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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Deň učiteľov v Kultúrnom dome
v Mojmírovciach
Obec Mojmírovce si uctila tento sviatok príjemným
spoločenským
posedením,
na ktoré prijali pozvanie
pedagógovia z MŠ, ZŠ, ZUŠ
Mojmírovce a tiež dôchodcovia pedagógovia. O kultúrny
program sa postarali žiaci
ZUŠ Mojmírovce, ZŠ a MŠ
pod vedením svojich učiteľov.

POZVÁNKY A OZNAMY
*Obec Mojmírovce v rámci Dňa Zeme pozýva obyvateľov obce na akciu
s názvom Čistíme Mojmírovce. Akcia sa uskutoční v piatok 10. apríla
2015, zraz účastníkov o 9:00 hod. v parku na začiatku „zamilovanej“ uličky a v sobotu 11. apríla 2015, zraz účastníkov o 8:00 hod. pri Kultúrnom
dome v Mojmírovciach. V sobotu po ukončení brigády v kultúrnom dome
bude pripravené pre všetkých účastníkov občerstvenie (guláš a pre deti
hotdog).
Spoluorganizátori: Rada mladých pri OZ, Komisia životného prostredia
pri OZ, PD Mojmírovce, Poľovnícke združenie v Mojmírovciach, ZO SZZ
v Mojmírovciach, MS SČK v Mojmírovciach, ZO JDS v Mojmírovciach,
OZ Mojmírovské kroky, OZ INŠPIRÁCIA, klub ROMALE, OUI Mojmírovce a ZŠ Mojmírovce.
* Obec Mojmírovce, OZ INŠPIRÁCIA a MS SČK v Mojmírovciach
organizujú v kultúrnom dome v sobotu 18. apríla 2015 od 15:00 hod.
turnaj pre malých i veľkých v ČLOVEČE NEHNEVAJ SA ! Štartovné
1 €. Záujemcovia bez rozdielu veku sa môžu prihlásiť do 15.4. 2015 v TIK
CESYS počas pracovných dní od 13:00 do 16:30 hod., alebo na obecnom
úrade v klientskom centre počas úradných hodín.

Titulka:
Jar v Urmíne
Foto:
Archív obce

* Obec Mojmírovce a OZ INŠPIRÁCIA vás srdečne pozývajú v sobotu
25. apríla 2015 do kultúrneho domu na COUNTRYBÁL. Do tanca hrá
country skupina PACIPACIFIK zo Zvolena. Program spestria Penco &
Eifel + Danča a country tance. Začiatok: 20:00 hod. Vstupné: 5,00 €.
Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v klientskom centre počas
úradných hodín.
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Po krátkom fašiangovom období, plesovej
sezóne a štyridsaťdňovom pôstnom období prichádzajú sviatky jari - veľkonočné sviatky.
Aby sme prežili peknú Veľkú noc, je zvykom
pred sviatkami nielen poriadne poupratovať,
navariť, napiecť, ale aj vyzdobiť naše príbytky.
Pri vonkajšom upratovaní, by sme však mali
myslieť aj na seba a poriadne si upratať aj vo
svojej duši. Ak si dokážeme uvedomiť posolstvo
veľkonočných sviatkov, stretnutia s našimi blízkymi budú počas sviatkov i vo všedné dni oveľa intenzívnejšie a
srdečnejšie.
V mene zamestnancov obce, ale tiež aj obecného zastupiteľstva, vám chcem, vážení spoluobčania, zaželať krásne prežitie
Veľkej noci, veľa pohody a oddychu v kruhu svojich rodín i radosti
z prichádzajúcej jari.
Mgr. Martin PALKA, starosta obce Mojmírovce

Víťazstvo nad hriec hom,
smrťou a diablom...
Dnešných ľudí charakterizuje túžba po víťazstvách. Prejavuje sa
to v osobnom a v pracovnom živote. V kultúre a v športe. V oblasti
politiky a vedy. Celá moderná spoločnosť je akoby naprogramovaná
na to, že len ten, kto je lepší môže v živote obstáť. Slovo „víťazstvo“
je aj vhodným vyjadrením podstaty tajomstva Veľkej noci.
Zmŕtvychvstalý Ježiš sa nám predstavuje ako víťaz nad smrťou.
Víťazstvo Ježiša je krásnym vyjadrením vzťahu medzi Otcom
a Synom, ktorý sa stal človekom, ktorého ukrižovali a položili do
hrobu. Otec po troch dňoch vrátil Synovi život. Ježiš od tej chvíle už
neprežíval telesný a smrteľný pozemský život. Vrátil sa k Otcovi aj s
osláveným telom, k večnému nesmrteľnému životu. K životu bezhraničnej božej lásky a neopísateľného šťastia.
Ježišovo víťazstvo prinieslo prvým svedkom zmŕtvychvstania
veľkú radosť. Pri všetkých pochybnostiach a aj nevery, že to nie je
možné, aby Ježiš vstal z mŕtvych, napokon všetkých naplnilo šťastie.
Ženy, apoštolov, iných učeníkov a prvých pokrstených.
Čo prinieslo víťazstvo Ježiša ďalším pokoleniam? Predovšetkým
odvahu nasledovať ho, vydávať o ňom svedectvo a tešiť sa na stretnutie s ním vo večnosti. Ježišovo víťazstvo nad smrťou spôsobilo, že
verní kresťania boli ochotní prinášať veľké obete, telesné a duševné
bolesti, aby sa na neho čo najviac podobali.
Zmŕtvychvstalý Kristus aj nám dáva účasť na svojom víťazstve. V spojení s ním dokážeme v sebe objaviť veľké možnosti napredovania. Predovšetkým v službe vlastnej rodine, v bratskej láske,
ochote obetovať sa, cítiť s potrebami Cirkvi a evanjelizovať. A svet
potrebuje tieto víťazstva viac, ako všetky iné o ktoré sa usilujú
ľudia.
Mgr. Peter Mlynka
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ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE

PRÍHOVOR PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
Vážení čitatelia,
prihováram sa vám poslednýkrát, ako
predseda Redakčnej rady (ďalej len RR)
nášho obecného časopisu.
Na poslednom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva (ďalej
len OZ) v Mojmírovciach dňa
13.03.2015 bol prijatý nový Štatút
časopisu Mojmírovčan. V zmysle
tohto dokumentu starosta obce
a poslanec OZ nemôže byť členom RR za účelom zachovania
objektívnosti a nadstraníckosti.
Zároveň bola vymenovaná
nová RR v zložení Ivan Mojmír
Zoborský (zakladajúci člen) - predseda
a členovia Mária Debrecéniová, Alena Filová, Rudolf Arpáš, Lucia Franclová, Tatiana
Tóthová a Peter Slíž.
Z uvedeného vyplýva, že moje pôsobenie po vyše dvadsiatich rokoch v časopise
Mojmírovčan končí. Končí symbolicky
v čase, kedy na obecný úrad bolo vtedajším
starostom Imrichom Kováčom pozvaných
niekoľko potenciálnych členov formujúcej
sa RR. Zišli sa tam Štefan Dubček - profesionálny žurnalista, poslankyňa obecného
zastupiteľstva Alena Bohunčáková, učiteľky
ZŠ Mária Dúbravská a Daniela Kozáková,
vysokoškolský učiteľ Ivan Zoborský a kultúrna pracovníčka obce Lýdia Pšenková.
Od samého začiatku vydávania časopisu
bol predseda, alebo člen RR vždy jeden
poslanec OZ (Alena Bohunčáková, Eva
Ďurčanská a Vladimír Hičák) z toho dôvodu, aby bola zachovaná kontinuita medzi
činnosťou OZ a činnosťou RR a taktiež, aby
bol aj taký „malý dohľad“ nad činnosťou
RR. Od roku 2004 som bola predsedom RR
ja preto, že poslanci sa tak rozhodli a dali
mi dôveru riešiť koordináciu všetkých prác
a manažment činnosti RR, ale vždy bol poslanec OZ člen RR.
Je všeobecne známe akým vývojom
časopis prešiel a kam sa až dostal. Je to výsledok tímovej práce a výbornej spolupráce
so vzdelávacími inštitúciami, športovými
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klubmi, spoločenskými organizáciami, firmami pôsobiacimi v obci, farským úradom,
jednoducho všetkými subjektami, ktoré na
území obce pracujú.
Všetci, ktorí sme časopis viedli sme sa
snažili byť počas celého obdobia
maximálne objektívni, profesionálni, zodpovední a zachovávali
sme si vždy nadhľad, pretože
toto sú najdôležitejšie momenty,
nielen ako frázy, ale aj pretavené do praxe. Vzhľadom na to, že
časopis je apolitický, tak sme sa
túto skutočnosť snažili vždy plne
rešpektovať.
Samozrejme, že za toľko
rokov práce nemôže byť všetko
ideálne, pretože ten kto niečo
robí, robí aj chyby. Teší ma, že chýb bolo
oveľa menej ako úspechov. Myslím, že stačí
spomenúť Čestné uznanie z roku 2007 a 2.
miesto v roku 2011 v rámci celoslovenskej
súťaže Obecné noviny, výborné hodnotenie
nášho časopisu v Obecných novinách z 19.
augusta 2014, Cenu starostu obce Mojmírovce udelenú v roku 2014, alebo aj to, že
viaceré obce a mestečká prevzali náš spôsob
vedenia časopisu a brali si časopis Mojmírovčan za vzor.
Na záver ďakujem Imrichovi Kováčovi,
ktorý časopis založil a podporoval jeho rast.
Ďakujem všetkým, ktorí v časopise pôsobili,
či už ako členovia RR, alebo ako dopisovatelia. Ďakujem za výbornú spoluprácu
všetkým organizáciám v obci a želám, aby
sa im darilo robiť stále úspešné podujatia,
aby bolo o čom písať.
Novej RR želám veľa úspechov v napĺňaní nového štatútu. Aby bol časopis pravdivým a dôstojným zrkadlom života všetkých
našich občanov. Členovia RR na svojom
štarte dostávajú časopis, ktorý je známy a
vysoko hodnotený v rámci celého Slovenska
aj v zahraničí. Verím, že počas ich pôsobenia bude ďalej „rásť“ a bude čoraz lepší,
kvalitnejší a zaujímavejší.

Daniela Kozáková

Obecné zastupiteľstvo sa 13. marca 2015 stretlo
na svojom 4. zasadnutí. Z najzaujímavejších
bodov vyberáme:
» OZ schválilo:
• rozdelenie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže vo výške 18000,- €
• správu o hospodárení ZUŠ Mojmírovce
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na prvý polrok roku 2015
• rozpočtové opatrenie č. 2, (RO č. 1 vzali na
vedomie)
• Harmonogram podujatí obce na rok 2015
• poverenie Pavla Bednárika – konateľa Vodárenskej spoločnosti Cedron – mikroregión, s.r.o. vo
veci majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod čistiarňou odpadových vôd v prospech
obce
• rekonštrukciu prečerpávacej stanice verejnej
kanalizácie na Ulici Andreja Hlinku

• predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce
na roky 2007-2013 do 31.12.2015
• Štatút obecného časopisu Mojmírovčan
odpredaj 2 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
» OZ vymenovalo:
• členov odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve
• predsedu a členov Redakčnej rady obecného
časopisu Mojmírovčan
OZ prerokovalo:
• Žiadosti občanov a organizácií
» OZ súhlasí:
• S podnikaním Ing. Janky Pintovej - hlavnej
kontrolórky obce
Viac informácii získate na www.mojmirovce.sk
Zo zápisnice vybral: Ing. Jozef Filo

OTÁZKY PRE POSLANCOV OZ

Ing. Michal Bohunčák
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
Rozhodnutie kandidovať v komunálnych voľbách
som bral predovšetkým ako výzvu. Výzvu niečo
dosiahnuť a svojimi skúsenosťami a vedomosťami pomôcť obci s jej nielen každodennými, ale
aj špecifickými problémami. Moje rozhodnutie
bolo však podmienené aj tým, že s problematikou
samosprávy sa stretávam už niekoľko rokov ako
zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu. Za
tento čas som mal možnosť zistiť, že veci nie sú
vždy iba čiernobiele a že všetko je vlastne o kompromisoch a takpovediac o zdravom „sedliackom
rozume“. Pochopil som, že pre správne hospodárenie s finančnými prostriedkami samosprávy
je nutné uvedomiť si, ako by sa človek zachoval

keby sa jednalo o jeho vlastné prostriedky.
2. Akým smerom by sa mal podľa vás uberať
vývoj v našej obci?
Myslím si, že obec musí vyriešiť ako veľké, tak
aj malé problémy v bežnom fungovaní obce. Za
uplynulé obdobie sa ich nazbieralo pomerne veľa.
Ako príklad uvediem vodárenskú spoločnosť,
problematiku vývozu smetí, zlé stanovisko nezávislého audítora v problematike účtovnej evidencie majetku obce. Toto sú témy ktoré neznesú
odklad a je potrebné ich raz a navždy vyriešiť. Ak
sa nám spoločnými silami podarí zbaviť sa týchto
problémov, budeme sa môcť pustiť do tých menších, nie však menej dôležitých. No a samozrejme
nesmieme zabudnúť aj na rozvoj obce a pokračovanie v dokončovaní už rozbehnutých projektov.
V neposlednom rade by som rád inicioval diskusiu o pokračovaní v budovaní nájomných bytov
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OTÁZKY PRE POSLANCOV OZ
pre občanov našej obce, keďže týchto bytov nie je
stále toľko, koľko by sme potrebovali.

nančné prostriedky, odvaha, chuť a entuziazmus
mi nechýba ☺.

Mgr. Tomáš Dúbravský

Mgr. Daniela Grófová

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
V mojom prípade dôvod kandidovať v komunálnych voľbách bol prozaický – oslovili ma
priatelia, aby som podporil ich spoločnú snahu
pričiniť sa o ešte lepší chod našej obce v prospech
občanov. Keďže som pred nejakým časom bol 4
roky poslancom obecného zastupiteľstva a vedel
som čo zahŕňa táto volená funkcia, ponuku som
prijal a ponúkol som svoje skúsenosti a znalosti
v prospech dobrej veci. Chcem sa poďakovať za
prejavenú dôveru svojim voličom a vážim si každý hlas. Myslím, že teraz bude na nás - poslancoch , ako nasledujúce 4 roky dokážeme zhmotniť
a zrealizovať naše volebné programy, predstavy,
plány, vízie a nápady pre zlepšenie života obyvateľov v našej obci, samozrejme v kontinuálnom prepojení na to, čo sme prevzali po našich
predchodcoch. Hovorím v množnom čísle „ nás
- poslancoch“, pretože individuálne ciele do komunálnej politiky podľa môjho názoru nepatria.
2. Akým smerom by sa mal podľa vás uberať
vývoj v našej obci?
Pri predvolebných rozhovoroch som upozorňoval
na to, že naša obec si veľmi dobre stojí v porovnaní s hospodárením niektorých iných, blízkych či
vzdialených obcí. Nedá sa preto sľubovať, že odteraz to pôjde diametrálne odlišným smerom. Ak
sa rozhliadneme po obci musíme konštatovať, že
predchádzajúci starosta Imrich Kováč spolu s vedením obce vykonal mimoriadny kus záslužnej
práce a zveľadil obec po kultúrnej, hospodárskej,
regionálnej a sociálnej stránke, nezabúdajúc na
vybudované medzinárodné vzťahy minimálne
s družobnými obcami. Už len pokračovať v tomto
trende je veľkou výzvou. Mojou osobnou výzvou
je však nielen pokračovať ale robiť to ešte lepšie.
V podstate volebné programy jednotlivcov, politických strán aj kandidátov na starostov mali
spoločné menovatele – oblasti, ktoré treba riešiť
a ktoré sa bytostne dotýkajú tejto obce a jej obyvateľov (cesty, chodníky, verejné priestranstvá,
osvetlenie, rozhlas, nájomné byty, sociálne témy,
školstvo, ...) . Moje úsilie preto budem smerovať k naplneniu tých volebných bodov v súlade
s ostatnými všeobecnými potrebami občanov.
Jediným limitujúcim faktorom budú obecné fi-

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
Prečo som sa rozhodla kandidovať? Tu, v Mojmírovciach som sa narodila, vyrastala, bývam tu
a od roku 2006 tu aj pracujem. Mám tu rodinu a
priateľov a v našej obci plánujem aj zostať. Mám
preto mimoriadny záujem o to, aby sa kvalita
života v Mojmírovciach neustále zlepšovala, aby
sme boli hrdí na to, že žijeme práve tu. Nesmierne
si vážim ľudí, ktorí tu žijú, pracujú a podnikajú.
Ja začínam vnímať, že to nie je v súčasných podmienkach veľmi jednoduché. Ako občan chcem
byť nápomocná hlavne v oblasti mojej profesie
a zároveň ako poslanec v oblasti skvalitňovania
spolupráce našej obce s družobnými obcami v
zahraničí. V neposlednom rade chcem načúvať
problémom a starostiam, ktoré trápia našich
občanov a ponúknuť im svoje vedomosti a schopnosti pri ich riešení. Touto cestou chcem zároveň
poďakovať všetkým, od ktorých som dostala hlas.
Budem sa snažiť nesklamať ich dôveru a byť prospešná pre našu obec!
2. Akým smerom by sa mal uberať vývoj v
našej obci?
Ako vnímam smerovanie našej obce v ďalšom
období?
- pokračovanie v naštartovaných projektoch čerpania nenávratných finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, zo ŠFRB a pod.
- skvalitňovanie regulácie odpadového hospodárstva prostredníctvom kvalitnejšej osvety vo
vzťahu obec - občan
- prehlbovanie spolupráce jednotlivých zložiek
obce
- efektívnejšie zapájanie obce, jej komisií a aj
šikovných občanov na zviditeľňovaní našej obce
v rámci regiónu, ale aj mimo neho
- riešenie voľnočasových aktivít pre dospievajúcu
mládež, mamičky s deťmi ...
- zveľaďovať dobré meno našej obce a chrániť jej
kultúrne pamiatky pre ďalšie generácie
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Mgr. Daniela Kozáková
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
Ponuku kandidovať v komunálnych voľbách som

OTÁZKY PRE POSLANCOV OZ
prijala z dvoch dôvodov. Najprv preto, že to bola
pre mňa výzva a tie neodmietam, práve naopak
prijímam ich s pokorou a rešpektom. A potom
preto, že v Mojmírovciach žijem od narodenia,
obec detailne poznám. Pôsobila som 18 rokov
v miestnom školstve (v predprimárnom - MŠ,
primárnom - ZŠ a čiastočne aj v umeleckom) a 8
rokov v samospráve a v regióne. Som lokálpatriot
telom aj dušou a záleží mi na zdravom a modernom vývoji našej obce. Myslím si, že všetky moje
poznatky profesionálne aj ľudské môžem využiť
v prospech tohto vývoja. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a teda aj
možnosť pracovať v prospech Mojmíroviec.
2. Akým smerom by sa mal uberať vývoj v našej obci?
Obec Mojmírovce je známa na Slovensku aj v zahraničí svojou húževnatosťou, progresívnym vývojom a často líderstvom vo viacerých oblastiach.
Je to vďaka tomu, že tu vždy pracovali veľmi
schopní ľudia, ktorí sem prinášali nové nápady
a inšpirácie zo svojho vlastného poznania, či už
ako podnikatelia, alebo bežní ľudia. Určite aj tu
u nás sa prejavuje prirodzená vývojová sínusoida.
Preto si myslím, že je veľmi dôležité v smerovaní
obce spoločne pokračovať v začatých aktivitách,
stavať na dávnych tradíciách, rozvíjať tradície
novodobé (od roku 1990), využívať vynikajúci
ľudský potenciál (mladý aj starší), podporovať
komunitný život obce zintenzívnením práce
všetkých spoločenských a športových organizácií
v obci, zveľaďovať obecný majetok, hmotné aj
nehmotné kultúrne dedičstvo. Vážiť si všetko, čo
urobil niekto pred nami, pretože keby tu neboli
naši predchodcovia, my by sme nemali v čom
pokračovať... V súčasnom období je dôležité, aby
obec bola dobre pripravená na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 - 2020, aby mohla využiť
čo najviac príležitostí na podporu zhodnotenia
obecného majetku, rozvoja podnikania, tvorby
pracovných miest,...
Taktiež si myslím, že v smerovaní obce je veľmi
dôležitý prirodzený lokálpatriotizmus, hrdosť na
toto výnimočné územie, hrdosť na významných
občanov a rodákov a na výsledky ich práce. Pretože za všetkým, čo tu máme, čo môžeme využívať, zveľaďovať a rozvíjať sú ľudia a ich práca.

PharmDr. Marián Keleši
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komu-

nálnych voľbách 2014?
Spoločnosť nám všetkým poskytuje vymoženosti
života, ktoré sú pre nás samozrejmé, ale keby
sme ich stratili, boli by sme nemilo prekvapení.
A preto si myslím, že každý podľa svojich schopností a možností sa podieľa na zveľaďovaní tejto
spoločnosti. V komunálnej politike pôsobím viac
rokov. Stav, v ktorom sa naša obec nachádza je
výsledkom práce poslancov naprieč všetkými
volebnými obdobiami. Ja mám dobrý pocit, že
na týchto rozhodnutiach som mohol participovať.
Rozhodnutie o mojej kandidatúre vo voľbách
2014 nebolo jednoduché, nakoľko značná časť
mojich kolegov z objektívnych dôvodov kandidatúru odmietla. Keďže sa podieľam na zostavovaní
volebnej kandidátky na poslancov, bolo pre mňa
výzvou ísť príkladom a niesť aj zodpovednosť
za prípadné neúspechy. Ďalšou výzvou bolo naplnenie volebných sľubov našim voličom, ktoré
prechádzajú z minulých období do súčasného. Na
naplnenie týchto cieľov je potrebné kontinuálne
pokračovať v začatej práci na všetkých úrovniach obce.
2. Akým smerom by sa mal uberať vývoj v našej obci?
Naša spoločnosť prechádza systémom zmien,
ktoré sú implementované do každodenného
života našich občanov. Na realizáciu projektov
a revitalizáciu našej obce slúžia financie z rozpočtu obce, fondov Európskej únie a z finančnej
podpory štátu. Z týchto peňazí pri menšinovom
kofinancovaní zo strany obce je možné realizovať
projekty výstavby ciest, rekonštrukcie budov a iné
projekty, ktoré by za iných okolností buď realizované neboli vôbec, alebo by museli byť odložené,
prípadne odpredané ako nadbytočný majetok
obce. Úlohou poslancov obecného zastupiteľstva,
ako aj vedenia obce, je okrem zabezpečenia bežnej agendy aj schvaľovanie, príprava a realizácia
projektov, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie
poskytovaných služieb a občianskej vybavenosti.
Toto úsilie nie je systémom dramatických skokov, nakoľko na takéto zmeny nie je priestor a
financie, ale je v kontinuálnej realizácii začatých
projektov a ich rozšírenia na nové oblasti. Ako
príklady uvediem odovzdanie nájomných bytov
v budove združených služieb, pri súčasnej rekonštrukcii priestorov budovy a ich lepšej využiteľnosti. Vybudovanie oddychovej zóny za budovou
obecného úradu, ktorá bude slúžiť na kultúrne a
spoločenské podujatia v našej obci. Rekonštrukcia budovy malého kaštieľa a jeho premena na
regionálne múzeum. Dokončenie rekonštrukcie
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OTÁZKY PRE POSLANCOV OZ
kultúrneho domu, vytvorenie komunitného centra v priestoroch základnej školy, pokračovanie
vo výstavbe nájomných bytov, realizácia projektu bytov nižšieho sociálneho štandardu a iné
aktivity, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej
úrovne v našej obci.

Ing. Andrea Bakošová
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
Predchádzajúce volebné obdobie bolo pre mňa
veľkou školou. Pochopila som, že mnohé kroky,
ktoré môže spraviť firma jediným rozhodnutím,
sa v komunálnej politike realizujú cez zdĺhavé
procesy a kompromisy. Toto je dôvod, prečo sa
javí verejná správa ako málo flexibilná. Mojim
cieľom v novom volebnom období je zvýšiť
dynamiku rozvoja našej obce a to vo všetkých
smeroch.
2. Akým smerom by sa mal podľa vás uberať
vývoj v našej obci?
Naša obec má veľký potenciál pre svoj rozvoj, ale
i rezervy. Potenciál vidím v zapájaní verejnosti do
činnosti ich samosprávy a rozvoja kultúry a športu v našej obci. Zároveň sa chcem zamerať na
zvýšenie kvality vzdelávania v našej obci a zlepšenia mena našej základnej školy. Dokončením
komunitného centra získame doplnkové služby
pre zlepšenie sociálneho začlenenia detí a mládeže do výučbového procesu základnej školy.
Dopyt po nájomných bytoch vzrástol okamžite po
zverejnení zámeru obce zahájiť ich výstavbu. Už
dnes vieme, že najbližšie 4 roky budeme venovať
práve týmto aktivitám.

V neposlednom rade ma trápi aj riešenie otázky
cien odpadov, kvalita vody v našich vodovodných
kohútikoch a riešenie otázky kanalizácie (dostavba, zapáchajúca kanalizácia a presluhujúca čistička). Obmedzením kamiónovej dopravy dokážeme
podstatne zvýšiť bezpečnosť v našej obci. Rovnako nemáme doriešenú protipovodňovú ochranu
okolo potoka, najmä v časti Boronkaika.
Komunálna politika je pre poslanca predovšetkým veľkou výzvou. Som veľmi rada, že
máme v zastupiteľstve novú generáciu poslancov,
ktorí tiež pre obec pracujú srdcom a neboja sa
otvorene povedať svoj názor. Všetkým držím
palce a prajem im, ale i občanom našej obce veľa
správnych rozhodnutí.

Bc. Renáta Orlíčková
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách 2014?
Kandidovala som za SNS, ďakujem všetkým občanom, ktorí mi dali nie len hlas, ale aj dôveru,
aby som mohla napĺňať predvolebný program,
ktorý si SNS určila v komunálnych voľbách
2014.
2. Akým smerom by sa mal podľa Vás uberať
vývoj našej obce?
Ako predsedníčka sociálnej komisie budem spolupracovať s miestnymi organizáciami ,zabezpečovať pomoc sociálne slabším rodinám, vyhľadávať
starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc akéhokoľvek
druhu, predchádzať ageizmu (akékoľvek násilie
na senioroch), zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby našim seniorom, podporovať výstavbu komunitného centra v našej obci.

Novootvorené klientske centrum v OcÚ Mojmírovce
Vážení občania, začiatkom marca bolo pre
vás na obecnom úrade otvorené nové klientske
centrum. Na tomto mieste nájdete oddelenie
Pokladne - platba daní a poplatkov, Podateľňu,
oddelenie Stavebného úradu a oddelenie Matričného úradu. V rámci otvorenia tohto centra
vzniklo niekoľko zmien, na ktoré by sme vás
radi upozornili:
1.) vchod do klientskeho centra na OcÚ pre občanov je od Supermarketu COOP Jednoty
2.) každý deň v týždni je stránkový a obedové
prestávky počas úradných hodín sú zrušené,
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čím úrad rozšíri úradné hodiny pre verejnosť
(z pôvodných 27,5 hod. na 39 úradných hodín
týždenne).
3.) zmena úradných hodín je nasledovná:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

6:30 – 15:00 hod.
7:30 – 15:00 hod.
7:30 – 17:30 hod.
7:30 – 15:00 hod.
7:30 – 13:00 hod.

Pracovníci OcÚ vám ochotne a radi pomôžu.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Priestor
na vašu príležitosť
V predchádzajúcom čísle sme informovali
širokú verejnosť o implementácii projektu s názvom Pracovné príležitosti pre nás.
V rámci projektu získala obec Mojmírovce
nenávratný finančný príspevok (NFP) na financovanie celkovo 3 novovytvorených pracovných
miest pre cieľovú skupinu projektu t.j. pre 2
osoby z príslušníkov marginalizovanej rómskej
komunity (MRK) a 1 osobu zo znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Od novembra 2014
zamestnala obec na plný pracovný úväzok 2 občanov Mojmíroviec z príslušníkov MRK. Počas
zimných mesiacov vykonávali práce súvisiace
so zberom odpadu, separovaním komunálneho
odpadu na zbernom mieste, vykonávali údržbu
verejných priestranstiev a verejných komunikácií, údržbu a opravy majetku obce, pomocné
práce pri obcou organizovaných podujatiach.
Pre novoprijatých pracovníkov zakúpila obec
z projektu zimné pracovné oblečenie a pracovné
pomôcky.
Až na základe druhého výberového konania
prijala obec v januári 2015 novú pracovníčku
na pozíciu pracovník 1. kontaktu z cieľovej
skupiny znevýhodnený uchádzač
o zamestnanie. V mesiacoch január - február 2015 sa pracovníčka
zapracovala na oddelení ekonomických a personálnych činností
a od 2. marca 2015, kedy sa na
Obecnom úrade v Mojmírovciach
otvorilo klientske centrum, pracuje na tomto mieste novoprijatá zamestnankyňa samostatne. Poskytuje prvotné informácie spojené
s platením správnych poplatkov,
ako aj poplatkov vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení
obce, prijíma poplatky od daňových poplatníkov a podnikateľov,
overuje podpisy a dokumenty,
poskytuje základné informácie
o obci turistom, atď.. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a

Pracovníčka miesta 1. kontaktu
sociálna inklúzia, výzva OP ZaSI - FSR - 2012/
2.2/01, Opatrenie: 2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh
práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 346/
2014-IZ-4.O/V, uzatvorenej medzi Obcou Mojmírovce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, webová stránka www.esf.gov.sk
a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom, zodpovedným za plnenie úloh riadiaceho orgánu (SORO) Implementačnou agentúrou
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, webová stránka www.iazasi.gov.sk.
Aktivity projektu končia 31.12.2015.
Autor: Ing. Viera
Foto: archív obce

Lázniková

Pracovníci na zbernom mieste
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Veľkonočné variácie

Od 27. marca 2015 bola otvorená výstava
ručných prác s veľkonočnou tematikou. Za všetky krásne ručné práce, ktoré určite potešili oči a
inšpirovali mnohých návštevníkov ďakujeme.
Táto výstava bola doplnená aj o výstavu nových kníh pre deti a dospelých z Obecnej knižnice a Prezentačnú výstavu niekoľkých obecných
periodík Slovenska.

Veľkonočné tvorivé dielne

Tvorivé dielne si nachádzajú pozitívny ohlas
zo strany verejnosti a usporiadateľov obec Mojmírovce a OZ INŠPIRÁCIA teší záujem o túto
aktivitu. Trojgeneračné stretnutia s cieľom tvoriť
sú vždy veselé. Tentokrát mali možnosť deti, rodičia a starí rodičia naučiť sa zdobiť veľkonočné
kraslice, veľkonočné perníky a vyrobiť šibáky
pod lektorským dohľadom Jozefíny Tulipánovej,
Lucie Franclovej a Ľudovíta Kvasňovského.
text: tt
foto : Alena Filová

Hodnotili sme
Dňa 6. 3. 2015 sa konala Výročná členská
schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Mojmírovciach, za účasti 127 členov, čo je 92
%. Predseda organizácie Vincent Belan úvodom
zablahoželal všetkým prítomným ženám k MDŽ
a poprial im veľa zdravia a rodinnej pohody vo
svojich rodinách. Po krátkom blahoželaní predniesol správu o činnosti ZO-JDS za uplynulé
obdobie. Pripomenul, že vo februári uplynulo 15
rokov od založenia organizácie. Ďalej zhodnotil
3-ročné volebné obdobie organizácie a zvlášť
rok 2014. V spomínanom období sa organizácia venovala rôznym kultúrno-spoločenským
úlohám v obci, okrese a regióne. Bolo organizovaných viacero zájazdov na Slovensku ale aj v
zahraničí, s cieľom poznávania kultúrno-historických pamiatok.
V rámci obce, regiónu, Slovenska i zahraničia už 14 rokov aktívne účinkuje súbor Senior
pod umeleckým vedením Bc. Rudolfa Arpáša
– riaditeľa ZUŠ. V posledných rokoch aktívne
účinkuje aj tanečná skupina kántri tanca. Predseda organizácie vyslovil poďakovanie členom
výboru a revíznej komisie za ich aktívne 3-ročné
pôsobenie, poprial im veľa zdravia do ďalšieho
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života. Do ďalšieho 3-ročného volebného obdobia si členská schôdza zvolila nový výbor
v tomto zložení: predseda Vincent Belan, hospodár – pokladník Anna Tóthová, členovia výboru
Mária Čanakyová, PhDr. Anežka Strihová, Ing.
Jozef Filo, Jarmila Macáková a Gabriela Krivušová. Do revíznej komisie boli zvolení: predseda
Ľudovít Mičina, členovia Agneša Kvasňovská
a Blažena Klobučníková.
Záverom sa predseda ZO-JDS poďakoval
všetkým členom za aktívnu účasť v členstve
a spoločenským organizáciám a občianskym
združeniam za spoluprácu. Mimoriadne poďakovanie vyslovil Obecnému úradu Mojmírovce,
Poľnohospodárskemu družstvu Mojmírovce
a ostatným sponzorom, ktorí organizáciu podporujú.

Vincent Belan, predseda ZO-JDS
Foto: Tomáš Arpáš

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Výročné Zhromaždenie
členov MS SČK
v Mojmírovciach
2.3.2015

Dňa 2. marca sa v kultúrnom dome stretli
členovia Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, aby na svojom výročnom zhromaždení hodnotili svoju činnosť v predchádzajúcom roku. Pozvanie prijali aj hostia, za obecný
úrad starosta obce Mgr. M. Palka, prednosta
Ing. J. Filo, za ZŠ Mgr. A. Velebná, za OUI
J. Adámeková, za COOP Jednotu, predseda
dozorného výboru Ľ. Kvasňovský, za Územný
spolok SČK predsedníčka ÚzS a predsedníčka
územnej rady SČK Ing. E. Spišiaková a lektorka prvej pomoci ÚzS SČK v Nitre, A. Kmecová.
V uplynulom roku tvorilo členskú základňu
112 členov. Naši členovia sa počas celého roka
venujú rôznym aktivitám: vedú a vychovávajú
žiakov ZŠ združených v dobrovoľných hliadkach
prvej pomoci, venujú sa organizovaniu hro-

Marcový odber krvi
Do prebiehajúcej Valentínskej
kvapky krvi sa 12.marca zapojil aj
MS SČK v Mojmírovciach v spolupráci s OcÚ Mojmírovce. Hromadný odber krvi sa konal v kultúrnom
dome a do tejto humánnej akcie sa
zapojilo spolu 27 ľudí, z ktorých traja darovať krv nemohli. Prišli však
dvaja prvodarcovia. Na odber sa
prišli pozrieť aj žiaci OUI Mojmírovce. Darovaná krv bude poskyt-

madných odberov krvi, zabezpečujú zdravotné
dozory na rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach, organizovaniu finančných a potravinových zbierok, spolupracujú a sú
nápomocní na viacerých podujatiach,
ktoré organizuje Územný spolok SČK
v Nitre.
Z uvedených aktivít je vhodné vyzdvihnúť aspoň niektoré: zabezpečili
sme kurzy prvej pomoci pre pedagógov
a zamestnancov základnej školy, odborného
učilišťa, materskej školy a obecného úradu. Zabezpečili sme pre NTS v Nitre v našej obci dva
hromadné odbery. Spolu s občianskym združením Inšpirácia sme pripravili pre deti a mládež
krásne kultúrno-spoločenské podujatie - turnaj
„Človeče nehnevaj sa“. V spolupráci s Ligou proti rakovine sme spolu so žiakmi ZŠ vyzbierali na
Deň narcisov čiastku 887,87 €. Zapojili sme sa do
celoštátneho projektu „Potravinová pomoc sociálne odkázaným rodinám“, ktorú organizoval
SČK spolu s obchodným reťazcom Kaufland.
Aktívne sme sa zúčastnili na celoštátnej súťaži dobrovoľníkov v poskytovaní prvej pomoci Harinekov memoriál, organizovanej Slovenským
Červeným krížom. Súťaž sa konala v dňoch 27.
- 29. júna 2014 v Nitre pod záštitou ministra Sociálnych vecí a rodiny a primátora mesta Nitra.
Uvedené podujatie sponzorsky podporilo
aj naše poľnohospodárske družstvo, Lekáreň
Nádej, za čo vyslovujeme úprimné poďakovanie predsedovi PD Ing. Petrovi Schultzovi a
Pharm.Dr. Mariánovi Kelešimu.
Výbor MS SČK
nutá človeku – nášmu spoluobčanovi, ktorý ju
nevyhnutne potrebuje na liečbu. Vďaka.
text a foto: tt
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Mojmírovské
kroky po
vyhodnotení roku
Výročná členská schôdza /VČS/ občianskeho združenia Mojmírovské kroky sa konala dňa
10. marca 2015 v zasadačke OcÚ Mojmírovce.
Pre väčšiu transparentnosť využitia získaných finančných prostriedkov vyberáme zo zápisnice informácie o hospodárení aj o aktivitách
uskutočnených aj plánovaných.
V roku 2014 sme hospodárili s 2% z daní vo
výške 2 873,43 EUR, s dotáciou od obce Mojmírovce vo výške 330,00 Eur na bežné výdavky
združenia a dotáciou 4 750,00 EUR z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Finančné prostriedky boli použité na podporu
aktivít:
- návšteva Prezidentského (Grasalkovičovho) paláca spolu s OZ INŠPIRÁCIA,
- Deň Zeme na námestí,
- Poznávame našich susedov poznávací zájazd do
Rakúska /Märchenpark a rodinná farma –
čerešňová manufaktúra/,
- MDD v obci spolu s inými organizáciami,
- 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe,
- účasť občanov na ukončení dostihovej sezóny v
Bratislave,
- oprava drobných sakrálnych pamiatok v obci,
- Cyklotúra 2014,
- stolnotenisové memoriály Vojtecha Kincla a
MVDr. Pavla Hájeka,
- futbalová prípravka,

- mládeže v OUI Mojmírovce,
- kalendár Dostihy 2015,
- čistenie a kosenie Parku Mojmírovce pred hodami 2014.
VČS schválila na nasledujúce obdobie členov
Predsedníctva:
Alenu Bohunčákovú, Danielu Kozákovú, Imricha
Kováča, Marcelu Köblösovú, Vladimíra Martišku, Martinu Mičinovú a Vladimíra Subiho. Do
Revíznej komisie boli zvolení: Jozef Filo, Nora
Letková a Margita Tatranská.
V roku 2015 predpokladáme hospodáriť so
sumou 3 695,00 EUR a tiež sme požiadali obec
o dotáciu vo výške 330,00 EUR na bežné výdavky
vzhľadom na to, že prevažná časť nášho rozpočtu
získaná z 2% z daní je použitá priamo v obci.
Z budúcich aktivít vyberáme:
1. Pokračovať v realizácii projektu Poznávame
našich susedov a Európu - Deň Európy v Bruseli
2. Dokončiť opravu sakrálnych pamiatok a inštalovať jednotné informačné tabule k týmto
pamiatkam v obci
3. Podporiť učňov v OUI
4. Podporovať aktivity žien - cvičenie „Za zdravý
chrbát“
5. Podporiť deti v MŠ
6. Podporiť neformálnu skupinu cyklistov
7. Podporiť stolnotenisové memoriály
MVDr. Pavla Hájeka a Vojtecha Kincla
8. Podporiť futbalovú prípravku
9. Zorganizovať pre rodičov a deti poznávaciu
cestu do okolia
10. Zapojiť sa do čistenia obce a zakúpiť materiál
11. Zapojiť sa do spoluorganizovania MDD
v obci
Zo zápisnice vybrala

Ing. Alena Bohunčáková ,

Obecná knižnica v Mojmírovciach a OZ
DROPiK Mojmírovce zorganizovali 18. 3. 2015
v priestoroch knižnice v rámci Mesiaca knihy,
podujatie pre žiakov 2. stupňa základnej školy.
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Klub Romale
Klub Romale vznikol v obci Mojmírovce
v roku 2006 pod vedením Dany Bandryovej a Alžbety Zemanovej. Klub navštevuje približne 20
detí vo veku 6 až 15 rokov. Hlavnou myšlienkou
a cieľom klubu je zmysluplné využitie voľného
času detí a mládeže pochádzajúcej zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Venujeme sa aktivitám ako sú: nácviky
tanca, spevu, výtvarnej tvorbe, detským hrám a
novým zručnostiam. Snažíme sa deti a mládež
podporovať a rozvíjať ich talent. Za svoj úspech
považujeme, že deti z klubu vystupovali v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave. Počas vystúpenia publiku predviedli kúsok z rómskej kultúry.
Vďaka klubu ale i rôznym inštitúciám a dobrým
ľuďom, sa nám podarilo zobrať deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia z obce na výlety
a tábory. Pre deti to boli neskutočné okamihy
šťastia a nových zážitkov. Nikdy nezabudneme
na vetu 12 ročného dievčaťa, ktoré nám so slzami
v očiach oznámilo že je šťastné, lebo po prvý raz

dopoludnie bolo popretkávané hudobnými ukážkami združenia Musicantica Slovaca.
Text a foto: A.F.

sedí v autobuse. V tej chvíli sme pochopili, že čas
venovaný deťom má neskutočnú hodnotu a obrovský zmysel. Pochopili sme aké je dôležité, aby sa
deti venovali rôznym činnostiam a cítili podporu
okolia alebo kohokoľvek, kto vie a chce pochopiť
ich detské túžby a sny. Deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia sú o isté veci
ukrátené, majú to v živote omnoho ťažšie.
Klub Romale je tu práve preto, aby to deťom
uľahčil, aby ich niečomu naučil a doprial im
aktívne využitie ich voľného času. Pre nás, ako
vedúce klubu, sú najkrajšou odmenou úprimné,
usmiate detské tváre, tie sú totiž pre nás nenahraditeľné.
Text a foto:

Alžbeta Zemanová
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

tajomníčka ObZ

Povedz len slovo

Zaujímavé úvahy nad poéziou a prózou
v Mikroregióne Cedron pripravil PaedDr. Robert Žilík. Súčasťou tohto podujatia bola výstavka ilustrácií Roberta Žilíka, čítanie z jeho poézie
a prózy samotným autorom i jeho manželkou
Máriou Žilíkovou-Mandákovou, PhD. Príjemné

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

V apríli oslavujú:

70 - te narodeniny
Terézia Matušňáková

85 - te narodeniny
Rozália Oreščáková,
Aurélia Hahn

65 - te narodeniny
Jozef Vrábel

80 - te narodeniny
Ladislav Taškár,
Mária Vaššová

60 - te narodeniny
Jozef Motyčiak,
Peter Žák,
Barbora Fabianová

75 - te narodeniny
Ľudovít Letko

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:

Opustili nás:
Ľudmila Klačková

Alexis Örvöšová,
Lukáš Šlehobr

Rodinám vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

13

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Rekonštrukcia
MŠ Mojmírovce
Investícia do Vašej budúcnosti

Druhý zľava ocenený domáci vystavovateľ Ing. Peter Belan
V tomto roku sa konala už XIX. výstava
a degustácia vín v Mojmírovciach. PD Mojmírovce poskytlo svoje reprezentačné priestory vo
vinici na odbornú degustáciu, ktorá sa uskutočnila 13. marca 2015.

Víťazom kategórie červené víno sa stal DUNAJ, ročník 2013 bobuľový výber, suché od vystavovateľa Ing. Juraja Mikulu z Nitry.

Z odbornej degustácie
Na úvod všetkých členov degustačných komisií a členov organizačného výboru privítal starosta obce Mojmírovce Mgr. Martin Palka, predseda
PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz a predseda
degustačných komisií Ing. Miroslav Belan. Medzi tromi odbornými komisiami sa hodnotilo
deväťdesiatpäť vzoriek vín.
Celkovým šampiónom výstavy sa stalo víno
Zmes biela ročník 2014 akostné, od vystavovateľa Ing. Petra Belana z Mojmíroviec.
Víťazom kategórie biele víno a titul Najlepší
domáci vystavovateľ získal Ing. Peter Belan
z Mojmíroviec s vínom Chardonnay, ročník 2014
polosuché.

Víťazom kategórie ružové víno sa stal Cabernet Sauvignon rose, ročník 2014 neskorý
zber, suché od vystavovateľa László Kasnyika
zo Strekova.
Verejná degustácia vín sa uskutočnila 21.
marca 2015 v kultúrnom dome. Predseda organizačného výboru Mgr. Martin Palka a predseda
degustačných komisií Ing. Peter Belan za asistencie Mgr. Daniely Kozákovej odovzdali víťazom
diplomy a ocenenia. Potom už nasledovalo ochutnávanie víťazných, ale aj všetkých ostatných vín
širokou verejnosťou.
Text a foto: A.F.

Pre našu obec bol schválený nový projekt
s názvom Rekonštrukcia Materskej školy
Mojmírovce, v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP) č.
Z2211012082801, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MPaRV SR, Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program - webová stránka www.ropka.sk) ako poskytovateľom NFP a obcou Mojmírovce ako prijímateľom NFP, v rámci Výzvy č.:
ROP-1.1-2014/01, Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania,
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň
poskytovaných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku prostredníctvom
rekonštrukcie objektu Materskej školy v Mojmírovciach (MŠ), ktorá sa nachádza v objekte
základnej školy (ZŠ). Rekonštrukcia sa týka
priestorov v pavilóne C a G ZŠ. Realizáciou projektu t.j. rekonštrukciou služobného bytu v pavilóne C ZŠ vznikne 4. oddelenie MŠ, čím sa zvýši
kapacita materskej školy zo súčasného počtu detí
63 na 73, ktoré budú vzdelávané inkluzívnym
spôsobom, pričom sa predpokladá aj nárast detí
z radov marginalizovanej rómskej komunity
(MRK) zo súčasného počtu 9 na 13, ktoré budú
MŠ navštevovať. Rekonštrukciou dielne, ktorá
bezprostredne susedí s učebňami jestvujúcej
MŠ, vznikne potrebná izolačná miestnosť MŠ.

Autor: Ing.

Viera Lázniková
ŠKOLSKÉ OKIENKO

Z OUI Mojmírovce

Šanca budúcnosti
V rámci operačného programu Vzdelávanie,
ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom, OUI Mojmírovce realizuje nové aktivity
– ako súčasť projektu Šanca budúcnosti.
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.
V termíne od 23.2.2015 začala aktivita 2.1.
Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného od-
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Zároveň príde k rozšíreniu ponuky podporných
služieb MŠ rekonštrukciou priestorov malej
telocvične v pavilóne G ZŠ, v ktorej prebiehajú
športové aktivity MŠ. Stavebnými úpravami t.j.
zateplením strechy a výmenou okien v malej telocvični a šatniach príde k zníženiu energetickej
náročnosti objektu o cca 38,78%. K skvalitneniu
služieb prispeje aj dovybavenie oddelení informačno-komunikačnou technikou, interiérovým
vybavením, resp. realizáciou prekrytého prechodu z MŠ do jedálne. Projekt bude realizovaný
v súlade so schválenou Lokálnou stratégiou
komplexného prístupu s názvom Mojmírovce
– Zvýšenie zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne
a rozvoj komunitného života príslušníkov MRK
v obci Mojmírovce.
Celkové výdavky projektu predstavujú
čiastku 213 300,- €, z toho celkové oprávnené
výdavky projektu 203 423,61 €. Daný projekt
je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF). Financovanie
zabezpečí poskytovateľ MPaRV SR formou
NFP vo výške 95% z celkových oprávnených
výdavkov projektu t.j. max. 193 252,43 € (zo
zdrojov ERDF 85% a 10% zo štátneho rozpočtu
SR) a obec formou 5%-tnej spoluúčasti z celkových oprávnených výdavkov projektu. Aktivity
projektu začali v marci 2015, ukončenie je plánované v mesiaci september 2015.

borného rozvoja pedagogických zamestnancov
- kurzy:
Kurz č. 1 - kurz šitia
Kurz č. 2 - kurz aranžovania
Kurz č. 3 - kurz kuchára.
Následne budú realizované dva kurzy:
Kurz č. 4 - cukrár
Kurz č. 5 - kurz v oblasti polygrafie.
Naše poďakovanie patrí vzdelávacej inštitúcii
ATEA SUPPORT SERVICES,s. r. o., v spolupráci s ktorou realizujeme vzdelávacie aktivity.

PaedDr. Iveta Štefanovičová
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ZAZNAMENALI SME

Rakovina
okolo nás
Rakovina je skupina nádorových ochorení,
ktorých je okolo 200. Tieto môžu postihovať rôzne druhy buniek, ktoré tvoria základnú jednotku
ľudského tela. Rakovina vzniká vtedy, keď sa
bunka prestane správať podľa pravidiel, stáva sa
abnormálnou a začne sa nekontrolovateľne deliť.
Desatoro proti rakovine:
1. Nefajčite. Fajčiari, prestaňte fajčiť čo možno
najrýchlejšie a nefajčite v prítomnosti iných,
najmä detí.
2. Znížte pitie alkoholických nápojov.
3. Nevystavujte sa silnému slnečnému žiareniu,
chráňte seba, ale najmä deti.
4. Zachovávajte zdravotné a bezpečnostné predpisy pri práci s látkami, ktoré môžu vyvolať
rakovinu (karcinogény).
5. Jedzte denne čerstvú zeleninu, ovocie a potraviny s vysokým obsahom vlákniny.
6. Dbajte na svoju hmotnosť, obmedzte príjem
tukov, neprejedajte sa.
7. Vyhľadajte lekára, ak zbadáte na sebe neobvyklú zmenu: objavenie sa hrčky,
zmenu materského znamienka, nenormálne
krvácanie.
8. Vyhľadajte lekára, ak máte dlhotrvajúce
ťažkosti, napr. kašeľ, zachrípnutie, neobvyklé
zažívacie poruchy, nevysvetliteľné chudnutie,
nehojace sa rany.
Pre ženy:
9. Choďte pravidelne ku gynekológovi na cytologické vyšetrenie.
10. Vyšetrujte si pravidelne prsníky a pri zmenách vyhľadajte odborného
lekára. Po 50. roku sa odporúča
mamografia.
Rakovina je zo začiatku bezpríznaková. Po určitom čase sa
však objavujú príznaky, ktoré závisia od lokalizácie nádoru, teda
sú širokospektrálne (od bolesti v
mieste nádoru po rýchlu stratu
hmotnosti, únavy). Jedným z ko-
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nečných štádií je metastázovanie nádoru.
Vďaka preventívnym prehliadkam u lekára
možno najčastejšie typy zhubných nádorov
odhaliť už v počiatkoch, kedy sa väčšina z nich
dá úspešne liečiť. Čím skôr nádor odhalíte, tým
lepšie máte vyhliadky na vyliečenie.
Rakovina je chorobou dnešného moderného
človeka. Nie tým, že by sa v minulosti nevyskytovala, iba dnes nabrala nebývalé rozmery. Ak sa
pozrieme na to, čo sa v posledných desaťročiach
najviac zmenilo, je to práve náš životný štýl strava, pohyb a množstvo umelých chemických
látok, ktoré nás obklopujú a pôsobia na náš organizmus.
Zamyslime sa preto nad tým, ako by sme
mohli využiť výdobytky dneška a zároveň zachovať múdrosť našich predkov. Dotýka sa to aj
choroby akou je rakovina.

Poďakovanie
Rodina Vladka Markoviča, ktorý
trpel vážnym onkologickým ochorením,
veľmi pekne ďakuje vo Vladkovom mene
jeho bývalým kolegom z Taurisu Nitria,
s.r.o, futbalistom a mnohým ďalším ľuďom, ktorí prispeli do zbierky na Vladkovu liečbu.
Zároveň ďakujú spolupracovníkom,
pani Haršániovej, Gitke, Majovi a Marike
za všetko, čo pre nich nezištne robia...

ROZHOVOR

Otázky pre babičku
Mgr. Viola Haršániová sa venuje bylinkám
už desiatky rokov. Jej poznatky a skúsenosti sú
pre každého človeka a jeho zdravie veľmi prospešné.
1. Odkedy sa venujete bylinkám?
Tak ako väčšina ľudí, aj ja som bola presvedčená,
že lieky mi vždy pomôžu. V tej dobe sa moje
zdravotné problémy ťahali už tretí rok. Strýko
mi zohnal zo Švajčiarska lieky, ale nepomohli.
Dal mi doniesť z Kanady, ani tie nezabrali. Pri
rodinnej návšteve prišiel zo Šumavy príbuzný
a pozval nás na návštevu. Okrem návštevy som
mala absolvovať stretnutie v Sušiciach s jasnovidným pátrom Františkom Ferdom. Bol to zaujímavý človek. Po mnohých rokoch väzenia ho prepustili na slobodu a dovolili mu pod dohľadom
akéhosi nasadeného asistenta pracovať. Jeho
neuveriteľné schopnosti boli známe aj za hranicami republiky. Mňa súdruh asistent odmietol
prijať. Bola som veľmi sklamaná, ale môj strýko
to nevzdával. Vedel o ďalšom jasnovidnom pátrovi, ktorý žil v hraničnom šumavskom pásme.
Návšteva u neho bola zaujímavá. Pozrel na mňa,
bez rečí stanovil moju diagnózu. Lístok, na ktorý
som si zapisovala prípravu obkladu, schovávam
do dnešných čias. Liečebné procedúry, myslím
tým obklady, ktoré mi dal boli na 7 dní a dve

hodiny. Okrem toho som dostala tinktúru z nátržníka husieho a na moje veľké prekvapenie mi
kázal denne jesť 15-20 kvietkov stokrásky, lebo
táto skromná bylinka obsahuje najviac vápnika.
Bylinku, ktorú som mala užívať mi páter s úsmevom na tvári oznámil, že ju od slovenských
kolegov dostane až v septembri. Dal mi radu:
Ste Slovenka, hľadajte si očianku roztokovovú,
nezabudnite nazbierať aj pre iných a rozdávajte
ju tým, ktorí ju budú potrebovať.
Slová staručkého pátra som si vzala k srdcu, bolo
to v auguste 1980.
2. Robíte pre ľudí zaujímavé prednášky, čo
všetko zahŕňajú?
Žijeme v treťom tisícročí – vek nazvaný obdobím
Vodnára. Nové znamenie prináša nástup na lepšiu cestu celého ľudstva. Znamenie symbolizuje
návrat k Bohu, k rodine, k prírode. Mala by to
byť doba zlepšovania medziľudských vzťahov.
Prebiehajúce obdobie predpokladá návrat k prírodnému lekárstvu a zároveň duchovnú obnovu
ľudstva.
Lekárska veda dosiahla netušený rozvoj. Najmodernejšie prístroje zisťujú a určujú presnú
diagnózu. Transplantácia orgánov aj u nás na
Slovensku dosahuje svetovú úroveň. A čo výroba
liekov a ich reklama ? Spotreba stúpa, ale pribú-

Česť jeho pamiatke ...

Pripravila:

Mária Kukanová

Cesnak medvedí
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ROZHOVOR
dajú alergie, rakovinové ochorenia, kožné ochorenia, infarkty a mnohé iné zdravotné ťažkosti.
Nadmerné používanie liekov neprináša zázraky,
ktoré chorí očakávajú. Každý liek má vedľajšie
účinky, lieči jeden orgán a ďalšie poškodzuje.

Božia prírodná lekáreň má nevyčerpateľné
zdroje. Dôležité je poznať bylinky a ich účinky.
Na jarné, letné a jesenné prechádzky si vezmite
do prírody košík, nožnice na bylinky a kvalitný
atlas liečivých rastlín.

A bylinky? Pri správnom použití nemajú
žiadne vedľajšie účinky.
Pokladám za dôležité, aby ľudia získavali o nich
čo najviac informácií a vedomostí. Slovenská
príroda je bohatá na bylinky a verím, že sa v nej
nachádzajú na všetky choroby. Učím poslucháčov ako a kedy bylinky zbierať, spracovať,
skladovať a používať. Najväčšiu účinnosť majú
zbierané tesne pred kvetom, pri splne mesiaca,
ale najväčšie liečivé účinky majú tie, ktoré sa
nazbierajú na svätojánsku noc alebo deň.
Samozrejme k prednáškam patria aj receptúry
rôznych prípravkov, tinktúr, mastičiek. Už teraz
v apríli v období splnu sa začína zber nesmierne liečivého, všestranne použiteľného cesnaku
medvedieho (Allium ursinum). V surovom stave
poskytuje veľa vitamínov, stopových prvkov,
ponúka neoceniteľné liečivé vlastnosti. Táto bylinka sa nedá sušiť, iba mraziť a odporúčam ju
používať čo najdlhšie v surovom stave.
Tinktúru vyrába zahraničný farmaceutický
priemysel, dostať ju kúpiť v našich lekárňach.
Vediem poslucháčov k tomu, aby si ju sami
vyrábali.
Aj vám ponúkam recept na výrobu.
Cesnak medvedí aj s kvetom nasekáme na 2-3
cm pásiky, dáme do pohára na zaváranie a zľakla potrasieme. Naplníme asi do jednej tretiny.
Zalejeme alkoholom nad 50 percent z domácich
produktov. Najvhodnejšia je ražňovica, jabĺčkovica, vínovica, terkelica, hruškovica. Pohár dobre uzatvoríme, podľa možnosti umiestnime tak,
aby naň cez deň dopadalo čo najviac slnečných
lúčov. Denne zmes v pohári novou drevenou
varechou premiešame. Vylúhovanie trvá 14 až
21 dní. Obsah cez gázu precedíme, dobre vyžmýkame , nalejeme do sklenených fliaš a dobre
uzatvoríme. Pred použitím fľašu potrasieme.
Upozorňujem čitateľov, že kvalitnejší a účinnejší
liek na budovanie imunity nepoznám. Dávkovanie:
Deti do troch rokov: 1 mokka lyžičku t. j. 10-15
kvapiek pred jedlom
Nad 3 roky: jedna čajová lyžička 1x denne (20-25
kvapiek)
Dospelí: 1 polievková lyžica ráno. U ľudí s oslabenou imunitou 2x denne, ráno a večer.

3. Plánujete napísať knižku o bylinkách a ich
využití ?
Pohrávam sa s myšlienkou napísať brožúrku
o bylinkách. Je to pre mňa zaujímavá téma
s možnosťou praktického využívania.
Tento týždeň som dopísala moju tretiu knihu Na
juh od Nitry. Práca pre mňa neskončila. Musím
pozháňať vhodné historické fotografie, vyfotografovať miesta o ktorých píšem, doladiť text
s akademickou maliarkou Tatianou Žitňanovou, samozrejme s mojím vydavateľom a nakoniec
pozháňať financie na knihu. Som večná optimistka, verím, že s Božou pomocou a pomocou
dobrých ľudí všetko zvládnem. Ak budem mať
všetko toto za sebou, potom môžem pouvažovať
o bylinkárskej brožúrke.
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Cesnak medvedí - herbár
Otázky položila: tt
Foto: zdroj internet

ŠPORT - FUTBAL

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
NauĀiř Vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA

pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

