUŠ Mojmírovce, divadelných predstavení v DAB a rôznych
iných aktivít, ktoré boli spestrením a obohatením
našej činnosti.
Snažíme sa svoje aktivity a činnosť prezentovať nie len v rámci obce, regiónu ale aj mesta
Nitra, dokonca i v zahraničí. Klienti so svojím
programom vystupovali aj v rámci spoločenského stretnutia Y Mens Clubu v Agroinštitúte. Darčekové predmety vyrobené našimi klientmi si na
Summite NATO, ktorý sa konal vo Vysokých Tatrách, prevzali najvyšší predstavitelia Aliancie.
Naša organizácia organizuje voľnočasové
aktivity aj pre svojich členov. Z roku 2010 spomeniem niektoré:
V júli sa členovia organizácie zúčastnili rekondično - rehabilitačného pobytu na Duchonke
v zariadení Chatová osada JONAQ.
Zorganizovali sme spoznávacie výlety do
Piešťan, na hrad Červený Kameň, či návštevu divadelného predstavenia z repertoáru Divadelného
spolku Frída z Brna, ktorý v DAB Nitra vystúpil
ako hosť s hrou Ako Thelma a Louise. Obcou
Mojmírovce sme boli pozvaní na divadelné predstavenie Don Quichote de la Ancha.
Aktivity a činnosť bola v r. 2010 zaujímavá pre klientov a dúfame, že i plná zážitkov
a spomienok na príjemné chvíle. Touto cestou
ešte raz ďakujeme obci Mojmírovce, všetkým
sponzorom, všetkým ktorí prispeli prostredníctvom 2 % z dane, sympatizantom a ľuďom ktorí
nás v našej činnosti podporujú a pomáhajú nám
v našej práci.

Krčok maternice je koncová zúžená časť
maternice, ktorá je spojená s pošvou.
Rakovina krčka maternice je celosvetovo
druhým najčastejším nádorovým ochorením
u žien do 45 rokov, tretia najčastejšia príčina
úmrtia žien na nádorové ochorenia po rakovine
prsníka a rakovine pľúc.
Najrizikovejšiu skupinou sú ženy od 20 do 24
rokov. Toto ochorenie nie je dedičné, spôsobuje
ho ľudský vírus, tzv. papilomavírus (HPV). Doteraz bolo objavených 100 typov papilomavírusov, našťastie väčšina z nich je nízkorizikových,
ktoré nespôsobujú rakovinu krčka maternice.
Avšak papilomavírus typ 16-18, môže vyvolať
zmeny v sliznici krčka maternice, ktoré
by mohli viesť až k rakovine maternice.
Vírus sa šíri pohlavným stykom, alebo
pri intímnom kontakte s kožou v oblasti
vonkajších rodidiel. Preto je každá sexuálne aktívna žena ohrozená. HPV vírus
je veľmi rozšírený, ale len zriedkavo ho
sprevádzajú príznaky. Našťastie však
náš imunitný systém sa dokáže vo viacerých prípadoch vysporiadať s týmto
vírusom do 2 rokov.
Čiže vo väčšine prípadov človek ani
nevie, že má vírus v sebe.
Z hľadiska diagnostiky ochorenia je
veľmi dôležité zúčastňovať sa pravidelných preventívnych prehliadok, ktoré sú
spojené s odberom steru z krčka maternice na cytologické vyšetrenie, vďaka
ktorému sa dajú zachytiť už veľmi skoré
začínajúce zmeny na krčku maternice,
ktoré by postupne mohli viesť až k rakovine krčka maternice.
V priebehu gynekologickej preventívnej prehliadky, odoberie lekár
z povrchu krčka maternice pomocou
špeciálnej kefky vzorku buniek. Získané bunky ihneď nanesie na sklíčko.

Vzorka buniek na sklíčku je zasielaná do laboratória, kde je špeciálne farbená a následne
hodnotená pod mikroskopom. Podľa vzhľadu,
tvaru a zastúpenia jednotlivých typov buniek
v mikroskopickom preparáte je možné posúdiť
stupeň zmien a riziko rakovinového zvrhnutia
buniek krčka maternice v budúcnosti. Výsledok
cytologického vyšetrenia je mimoriadne dôležitý pre rozhodnutie gynekológa o ďalšom sledovaní, alebo liečbe pacientky. Jedine pravidelné
a kvalitné cytologické vyšetrenie dokáže na povrchu krčka maternice včas zachytiť poškodené
bunky, ktoré majú sklon k nádorovým zmenám.
Pri zanedbaní preventívnych gynekologických
prehliadok a cytologického vyšetrenia, môže aj
malá degenerácia buniek časom prerásť do rozvinutého štádia rakoviny.
Na našom trhu sú dostupné dva druhy očkovacích látok, určené hlavne dievčatám vo veku
10-25 rokov, ktoré chránia pred ochorením spôsobeným infekciou ľudským papilomavírusom
(HPV) typu 16 a 18. Podrobnosti o spôsobe
očkovania vám poskytne gynekológ, prípadne
pediater. Pravidelné preventívne cytologické
vyšetrenia spolu s očkovaním, sú najúčinnejším
spôsobom prevencie rakoviny krčka maternice.
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Text a foto: Mgr.

Deň Zeme

Ľuboš Jančovič

Deň Zeme, deň, kedy si pripomíname svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň si
čoraz hlbšie uvedomujeme, že zemské zdroje nie
sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého
na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.
V tejto myšlienke sa nieslo i začatie Úpravy
potoka Cedron v obci Mojmírovce. Čistenie

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V júni oslávili:
85 – te narodeniny
Mária Karasová
80 – te narodeniny
Ľudmila Michalíková
75 – te narodeniny
Emília Šantová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.
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Prišli na svet:
Peter Kudry,
Štefan Vršanský,
Peter Illéš

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:

Simona Kodajová
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

potoka zrealizovalo Odborné učilište Mojmírovce v dňoch 28. a 29. apríla 2011. Do akcie sa
zapojilo 60 žiakov, ktorí pod dohľadom 12 pedagógov vyčistili v obci Mojmírovce okolie štyroch
mostov cez potok Cedron. Na týchto miestach
vyzbierali 3 tony odpadu.
Akcia mala medzi žiakmi veľký ohlas
a v myšlienke zachovávania a obnovy zdravého
prostredia okolo nás sa bude ďalej rozvíjať evniromentálna výchova.

10 rokov

Mojmírovských
krokov

„Aj majster tesár sa utne“
S ospravedlnením dopĺňam poďakovanie za dobrovoľnícku prácu v občianskom
združení členom revíznej komisie:
Margita Taranská, Nora Letková a Magdaléna Farkašová.

Daniela Kozáková ,
predseda združenia

POSTREH

ELIXÍR ŽIVOTA
„Hádveó“ - Voda. Je nevyhnutná pre život. Štyridsať hektolitrov vody vypije za svoj
život priemerný človek. A dostatok kvalitnej pitnej vody v globalizovanom svete je závažný
spoločenský problém.
U nás sa tiež v posledných rokoch stále viac konzumuje balená voda a na jej nákup
vynakladáme značné sumy z rodinných rozpočtov. Aj v roku 2011 sa v našich obchodoch
predá vody v obaloch za státisíce eur. Pritom v umelohmotných obaloch sa do vody môžu
dostať aj nežiadúce chemické látky, najmä pri dlhodobom skladovaní v letných horúčavách. O PET fľašiach v súvislosti so životným prostredím nepíšem, pretože je to dostatočne
známa problematika.
Zabalená voda sa stala pre obchodníkov ekonomicky veľmi zaujímavým tovarom a aj
pre výrobcov prináša nemalé zisky. Pritom pitnú vodu z vodovodu máme takmer zadarmo.
Balené vody majú spravidla rovnaké zloženie ako obyčajná voda z kohútika.
Je pravda, že pri nevyhnutných, dlhšie trvajúcich opravách nášho obecného vodovodu,
na uliciach, ktoré sú blízko pri vstupe vody do obce, nám pomerne dlho vystreľuje z kohútikov „káva“ a s takouto vodou sa nechutne aj zuby umývajú a už vôbec ju nemožno piť
(nie preto, že je zdravotne závadná) alebo použiť do práčky či umývačky riadu. Naviac na
ohrievačoch vody sa vo zvýšenej miere usadzuje vodný kameň a tým sa znižuje ich životnosť. Takáto kalná voda tiež upcháva splachovače na záchodoch, ktoré sa znehodnocujú
a treba ich často meniť. Ale možno predpokladať, že obec tento nepriaznivý stav bude riešiť
namontovaním centrálneho filtračného zariadenia, alebo si to budú musieť zabezpečiť samostatne jednotlivé domácnosti na vlastné náklady. Ešte šťastie, že máme v obci artézske
studne s kvalitnou pitnou vodou, ktoré sa pekne upravili z mimorozpočtových prostriedkov
obce a sú prístupné všetkým obyvateľom.
Nie každý občan vie, že začiatkom jari (od roku 1992) si pripomíname Svetový deň vody
a že Úrad verejného zdravotníctva poskytuje bezplatne laboratórne vyšetrenie vzoriek
pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) zamerané na dusičňany a dusitany.
Zároveň poskytuje aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody
z individuálnych studní, úprav pitnej vody, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších
problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie ľudí.
Blížia sa horúce letné mesiace, kedy je nutné dodržiavať pitný režim, ktorý je prostriedkom na udržanie vitality človeka, pretože nápoje podporujú regeneráciu organizmu. Dehydratácia sa prejaví v poklese výkonnosti a v celkovom zdravotnom stave. Starší ľudia
a malé deti môžu mať znížený pocit smädu, preto im je vhodné doplnenie tekutín občas
pripomenúť.
Viacerí konzumenti obľubujú sýtené aj tiché ochutené minerálne a stolové vody, multivitamíny, biošťavy, sirupy, ľadové a bylinkové čaje a tiež wellnes nápoje bez akýchkoľvek
chemických prísad. Šťavy z tuzemského ovocia a zeleniny poskytujú vitamíny, minerálne
látky, ale aj ďalšie, pre ľudí potrebné živiny. Šťavy z ovocia a zeleniny aj minerálne vody
treba však striedať. Nie je vhodné miešať ovocné so zeleninovými šťavami, pretože takéto
nápoje môžu vyvolať tráviace ťažkosti. Výnimkou sú jablká a mrkva, ktoré môžeme pomiešať s každým druhom ovocia a zeleniny. Aj energetické nápoje, použité vo väčšom množstve
môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy.
Najlepším nápojom a elixírom života je však obyčajná pitná voda. Tak pime vodu aj
ostatné nápoje racionálne a na naše zdravie.
Ivan Mojmír Zoborský
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Zaznamenali sme úspech nášho rodáka

Varchukík majstrom Európy
Text: Štefan
Foto: archív

1. ročník veľkonočného volejbalového
turnaja Mojmírovce, 16. apríl 2011
Autori:

M. Hradický, V. Kertész, P. Andris
V sobotu 16. apríla 2011 sa uskutočnil v hale
Kaštieľa v Mojmírovciach 1. ročník veľkonočného volejbalového turnaja amatérov z Mikroregiónu Cedron a okolia, na ktorom sa zúčastnili
hráči z obcí: Mojmírovce, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor, Drážovce a Nitry. Organizátormi tohto
veľkonočného turnaja bolo občianske združenie
Cedron klub.
Systém turnaja bol postavený na vzájomných
zápasoch všetkých piatich tímov v základnej
skupine. Na základe výsledkov z nej sa následne odohrali zápasy o umiestnenie medzi 3. a 4.
tímom tabuľky o 3. miesto a finále medzi 1. a 2.
tímom tabuľky o 1. miesto.
Na výkonoch jednotlivých mužstiev sa medzi
posledným konaným turnajom počas fašiangov
prejavil značný výkonnostný nárast, a tak boli
súboje omnoho vyrovnanejšie a atraktívnejšie aj
pre divákov. Medzi favoritov však vďaka kvalitnej zostave patril tím Kožškárov, ktorý potvrdil
svoju formu okrem víťazstva v základnej tabuľke
skupiny aj prvenstvom v dramatickom finále.
Ľadové medvede pravidelne obsadzujú pódiové
pozície na každom z Cedron klubom organizovanom podujatí. Ani veľkonočný turnaj nebol
výnimkou. Medvede vďaka svojim stabilným
výkonom a širokému kádru našli premožiteľa iba
v podobe víťazov turnaja, čo malo za následok
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získanie krásneho 2. miesta. Grepom len z dôvodu prehraného vzájomnému zápasu s Ľadovými
medveďmi sa nakoniec neušiel postup do finále.
Úspešne si však vybojovali víťazstvo v napínavom zápase o 3. miesto. 4. miesto si vybojovali
ŠMCH, ktorých káder bol oslabený o kľúčového
hráča Andreja Milošiaka, no napriek tomu si
stále zachovali titul náročných protivníkov. 5.
čestné miesto sa ušlo Zubrom. Napriek tomu,
že v základnej skupine nezískali ani jeden bod,
mali často šancu vyhrať viaceré sety, no značne
oslabená zostava o najlepších hráčov tímu sa prejavila najmä v rozhodujúcich momentoch.
Všetky tímy boli podľa svojho umiestnenia
ocenené medailovými kraslicami, ktoré vyrobila
Lenka Strižencová, vecnými cenami od Slovenskej sporiteľne a rôznymi sladkými pochúťkami.
Podujatie by nemohlo vzniknúť bez podpory
viacerých partnerov a sponzorov. Kaštieľ Mojmírovce prispel na prenájom haly a je už dlhodobo
našim dôležitým turnajovým partnerom. Teší
nás, že sme mohli taktiež spolupracovať s našim
partnerom: Marekom Krajčom zo Slovenskej
sporiteľne, ktorý pre účastníkov turnaja prispel
vecnými cenami. Vďaka patrí aj nášmu fotografovi Michalovi Bohunčákovi. Samozrejme
vďaka patrí aj stabilnej organizátorskej zostave
z Cedron klubu.
Všetkým zúčastneným na turnaji ďakujeme
a tešíme sa na vás na 3. ročníku turnaja v plážovom volejbale, ktorý bude predstavovať vrchol
tohtoročnej volejbalovej sezóny.

Korman

Rakúsky Pörtschach bol dejiskom 23. majstrovstiev Európy v tenise novinárov. Vynikajúci
výsledok v kategórii 70+ dosiahol náš bývalý
spolupracovník a rodák z Mojmíroviec, Štefan
Varchulík.
Na ceste do finále zdolal Taliana Minazziho,
Rakúšana Rubentahlera a v súboji o prvenstvo aj
Nemca Denaloppa. Všetkých vyprevadil z kurtu
zhodným výsledkom 6:0, 6:1. Titul šampióna je
v správnych rukách. Vo štvorhre s Poliakom Kosmanom skončili na treťom mieste.
Že je Varchulík vo forme, dávali tušiť už
slovenské majstrovstvá v Banskej Bystrici, kde vo
finále zdolal Ondrušku z Bratislavy 6:3 a 6:2.

Príspevok nám poslal rodák Doc. Štefan Kukan. Ďakujeme.

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy

JÁN BAHÝĽ
- vynálezca vrtuľníka

* 25. 5. 1856 Zvolenská Slatina - † 13. 3. 1915 Bratislava
Študoval na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde získal diplom technického kresliča, neskôr
na Vojenskej technickej akadémii vo Viedni. Konštruoval stroje pre vojenský a strojárenský priemysel. Skonštruoval a patentoval vrtuľník, ale jeho vynález nemal kto financovať, čo ho pripravilo o svetové prvenstvo. Zostrojil tiež parný tank. Udelili mu 17 vojenských a iných technických
patentov – vrtuľník poháňaný benzínovým motorom, balón so vzdušnou turbínou, tank na parný
pohon, zariadenie na spájanie vagónov, vynález výťahu na Bratislavskom hrade. Spolu s Antonom
Marschallom zostrojili prvý automobil s benzínovým pohonom na Slovensku.

Prevzaté a upravené
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VSTUP
ZDARMA

Na Salaši v Cabaji

OSLAVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO JEDLA
Ukážky prípravy a varenia halušiek (párancov, šúĖancov,...) na rôzne spôsoby spojené s ochutnávkou

Vatra, opekanie barana, slaninky a špekáĀikov živý kútik s oveĀkami, poníkmi a somárikom

„Veľkou lyžicou“ „Naše zlaté haluštiĀky“
- súĨaž vo varení a jedení halušiek,
syrových nití a pitie žinĀice na Āas,...

- pásmo vystúpení detí a detských
folklórnych súborov

„Juniáles“
- Ėudová zábava pod
hviezdami

DETSKÉ SÚħAŽE A ATRAKCIE: skákanie vo vreci, kreslíme oveĀky. Čalšie súĨaže: súĨaž v pití piva, ...

Nebude chýbaĨ ovĀí syr, korbáĀiky, oštiepok, slovenská medovina, ...
PrihlásiĨ sa môžete priamo na mieste - 25. 6. 2011 u organizátorov v areáli reštaurácie a penziónu Salaš Cabaj,
alebo mailom: info@salas-cabaj.sk, kde vám budú poskytnuté aj bližšie informácie.

Predaj od jedného kusa.
AKCIA pre obecné úrady,
materské a základné školy!
Od:

Objednajte na:
autoskolapanter@panter-pmd.sk
alebo 0905 554 888
FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce

sa
ste 594
á
l
Nah 3 715
090

Príďte sa zabaviť, ale aj oddýchnúť !

AKCIA
Výhodná

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍME

