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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Upozornenie
Dňa 1. 12. 2012 nadobúda účinnosť novela zákona 563/2009
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zavádza
používanie nových vzorov tlačív. Priznaní k daniam: z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.
Povinnosť podať priznanie má len ten daňovník, u ktorého nastali
zmeny oproti už podanému daňovému priznaniu alebo daňovník,
ktorý priznanie k týmto daniam vôbec nepodával. Nové priznanie
je potrebné podať do 30. 1. 2013. Z uvedeného zákona si dovoľujeme odcitovať niektoré ustanovenia:
Podľa § 154
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepodá daňové priznanie v
1. ustanovenej lehote,
2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1. zákona,
3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2. zákona,
b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,
d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane,
e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní
daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,
Podľa § 155
1) Obec ako správca dane uloží pokutu
a) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého
bodu; najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac
však do 3 000 eur,
b) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; najviac do
výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6 000 eur,
c) od 60 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. b),
d) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,
e) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) najviac do výšky
vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do
1 500 eur,
Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 155 zákona má obec povinnosť
ukladať pokuty za správe delikty vo výške podľa § 155.
*Obecný úrad si dovoľuje upozorniť občanov, že od roku 2013 sú
všetci majitelia psov povinní podať „Priznanie k dani za psa“. Nové
tlačivo bude občanom doručené. V súlade so zákonom č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ten kto
neprihlási psa do evidencie sa dopúšťa priestupku, za ktorý je možné
uložiť pokutu až do 165,- €.
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* Obec Mojmírovce vás pozýva na Katarínsky podvečer v nedeľu
25. novembra o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Mojmírovciach.
Na počúvanie a do tanca hrá Ľudová hudba Fidlikanti. Vstupné:
5,00 €. Batôžkové občerstvenie. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad
Mojmírovce, Predajňa Diskont Mojmírovce a Turistická informačná
kancelária CESYS (kaštieľ Mojmírovce).
* Vážení milovníci vína,
srdečne vás pozývame na Nitriansky vínny festival, ktorý sa bude
konať v dňoch 9. a 10. novembra v regióne Nitra.
Slávnostné otvorenie festivalu začne dňa 9. novembra 2012 o 13,
00 hod. na Pribinovom námestí, priamo v srdci historického centra
Nitry. Po prvý krát bude sprístupnených 7 hradných pivníc, kde budú
prezentované vína slovenských výrobcov podľa vinohradníckych oblastí Slovenska. Odtiaľ je zabezpečená kyvadlová doprava autobusmi
VEOLIA, do obcí regiónu Nitra.
Je nám cťou, že po prvý krát i v našej obci, na našich vinohradníckych kopcoch, v našich hajlochoch a pivničkách, na miestach, ktoré
sú nám najmilšie, kde sa rodí naše hrozno a víno, sa budeme môcť
poprechádzať, porozprávať s vinármi, ochutnať ich výsledok celoročnej práce. Po zakúpení vínneho pasu získate preukaz s mapkou, degustačný pohár, štartovné 50 žetónov na ochutnávku vami zvolených
vín a vstup do všetkých celkovo 146 pivníc. Veríme, že naše vinohrady, pivnice, ktoré pridávajú ochutnávaniu vína najväčší lesk, lebo až
v prítmí pivníc, v blikotajúcom svetle sviečok a lámp, pod tehlovou či
kamennou klenbou porastenou plesňou sa z pitia vína stáva zážitok
– ten si v nijakom obchode k fľaši vína nekúpite.
Veríme, že naše vína, pohostinnosť miestnych vinárov vás očarí,
a dňa 9. a 10. novembra s vínnym pohárom v ruke, v jedinečnej atmosfére sa spolu stretneme a založíme tradíciu dňa otvorených pivníc.
Využite túto príležitosť a nepremeškajte ju!
Organizátori Nitrianskeho vínneho festivalu
*Obec Mojmírovce pozýva deti aj rodičov na program s názvom Príde k nám Mikuláš. Program sa uskutoční v sobotu 8.12.2012 o 15,00
hod. v kultúrnom dome. Balíčky v hodnote 3 € si môžu rodičia objednať a vstupenku vyzdvihnúť od 12.11. do 6.12.2012 na Obecnom
úrade v Mojmírovciach.

Cena Mojmíroviec - Urmína (Veľká októbrová cena) a Cena
grófa Jozefa Huňadyho boli v tomto roku v Dostihovom programe
28. októbra. Podujatia sa zúčastnil starosta obce s manželkou.
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV
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OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, konaného dňa
21. septembra 2012, vyberáme nasledovné:
1. Žiadosti občanov a organizácií
OZ prerokovalo:
• Opätovnú žiadosť Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Nitre o výmenu okien v prenajatých priestoroch a odporučilo starostovi obce
vykonať prieskum trhu a na najbližšom zasadnutí
OZ predložiť informáciu o predpokladaných nákladoch.
• Žiadosť Barbory Fabiánovej o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Ide o priľahlý
pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky (predzáhradka a prístupová cesta k rodinnému
domu) o výmere 24 m². Nakoľko obec uvedený
pozemok nevyužíva, je pevným plotom oddelený
od majetku obce a nie je predpoklad jeho ďalšieho
využitia obcou, OZ súhlasilo s predajom za cenu
6 €/m².
• Žiadosť Radovana Habáňa o výmenu bytu (2
izbového na 3 izbový). Na riešenie tejto žiadosti
ako aj žiadostí ostatných uchádzačov o pridelenie
nájomného bytu OZ zriadilo bytovú komisiu.
• Žiadosť občianskeho združenia Mojmírovské
kroky o zvýšenie spolufinancovania projektu
Vráťme vodu do parku Mojmírovce. Poslanci so
zvýšením sumy na spolufinancovanie nesúhlasili.
• Žiadosť občianskeho združenia Mojmírovské
kroky o súhlasné stanovisko k realizácii projektu
Park Mojmírovce - revitalizácia III. Etapa. OZ vydalo súhlasné stanovisko k realizácii projektu.
• Žiadosť Kataríny Repovej o povolenie zriadiť
prevádzku kozmetického salónu v rodinnom
dome na ulici Štvrtý rad. OZ vydalo súhlasné
stanovisko k podnikateľskému zámeru.
2. Návrh VZN č. 7/2012 o rozpočtových pravidlách obce Mojmírovce
Návrh VZN predložil starosta obce. K pripomienkam, ktoré predložil hlavný kontrolór obce, sa
vyjadril prednosta OcÚ. Na základe odporučenia
poslancov bude VZN po dopracovaní pripomienok predložené na najbližšie zasadnutie OZ.
3. Doplnok č. 1 Štatútu obce Mojmírovce
Starosta obce predložil návrh doplnku z dôvodu
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splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ. Ide hlavne
o zmenu kvalifikačných predpokladov na výkon
funkcie prednostu OcÚ.
4. Rôzne
• Starosta obce informoval poslancov a prítomných o aktuálnom dianí v obci (práce na budove
zdravotného strediska, záležitosti okolo vodohospodárskej spoločnosti Cedron, návšteva družob-

II. ročník
vernisáže
mojmírovských
umelcov
nej obce Csömör).
• Prítomná Mária Izraelová upozornila na problémy, ktoré jej vznikli pri kúpe nehnuteľnosti
na Školskej ulici, na zlé hygienické podmienky
v okolí jej domu a na pozemku suseda. Poslanci
prerokovali tento podnet ako aj podnety viacerých občanov o problémoch s neudržiavanými
pozemkami v katastri obce a odporučili starostovi obce preveriť možnosti postupu voči majiteľom
takýchto nehnuteľností.
• Poslanec Mgr. Martin Palka upozornil na pretrvávajúce problémy v zberovom dvore a poukázal
na zvyšujúce sa náklady na likvidáciu odpadu.
Súčasne požiadal o hľadanie riešenia na zníženie
nákladov.
• Poslanec Róbert Čanaky predniesol pripomienku k prejazdu kamiónov cez našu obec. Navrhuje
v spolupráci s obcou Veľká Dolina a firmou Bramac vyzvať kompetentné orgány o obmedzenie
prejazdu nákladných automobilov nad 12 ton cez
obec, nakoľko sa zhoršil stav a bezpečnosť na
našich cestách.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce

Slávnosť 2. ročníka vernisáže mojmírovských umelcov sa konala popoludní 23.
septembra v koniarni kaštieľa. Verejnosti bola
prístupná do 15. októbra vďaka vedeniu Kaštieľa
Mojmírovce. Prichádzajúcich návštevníkov vítala vkusne vyzdobená sála a diela 31 účastníkov
výstavy. Organizačný tým s veľkou radosťou
konštatoval neobyčajný záujem veľkého počtu
autorov a samozrejme aj záujem širokej verejnosti. Súčasťou 2. ročníka vernisáže a celého
programu bolo i slávnostné otvorenie
Turistickej informačnej kancelárii CESYS pod vedením Ing. Andrey Bakošovej
a Mgr. Martina Palku. Pásku strihalo 7
starostov Mikroregiónu Cedron:
Imrich Kováč starosta Mojmíroviec,
Pavel Bednárik starosta Poľného Kesova, Dana Cesneková starostka Veľkej
Doliny, Ing. Viera Kurucová starostka
Štefanovičovej, Ing. Ivan Lobodáš starosta
Svätoplukova, Ing. Jozef Ligač starosta
Cabaja-Čápora a Ing. Peter Bekéni starosta Rastislavíc.
Program moderovala Ing. Zuzana
Arvayová a o hodnotný kultúrny program

sa postaral riaditeľ ZUŠ Mojmírovce Bc. Rudolf
Arpáš.
Zakladatelia turistickej informačnej kancelárie prítomným hosťom a mojmírovskej
verejnosti vysvetlili cieľ a plány do budúcnosti.
Kancelária sídli na prízemí vo vežičke koniarni. Po ich príhovore nasledoval samostatný
akt otvorenia 2. ročníka vernisáže. Kurátorka
výstavy Edita Žilíková spolu s dcérou Luciou,
Štefanom Nitrianskym, Sergejom Janajevom a
ostatnými organizátormi pristupovali s veľkou
zodpovednosťou a umeleckým citom k výberu
z veľkej ponuky prác. Každý autor mal možnosť
reprezentácie vlastnej práce. Organizačne výstavu pripravila kultúrna komisia pri OcÚ Mojmírovce pod vedením Martina Palku. Jeho pravou
rukou bola Viola Haršániová, ktorá prítomným
predstavila autorov a ich diela.
Výstava mala dve samostatné časti. Prvá
časť bola venovaná prácam zosnulých Mojmírovčanov: Ivan Čanky, Koloman Dobročan, Ka-
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rol Dúbravský, Vojtech Horváth, Anton Plavecký
a Helena Šumná.
V druhej časti sa svojimi dielami predstavili
žijúci autori: Emília Brathová, Mária Dávidová,
Tomáš Dúbravský, Eleonóra Haasová, Adriana
Holková, Lucia Franclová, Sergej Janajev, Ladislav Jánošík, Anna Kolářová, Štefan Kolář, Barbora Kotryová, Martin Laca, Eva Mináriková,
Rudolf Mladý, Soňa Mladá, Milan Mrázek, Anna
Müllerová, Beata Nitrianska, Štefan Nitriansky
(meč Svätopluka), Stella Veľká, Edita Žilíková,
Lucia Žilíková, Táňa Žilíková, Ľubo Horváth,
Marko Kasamasim.
2. ročník výstavy potvrdil, že talenty sa
v mnohých rodinách dedia z generácie na generáciu. Zosnulý Karol Dúbravský má nasledovníčku
dcéru Eleonóru Haasovú, vnučku Adrianu Holkovú a pravnuka Tomáša Dúbravského. V rodine
Horváthových po otcovi pokračuje syn Ľubo,
ktorý sa venuje fotografovaniu. Zať Marko i keď
je Talian, cíti sa Mojmírovčan, má srdečný vzťah

Októbrové
návštevy
Každý rok v mesiaci venovanom našim seniorom starosta obce, prednosta obecného
úradu a členovia Zboru pre
občianske záležitosti navštevujú jubilantov, ktorí oslavujú
v tomto roku okrúhle výročie.
V našej obci sme mali
v tomto roku 23 oslávencov.
94 – roční sú dvaja
90 – roční sú traja
80 – ročných máme 18.

Všetkým spoločne želáme
veľa zdravia, životnej pohody
a radosti zo svojich najbližších.
D.K.
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k rodisku manželky Katky, čo dokazujú aj jeho
umelecké fotografie z Mojmíroviec.
O mladé nádejné talenty nebola núdza. Dokazujú to práce Ladislava Jánošíka, Lucie a Táni Žilíkovej, Milana Mrázeka, Soni Mladej, Evy Minárikovej, Barbory Kotryovej a zaujímavá práca
Lucie Franclovej a Stelly Veľkej (rod.Filovej),
ktorá svoje diela vystavovala i v zahraničí napríklad v Maroku, Egypte, Taliansku, Grécku...
Radosť a prekvapenie mnohí z prítomných
vyjadrili písomne v pamätnej knihe.
Poďakovanie patrí riaditeľovi kaštieľa Štefanovi Bugárovi ako i personálu, ktorí sa vzorne
starali o hostí po celý večer. Dobroty pripravili
samotní vystavovatelia, pečené prasiatko „kdesi
vyčaril“ Martin Palka, víno daroval Ateliér Pri
kaplnke. O estetickú úroveň sa postarala Miluška
Brathová s manželom.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Stretnutie
seniorov
Ani sme sa nenazdali a je tu jeseň, so širokou
paletou farieb. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni života. Jednotvárne
dni tohto obdobia života spríjemnili našim seniorom organizátori - Obecný úrad Mojmírovce,
poslanci OZ Mojmírovce, členovia komisie kultúry, ochrany historických pamiatok, cestovného ruchu, integrácie a cezhraničnej spolupráce
pri OZ Mojmírovce pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.

Alena Filová ,
Mgr. Viola Haršániová

Najstarší muž 2012 - Jozef Líška

Najstaršia žena 2012
- Margita Ballová

Poďakovaním za lásku, obetavosť rodičom,
starým rodičom, bola kytica piesní a básní
v podaní našich škôlkárov a školákov. V úvode
zaspievala žiačka ZUŠ Mojmírovce Simona
Pastorovičová pieseň Hallelujah, nasledovalo
vystúpenie žiakov MŠ Mojmírovce s básňou
a piesňou pod vedením pani učiteľky Hrušovskej a Michalíkovej. Slzičku v oku našich

starkých zanechali básne v podaní žiačok ZŠ
Mojmírovce Kristínky Foltinovej a Kristiany
Repovej, pod vedením pani učiteľky Kiššovej.
Írsku ľudovú pieseň Spi háj zaspievali Nikolka Foltinová s pani učiteľkou Segečovou,
ktorá ich spev sprevádzala hrou na akordeóne. Príjemným spestrením programu bolo
vystúpenie slovenského speváka Dušana
Grúňa so známymi hitmi Butterfly, Nalej
mi vína Malvína ... Seniori si mohli pochutnať na výbornej kapustnici, ktorú pre nich
pripravovali od skorých ranných hodín
v kotloch pod holým
nebom poslanci M.
Palka a A. Bakošová, členovia komisie
kultúry, ochrany historických pamiatok,
cestovného
ruchu,
integráciu a cezhraničnú spoluprácu pri
OZ Mojmírovce R.
Arpáš a J. Arpáš,
dobrovoľníci L. Bakoš a R. Slaténi, O.
Slaténiová pracovníčka OcÚ Mojmírovce. S organizovaním podujatia
pomáhali ďalší mladí dobrovoľníci T. Arpáš, E.
Mečiarová, H. Studená, L. Holá, M. Filová. Chutné sladké pečivo pripravili žiaci Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach pod vedením
majsterky odborného výcviku Marty Čankyovej.
Materiálno - technické zabezpečenie podporili J.
Filo st. a L. Mičina, sponzorsky prispelo COOP
Jednota SD v Mojmírovciach.

Ing. Viera Lázniková
Foto: Bc. Juraj Arpáš
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Koncert
Cigánskych
diablov

Burza šatstva
Dňa 27. 9. 2012 sa v čase od 9,00 - 17,00 v KD v Mojmírovciach konala burza šatstva. Burzu organizovala detská
humanitárna organizácia Minibodka.

ZAZNAMENALI SME

Vráťme vodu
do parku
Mojmírovce
30. septembra 2012 bol ukončený projekt
Vráťme vodu do parku Mojmírovce.

Prechod cez potok po realizácii

V nedeľu 21. októbra do našej
obce zavítal aj vo svete známy
orchester Cigánski diabli.

Koncert sa uskutočnil vo večerných hodinách v kultúrnom
dome v príjemnej atmosfére. Na
cimbale svoje umenie predviedol
neprekonateľný Ernest Šarközi,
na violončele zahrala, ale i zaspievala piesne jeho manželka Silvia
Šarköziová, virtuózne husľové
sólo zahral primáš Štefan Banyák
a svoje klarinetové majstrovstvo
ale i hru na taragóto predviedol
Zoltán Grunza. Skvelá harmonická
súhra celého orchestra zanechala
u divákov nezabudnuteľný umelecký zážitok, na ktorý budú ešte
veľmi dlho spomínať.

Alena Filová

Foto: Ing. Stanislav Radošovský
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Cieľom burzy je pomáhať tam, kde je pomoc potrebná.
Pokiaľ si občania nájdu vyhovujúce šatstvo, môžu si ho vziať
za cenu, ktorá nie je ani v second hande. To znamená, že
sa rozhodujú sami a sami si zvolia možnosť vezmem - nevezmem. So starostom obce Mojmírovce sa spustil projekt,
ktorý nemá na Slovensku obdobu. Je to myšlienka: POŠLI
TO ĎALEJ. Čo v preklade znamená, že všetok výťažok z
predaja, ide na pohonné hmoty do áut, ktoré zabezpečia, že
sa takáto burza môže konať kdekoľvek na Slovensku. Naša
organizácia oblečenie, kuchynský a elektronický materiál
zoženie, ale na naftu peniaze nemá. V obci Mojmírovce bol
celkový výťažok z burzy 67,69 €, ktoré musia stačiť na to,
aby sme sa s autom dostali z bodu A do bodu B. Presne to
vypočítame a oslovíme obec, mesto, ktoré spĺňa dĺžkou v
kilometroch podmienky na to, aby sme sa tam dopravili a
vrátili naspäť. Predovšetkým vyberieme lokalitu, kde je pomoc skutočne potrebná. Deťom vždy sa dá nejaká tá hračka
navyše zadarmo, to však nie je účelom burzy. Jej účelom je
pomáhať tak, aby sa na tom podieľal každý, aj deti. Tak to má
byť. Nedokážeme všetkým vyhovieť a rovnako tak nedokážeme všetkým dodať to, čo potrebujú, hľadajú. To ani nie je
našim cieľom. Ľudia na burzu prídu, pozrú sa čo potrebujú a
buď si to za symbolickú cenu kúpia, alebo nie. Mal by však
každý vedieť: kto si vec na burze kúpi, podieľa sa na tom,
že napríklad v Trenčíne si môžu takýmto spôsobom kúpiť
veci ďalšie rodiny s deťmi, alebo jednotlivci, ktorí sami veľa
nemajú. Teda im pomáha. Pretože im to tam dovezieme.
Systém POŠLI TO ĎALEJ je dobrý systém, pretože sa na
ňom podieľame všetci a spoločne. Je jedno kto, dôležité je,
že to funguje a pomáha aj tam, kde to nikto iný nemôže vidieť okrem tých, ktorí to vozíme po celej SR a to sme MY.
Akékoľvek prípadné otázky, či nejasnosti, nedorozumenia,
pochybnosti, alebo vaše názory, vylepšenia aj prípadnú vašu
pomoc môžete adresovať priamo na číslo: 0907274627.

Milan Daniel ,
Riaditeľ OZ Minibodka / www.minibodka.sk

Pod ihriskom pred realizáciou
V rámci jeho
realizácie bol vyčistený bývalý potok, ktorý kedysi
slúžil na napájanie
koní počas jazdenia v parku grófa
Huňadyho.
Bol
obnovený mostík
v „zamilovanej“
a vytvorené druhé
premostenie pod
Pod ihriskom
ihriskom.
Celý
po realizácii
priestor pri ihrisku bol vyčistený,
upravený a vysadený trávou. Okolo potoka boli
vysadené nové rastliny, tráva a vytvorený pocitový chodník z riečnych kameňov. Okrem toho

boli okolo potoka osadené lavičky, smetné koše
a informačná tabuľa.
Počas realizácie sa do projektu zapojili dobrovoľníci z obce a hlavne tí, ktorí sú organizovaní Jednotou dôchodcov, Slovenským zväzom
záhradkárov, DV COOP Jednota, Miestnym
klubom stolného tenisu, Slovenským červeným
krížom, OZ Mojmírovské kroky – spolu 30
dospelých. Pomáhali aj žiaci zo ZŠ Mojmírovce
– 20 a učni OUI Mojmírovce – 17.
Celý projekt
bol
realizovaný
pod
odborným
vedením Ing. Edmunda Baču zo
spoločnosti Green
space, s.r.o.
V mene nášho
občianskeho združenia
ďakujem
vedeniu
obce,
p r e d s t a v i t e ľo m
spoločenských a
Vytvorený chodník
športových organizácií a vedeim
škôl, že sa s nami
zapojili do tohto verejne prospešného projektu.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti
Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.
Spolufinancovaný bol občianskym združením
Mojmírovské kroky /z 2% daní/ a obcou Mojmírovce.

Daniela Kozáková ,

Mojmírovské kroky

Prechod cez potok pred realizáciou
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Nočný
pobyt v ŠKD

nás, že sa počas nej máme správať slušne, lebo
by sa nám to mohlo vypomstiť. Naozaj nás tam
čakali a boli veľmi milí. Vodníci Emil a Tamara
nám ukázali hrnčeky s dušičkami a ponúkli nám
rybky a žabku, bosorky sme prichytili pri varení
elixíru života a šťastia, ale keďže nebol dovarený,
nedali nám ochutnať, víly sa zabávali tancom pri
tónoch flauty a svojimi magickými pohybmi sa
nás snažili vlákať do tanca zabudnutia. Stretli
sme sa i s temnejšími prízrakmi z rozprávkového
sveta, tie však vôbec neboli zhovorčivé.
Po tejto kúzelnej návšteve sme sa vybrali so

5

svetielkujúcimi balónikmi do ulíc Mojmíroviec.
Čas pokročil a niektorým sa už očká únavou
zatvárali, preto sme sa uložili k spánku, každý
k svojmu kamarátovi. Noc uletela veľmi rýchlo,
počas nej kúzla a čary premenili školskú chodbu na rozprávkovú. Ráno sa nám po nej ľahšie
kráčalo na raňajky. Výdatne
posilnení sme sa pustili do
práce, každý z nás si farbičkami namaľoval strašidielko.
Po takto strávenom čase si
každý z nás vyslúžil členstvo
v klube Neboj sa! ŠKD.
Krásna, vydarená akcia
je za nami a na záver veľké
ďakujeme patrí pani vychovávateľkám Zdenke Pšenkovej,
Bc. Adriane Hlinkovej, Mgr.
Monike Poledníkovej a Mgr.
Lucii Franclovej.

Mgr.
Lucia Franclová
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Náučný chodník
o urminských štrašidlách
Vývozným artiklom našej obce je najmä jej
história. Nezmazateľnú stopu po sebe zanechali
najmä Huňadyovci, Grasalkovičovci, zemania a
drobní šľachtici, turecké vpády, vinári a cirkvi,
ktoré v obci pôsobili. Ale i napriek tomu navštevuje obec len málo turistov.
Preto sme v Turistickej informačnej kancelárii začali uvažovať nad spôsobmi ako lacno
a efektívne prilákať turistov do našej obce. V
spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu v Nitre, NISYSom, Rímskokatolíckym farským úradom v Mojmírovciach, Obecným úradom Mojmírovce a Kaštieľom v Mojmírovciach
sme vybudovali náučný chodník o
urmínskych strašidlách.

Po roku zas a znova
strašidlo z tmy na nás volá,
my nemáme sa čoho báť,
veď ruku nám drží kamarát...
. október 2012 sa stal tým šťastným dňom,
kedy sa všetky deti v ŠKD tešili večer do
školy a hlavne sa tešili z toho, že v nej môžu
zostať celú noc. Spací vak, vankúšik, obľúbená
hračka a vyrezaný tekvičiak – to boli veci, ktoré sme si všetci zobrali z domu, veď to hlavné,
naši kamaráti, nás čakalo v škole. Po vybalení
a pripravení svojich postieľok sme sa spoločne
posilnili špekáčikmi (ďakujeme firme Refka,
s r. o.), aby sme vládali pri hlavnom večernom
programe.
Večer k nám zavítala kráľovná víl, aby nám
odovzdala z ríše rozprávok pozvanie nadprirodzených bytostí na návštevu a upovedomila

ZAZNAMENALI SME

pre deti, tak i pre rodičov a starých rodičov.
Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme príjemné
strašidelné mrazenie.
Poznámka:
Informačné tabule sme osadili v sobotu 6.10.2012.
Prvá z nich bola zničená v stredu 10.10.2012. Nevydržala na svojom mieste vďaka vandalom ani
týždeň. Prosíme preto občanov, aby boli vnímaví
a všetky takéto nekalé aktivity nahlásili na tel.
čísle 0915 394 391.

Ing. Andrea Bakošová

Náučný chodník však nie je určený iba pre turistov, ale predovšetkým
pre deti z nášho mikroregiónu.
Maľovanú mapku pripravila Edita
Žilíková, ktorá na nej zachytila sedem strašidelných príbehov. Všetky
sa odohrali v parku a jeho blízkom
okolí, kde sú umiestnené informačné
tabule. Maľovaná mapa obsahuje aj
pravidlá, ktoré musíme dodržiavať
pri stretnutí so strašidlom.
Srdečne vás pozývame na stretnutie so strašidlami každý pracovný
deň od 13:00 do 16:30 a v nedeľu
od 14:00 do 18:00 do parku mojmírovského kaštieľa. Pracovníčky
Turistickej informačnej kancelárie
(v žrebčíne) vám radi ponúknu maľovanú mapu a po zotmení i detské
lampáše. Každé dieťa po absolvovaní náučného chodníka a správnom
vylúštení tajničky dostane odmenu.
A verte, že si ju naozaj zaslúži, nakoľko prejdenie celého chodníka je
pomerne náročné. Aj vylúštenie tajničky nie je jednoduché. I dospelý sa
potrápi nad správnymi odpoveďami.
Náučný chodník je výzvou ako

11

ZAZNAMENALI SME

Turistická informačná
kancelária CESYSL
Cedronský informačný systém
CESYS vznikol za účelom poskytovať
informácie o mikroregióne CEDRON v
oblasti cestovného ruchu pre zabezpečenie jeho efektívneho rozvoja. CESYS sa svojou
činnosťou delí na turistickú informačnú kanceláriu a mikroregionálnu rozvojovú agentúru.
Turistická informačná kancelária CESYSL
poskytuje zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu na
území Mikroregiónu CEDRON s prepojením na
širšie územie. Zároveň zodpovedá za marketing
cestovného ruchu, propagáciu územia a vytváranie partnerstiev medzi subjektmi pôsobiacimi v
mikroregióne v oblasti cestovného ruchu. Okrem
bezplatných služieb ponúka aj služby poskytované za úhradu, medzi ktoré patrí obchodná činnosť
s upomienkovými a darčekovými predmetmi,
sprievodcovský servis, predaj vstupeniek na podujatia, sprostredkovanie ubytovania, kopírovacie
služby a pod.

Výlet do Z OO
Dňa 27. septembra sa zúčastnili žiaci z internátu odborného učilišťa výletu do Bojníc.
Už o 8 hodine žiaci spolu so svojimi vychovávateľmi nastúpili do pohodlného autobusu, aby sa
v príjemnej atmosfére mohli tešiť na návštevu
bojnickej ZOO a na nové exponáty.
Počasie výletníkom žičilo.
Hoci predpovede sľubovali dážď,
nepadla ani kvapka, takže areál
ZOO sme mohli prechodiť naozaj
krížom krážom. A bolo čo obdivovať. Každý žiak si našiel svojho
obľúbenca, od ktorého sa len ťažko
vedel odtrhnúť. Najväčší fun-klub
mali bez konkurencie hnedé medvede a slony, ktoré práve v ten deň
oslavovali svoje 30-te narodeniny.
Všetci ustatí, ale plní krásnych
zážitkov a dobrej nálady sme sa
šťastne vrátili do internátu.
Veľká vďaka patrí sponzorom
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ZDRAVOTNÉ OKIENKO
INFORMÁCIE:
Pondelok – Piatok: 13:00 – 16:30
Nedeľa:
14:00 – 18:00
www.tikcesys.sk
info@tikcesys.sk
0915/ 394 391
Mikroregionálna rozvojová agentúra
vytvára priestor pre rozvojové aktivity podnikateľských subjektov, samospráv a neziskových
organizácií pôsobiacich na území Mikroregiónu
CEDRON poskytovaním služieb v oblasti projektového poradenstva, projektového riadenia,
vzdelávacích aktivít, organizačného zabezpečenia aktivít, publikačnej a vydavateľskej činnosti
v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní.
CESYS je jedným z prvých výstupov Stratégie rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu
CEDRON s výhľadom do roku 2020, ktorý
prispieva k naplneniu hlavného cieľa uvedeného
analyticko-strategického dokumentu:
„Mikroregión CEDRON bude do roku 2020
vyhľadávaným miestom pre návštevníkov vďaka
využívaniu potenciálu a koordinovanej spolupráci všetkých aktérov cestovného ruchu, čo
zabezpečí jeho atraktivitu pre podnikateľov a
návštevníkov“.
pánovi Rybárovi - majiteľovi hotela Zlatý kľúčik
v Nitre, pánovi Robertovi z Dubnice a šoférovi autobusu pánovi Čásarovi zo Šupkatours
a všetkým , ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri organizovaní tohto vydareného podujatia.

Miroslava Mikulášová ,

vychovávateľka

Rizikové skupiny,
chrípka
a možnosti
prevencia
Chrípka predstavuje, hlavne svojim rizikom
vzniku závažných komplikácií ako je zápal pľúc,
orgánové poškodenia, dôležitý zdravotnícky aj
spoločenský problém. Podľa oficiálnych údajov,
bolo v sezóne 2011/2012 zaočkovaných len 7,5
% populácie. Svetová zdravotnícka organizácia
odporúča zaočkovať pred každou chrípkovou
sezónou 30 % všeobecnej populácie a 75 % populácie nad 65 rokov. Podľa vlastných skúsenosti
zisťujem, že záujem o očkovanie má klesajúcu
tendenciu.
Klesajúci trend zaočkovanosti má viac dôvodov.
1. Chrípka nie je vnímaná ako hrozba, nakoľko
riziko závažného priebehu ochorenia končiaceho
sa úmrtím, je v populácii veľmi malé, vyššie len
u tehotných žien a u osôb, ktoré trpia chronickými ochoreniami.
2. V čase keď sa pristupuje k vakcinácii, sa vo
verejnosti aktivizujú odporcovia
očkovania
a vyvolávajú pochybnosti a paniku, či takáto
prevencia je v ochrane proti vírusu chrípky
opodstatnená.
3. V spoločnosti všeobecne vládne nedôvera
v účinnosť očkovacích látok napriek
tomu, že tieto sa v porovnaní s inými očkovacími

látkami odlišujú tým, že ich zloženie sa mení
každú sezónu.
4. Sú tu stále obavy z nežiadúcich reakcií, po podaní očkovacej látky, aj keď je známe, že podľa
štatistických údajov malo nežiadúce prejavy po
očkovaní proti chrípke asi 8,1 % zo zaočkovaných pacientov a boli to len minimálne lokálne
reakcie svrbenie, bolestivosť v mieste vpichu,
alebo celkové reakcie, horúčka a pocit únavy
v priebehu 1-3 dní.
Vakcíny, ktoré požívame sú inaktivované,
obsahujúce vírusové kmene, ktoré najčastejšie
reprezentujú výskyt sezónnej chrípky, posilňujú
imunitný systém predovšetkým v zmysle tvorby
špecifických protilátok proti konkrétnemu ochoreniu.
Kto by mal byť proti chrípke očkovaný?
Očkovanie sa zameriava hlavne na tie osoby,
ktoré sú najviac vystavené riziku nákazy vírusom
chrípky, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť
vzniku komplikácií. Sú to najmä osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, osoby
59 ročné a staršie, osoby dispenzarizované,
bez ohľadu na vek, so závažnými chronickými
ochoreniami HCD, srdcovocievneho systému,
metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Ďalšou skupinou sú tehotné ženy a deti od
6 mesiacov do 12 rokov života.
Záverom by som chcela povedať, že všeobecný lekár má kľúčovú úlohu v ochrane svojich
pacientov pred vírusom chrípky. Sme tu preto,
aby sme pacientov na túto možnosť upozornili
ale rozhodnutie, či očkovať, alebo nie, je už na
každom z vás.

MUDr. Eva Ďurčanská
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V novembri oslavujú:
85 - te narodeniny
Imrich Kováč
70 - te narodeniny
Irena Mokrášová,
Jozef Ďuriš

60 - te narodeniny
Marián Májek
Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Opustili nás:
Alžbeta Lieskovská,
Margita Taškárová

Prišli na svet:

Alexandra Fraňová
65 - te narodeniny
Eugen Ligač,
Katarína Kurucová

Deťatku želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Rodinám vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Ukončenie
cyklistickej sez óny
v Patinciach
Cyklistické chodníky zatiaľ sú len v našich predstavách. Poľné cesty, hoci asfaltové po okolí máme prejazdené, preto sa vybrala naša malá skupinka smerom
na juh.

30. augusta sme spred budovy obecného úradu vyrazili do Patiniec v zložení Kováčovci, Slížovci, Slaténiovci
a náčelník Janko Nemeš (bol stále na čele). Počasie nám
prialo, cesta príjemne ubiehala, len posledný úsek z viac
ako 90 km trasy nás niektorých potrápil. Po ubytovaní
sa na kúpalisku sme príjemne využili teplý večer v bazénoch. So stravou sme starosti nemali, bufetov sme našli
otvorených dosť. Na odporučenie sme sa nasledujúci deň
vybrali nájsť obec Belá. V strede nie veľkej obce sa nachádza prekrásny kaštieľ Chateau Belá. Správca sa nám
ochotne venoval, sprevádzal nás po záhradách pripravených na malú slávnosť. Po malom oddychu a posilnení sa
sme sa vybrali späť. V sobotu od rána pršalo, ale my sme
boli pripravení, nenechali sme si pokaziť náladu a hrali
sme karty do poobedia. Bez výčitiek svedomia, že v ten
deň nebicyklujeme sme využili možnosť relaxovať vo
wellness. Vírivky, bazén s protiprúdom, teplá voda a výborná večera nás pripravili na nasledujúci deň, kedy nás
čakalo opäť veľa kilometrov.
Príjemným spestrením daždivej a chladnej cesty
domov bola návšteva vodného mlyna v Kolárove. Tajne
sme dúfali, že kompa vo Vlčanoch bude premávať a tak
nám ušetrí pekných pár kilometrov. Kompa premávala, aj
počasie sa umúdrilo. Verím, že v každom z nás zostanú
pekné spomienky. Ak máte bicykel a chuť, odporúčam
vám tento fyzicky aj finančne nenáročný relax.

O. Slaténiová
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Záver
dostihovej sezóny
na Závodisku, š.p.
Bratislava patrilo aj
tomto roku tradične
Mojmírovciam

Prvý ročník turnaja
o Pohár Poštovej
banky futbalových
prípraviek
Dňa 29.9.2012 sa konal prvý ročník turnaja
o Pohár Poštovej banky futbalových prípraviek
(rok narodenia 2000 a 2001) organizovaný domácim klubom KFC TIBI Horná Kráľová za pomoci partnerov – obce Horná Kráľová a Poštovej
banky. Osem družstiev mladých talentov, rozdelených do dvoch skupín, medzi ktorými sa predstavili aj naše nádeje pod vedením trénera Mgr.
Petra Slíža, bojovalo o krásne medaily, poháre
a individuálne ceny pre víťazov, z ktorých sme
nakoniec uchmatli pekné celkovo druhé miesto
a získali dve individuálne ceny.
1.zápas:
KFC TIBI Horná Kráľová – FC Mojmírovce 0:0
2.zápas:
KC Mojmírovce – Pata 8:0 góly: Marko Danóczi
3, Adam Lauko 2, Dominik Oláh, Lukáš Vereš
a Adrián Oláh po 1

3.zápas:
Diakovce – FC Mojmírovce 3:4 góly: Adrián
Oláh, Marko Danóczi, Adam Lauko, Sebastián
Henyig
Semifinále:
Neded – FC Mojmírovce 1:3 goly: Marko Danóczi
2, Lukáš Vereš
Finále:
Vlčany – FC Mojmírovce 2:1 góly: Marko Danóczi
Konečné poradie:
1.Vlčany, 2. FC Mojmírovce, 3. Neded, 4. Diakovce
Individuálne ocenenia:
Marco Danóczi najlepší strelec (7 gólov)
Adrián Oláh najtechnickejší hráč
Súpiska:
Erik Benčík, Tomáš Cintula, Adam Lauko, Lukáš
Vereš, Marko Danóczi, Sebastián Henyig, Adrián
Oláh, Dominik Oláh, Kristián Lámi

Mgr. Peter Slíž
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Facebook Autoškola PANTER
PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

Len pre Vás v novembri

320 EUR
Do kurzu
na osobný
automobil
sk. B sa môžete
nahlásiř na
obecnom úrade
alebo na Āísle:

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy, noviny...
Ak by niekto likvidoval knižnicu,
alebo by nepotreboval staré knihy
z povale po babke a dedkovi, dajte
mi prosím vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt:

Pavol Deglovič 0905 259 609
Mail: pdeglovic@panter-pmd.sk

