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o Pán starosta, v akom duchu sa niesol končiaci sa rok 2012, čo 
sa týka rekonštrukčných a investičných akcií, aj s finančnými 
nákladmi?
-Koniec roka bol veľmi náročný na dofinancovanie a dokončenie 
investičných akcií v našej obci. Na niektoré sme získali dotácie, avšak 
z veľkej časti sa obec podieľala 
z vlastných zdrojov. Medzi najvýznamnejšie akcie patrí komplexná 
rekonštrukcia školskej jedálne, ktorú sme splynofikovali  
Ďalej sme menili elektroinštaláciu, kompletne výmena 
technologického vybavenia kuchyne, vrátane lapaču 
tukov a vybudovania odsávania, postavili sa nové 
priečky v zmysle STN, namontovali sa nové radiátory, 
plastové okná a dvere a dali sa nové obklady a dlažby. 
Celkovo sa preinvestovalo do školskej kuchyne 95 939,- € . 
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme získali dotáciu na 
zavlažovací systém TRACKER-T 400, ktorý bol nainštalovaný 
na miestne futbalové ihrisko. Celková výška 
investície bola 1 694,-€. Z toho dotácia 340,-
€  a zostatok 1 354,- € dofinancovala obec 
spolu s OŠK Mojzesovo. Ďalej v cene 2 067,-
€ sme vybudovali spevnené asfaltové 
parkovisko pred cintorínom a spevnenú 
asfaltovú cestu medzi poslednou 
a predposlednou uličkou smerom na 
vinohrady. Medzi ďalšie investičné 
akcie patrí Návrh územného plánu 
obce,  kde sme preinvestovali 
5 840,- € . Z toho sme získali 
dotáciu  vo výške 2 336,- € 
z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a vo 
výške 3 504,- € sa podieľala 
obec. Ďalej sme zabezpečili 
rekonštrukciu kanalizácie 
a výmenu  sociálnych zariadení 
v MŠ, kde sme boli zmluvne 
dohodnutí s p. farárom, že 
prostriedky za prenájom MŠ budú 
využité na rekonštrukčné práce 
v MŠ a bude ich zabezpečovať 
obec. Na túto akciu boli vynaložené 
finančné prostriedky vo výške  3 900,-
€.Tu môžem len smutne podotknúť, že 

pán farár porušil dané slovo,ktoré nám dal  na pracovnej porade 
pri riešení problémov s MŠ a to, že obec má prednostné právo pri 
kúpe budovy.Medzi ďalšie významné investície patrí i Revitalizácia 
verejného priestranstva obce (  okolie kultúrneho domu a obecného 
úradu, kde maximálna výška  celkových investičných výdavkov 
na realizáciu aktivít projektu predstavuje 298 998,- €, kde celkové 
oprávnené výdavky na realizáciu predstavujú sumu 276 167,-€. 
Z toho ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám 
poskytne nenávratný finančný príspevok do výšky 262 359,-€. 
Z uvedeného boli v minulosti zrealizované práce vo výške 131 000,-
€. Na rok 2012 nám zostáva preinvestovať 110 295,-€ z toho vlastné 
zdroje 14 100,-€ a dotácia z ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka vo výške 96 195,-€ .  Ostatné platby a refundácie 
z tejto akcie budú riešené  v roku 2013.  Ďalšou investičnou akciou 
je rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení v areáli ZŠ, ktoré 
boli v havarijnom stave. Celkové náklady na túto akciu budú vo 
výške 41 248,-€ , z toho obec získala dotáciu od Ministerstva školstva 
SR vo výške 39 800,-€   a 1 448,-€ sú vlastné zdroje obce . 
 o  Ako je to so splácaním dlhov v obci, ktoré sa nahromadili za 
posledné volebné obdobia?
-Tento rok  so splácaním dlhov obci je to veľmi ťažké vzhľadom 
k tomu, že podielové dane, ktoré nám chodia zo štátu sú oproti 
vlaňajšiemu roku nižšie o 6 900,-€.

Obec spláca 4 úvery a jeden kontokorentný úver. V roku 
2012 si obec zobrala úver na rekonštrukciu školskej 

jedálne a splatenie faktúr firme OPEN DOOR Šaľa vo 
výške 111 000,-  €.  Zostatok je 108 200,-€.  Ďalej obec 
spláca úver na infraštruktúru, kde zostatok je 34 673,-. 
Dlhodobý investičný úver kde zostatok je 33 218,-. 
Úver  ŠFRB kde zostatok je 326 576,-€, a kontokorentný 
úver vo výške 17 300,- €. Lízing na obecné auto ktorý 

splácame po 245,- € mesačne a zostatok je 4 655,-€. 
V mesiaci september obec splatila preklenovací úver na 

verejné osvetlenie vo výške 10 000,-€. V decembri 
si obec dala žiadosť o preklenovací úver vo 

výške 14 000,-€ na prefinancovanie faktúr 
z  projektu „Revitalizácia verejných 

priestranstiev obce Mojzesovo“.
Čo sa týka dlhov,  tak  sme splatili 

všetky faktúry až do konca roku 2011. 
V súčasnej dobe dlžíme na faktúrach 
okolo 42 000 €.-  Z toho  6290 .- € 
za rekonštrukciu kuchyne, 5490.- 
€ obci Komjatice za prevádzku 
a údržbu ČOV, kde má obec  
podiel 11,64 % . 
Za revitalizáciu verejného 
priestranstva 14 100-€, 
z ktorých sa nám väčšia časť 

vráti pri žiadosti o záverečnú 
platbu. Zostatok dlžíme firme 
Brantner a firme Staves, ktorá nám 
rekonštruovala sociálne zariadenia 
v MŠ.  
     o Rozvoj obce je nemysliteľný 
bez pomoci občanov, 
podnikateľov, dobrovoľníkov     
a zanietencov pre dobré veci. 

Koho by ste chceli v tejto súvislosti 

„Obec Mojzesovo funguje po každej stránke, 
budujeme, rekonštruujeme, opravujeme, aj splácame 
dlhy, ale nezabúdame ani na kultúrny a spoločenský 
život“,–hovorí  Ing.Jozef Čunderlík, starosta obce .

Starosta obce na snímke s primátorom 
Šurian a županom Nitrianskeho kraja.
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zvlášť vyzdvihnúť, komu   poďakovať?
- Skoro ani jedna kultúrno-spoločenská akcia organizovaná 
našou obcou sa nezaobíde bez podpory miestnych podnikateľov, 
miestnych organizácií a dobrovoľníkov. Či už  podporia finančne, 
vecne alebo svojou účasťou pri organizovaní. Samozrejme vďaka 
patrí i zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného 
zastupiteľstva. Z podnikateľov by som chcel poďakovať p. 
Branislavovi Zlatinskému – firma Wikus, s.r.o., p. Štefanovi Hanckovi - 
firma Proka sk, s.r.o.,  p. Ing. Jánovi Teplánovi – firma EZ-Elektromont 
a.s., p. Vladimírovi Chovanovi – firma.T.CH.I., p. Anne Buranskej – 
Potraviny, p. Viere Kečkéšovej – Pohostinstvo, p. Jurajovi Kozárovi 
– firma Dela Company Slovakia, s.r.o.,  p. JUDr. Emilovi Vančíkovi ,  
p.Ivane  Vančíkovej - Športklub a mnohým ďalším jednotlivcom. 
Z poslancov by som chcel zvlášť vyzdvihnúť Tatianu Martišovú, 
ktorá organizovala a podieľala sa na väčšine obecných akcií. Čo sa 
týka miestnych organizácií, najaktívnejšia  je miestna organizácia 
Slovenský zväz záhradkárov , kde by som chcel zvlášť poďakovať p. 
Ľubomírovi Opátovi a Ing.Petrovi Porubskému. Ale nezaostávajú za 
nimi ani organizácie,   poľovnícke združenie , organizácia Slovenský 

orol a miestna organizácia  rybárov.

Záverom tohto rozhovoru mi dovoľte, vážení 
spoluobčania, poďakovať vám za spoluprácu a pomoc, 
ktorú ste obci v tomto roku preukazovali. Želám vám 
láskyplné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich 
rodín a priateľov, veľa zdravia, lásky, porozumenia. Nech 
slušnosť nikdy neopúšťa vaše konanie, váš vzťah k iným, 
dobré a láskavé slovo dokáže oveľa viac, ako neuvážlivo 
vybraté nevhodné a agresívne slovo. Tešte sa zo života 
a z toho, keď sa vám niečo pekné podarí. Doprajte dobré 
veci sebe, aj druhým. O tom je vlastne láska k blížnemu, aj 
k sebe samému, ako hovorí tiež Božie prikázanie. Zároveň 
vám všetkým želám pokojný a ľudský rok 2013, nech je 
úspešný pre každého, kto si to zaslúži!

S úctou, Ing.Jozef Čunderlík, starosta. 

Tohtoročné investičné a 
rekonštrukčné akcie obce
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o Poslancom a zároveň 
vicestarostom v obci Mojzesovo 
je Ing.Slavomír Hačko. Naša 
prvá otázka  teda smerovala 
k tomu, čo bolo motívom 
stať sa poslancom obecného 
parlamentu?
-   Nie som rodákom z Mojzesova, 
ale žijem tu s rodinou už 19 
rokov. Za tento čas som postupne 
spoznával ľudí, rodiny žijúce 
v obci, dokonca veľa chlapov 
pracuje vo firme, v ktorej pôsobím 
i ja. Poznám tu i veľa mladých 
ľudí , ich záujmy a keď som bol 
svojho času oslovený niektorými 
zo starších, ale aj súčasnými 
poslancami, či by som nechcel 
pomôcť obci prácou v obecnom 
parlamente, tak nejako v tej dobe 
vo mne dozrela myšlienka, že by 
som to mohol skúsiť. Bral som 
to ako výzvu, začať robiť niečo iné, nové  a súhlasil som 
s pridaním môjho mena na zoznam kandidátov. Dostal som 
dôveru od spoluobčanov a voľbami som prešiel ako jeden zo 
zvolených poslancov. 
o Už máme pomaly polovicu volebného obdobia za nami, 
ako sa Vám podarilo v obci realizovať volebné sľuby - čo 
sa udialo, na čom pracujete, na aké najväčšie problémy 
obec naráža?
-   Obec môže nakladať len s tým, čo má k dispozícii, resp. 
čo jej zostalo po predchádzajúcom vedení, a to si myslím, 
že vedia všetci občania, že to boli obrovské dlhy, z ktorých 
sa obec spamätáva dodnes. No i napriek takýmto ťažkým 
začiatkom volebného obdobia sa v obci, vďaka pôžičkám 
a úverom, rozbehli niektoré , za ktoré spomeniem: spevnenie 
nábrežnej hrany rieky Nitra ako protipovodňové opatrenie  
vykonané Povodím rieky Nitra, realizáciu úprav vo verejnom 
osvetlení do stavu podľa pôvodného povoleného projektu, 
rekonštrukciu kuchyne, jedálne a plynoprípojky v Základnej 
škole, rekonštrukcia WC priestorov v Základnej škole 
s úpravou kanalizácie, realizácia spevnenej asfaltovej plochy 
pred miestnym cintorínom a medzi ulicami v smere od 
bývalého družstva a  pred pár mesiacmi zrealizovaná oprava 
malých detských WC v materskej škole. Koncom novembra 
bola ukončená revitalizácia verejných priestranstiev obce, 
ktorá bola pozastavená realizujúcou firmou ešte koncom 
minulého volebného obdobia a opäť naštartovaná, 
podotýkam za enormného úsilia pri vybavovaní nových 
podkladov, súťaží, nových termínov, financovania hlavne 
zo strany súčasného starostu, koncom  septembra. Takže 
v poslednej vete bola načrtnutá i odpoveď na časť Vašej 
otázky, aké problémy musela obec riešiť v poslednom 
poldruha roku: bolo to vybavovanie zaležitostí okolo 
projektu, reálneho rozpočtu na stavbu, vyber zhotoviteľa 
Úradom pre verejné obstarávanie, podotýkam,že bolo 
robené dva krát kvôli námietke jednej zo zúčastnených 
firiem, v neposlednom rade dodatkami  k zmluve upraviť 

termín ukončenia realizácie 
stavby a na záver samotné 
dofinancovanie
o Čo je z Vášho pohľadu v tejto 
dobe najťažšie, aké problémy 
musia obce riešiť  kde by mohol 
viac pomôcť napr. štát?
-   Štát od občanov, 
podnikateľských subjektov, 
organizácií, neustále žiada, aby si 
voči nemu plnili všetky povinnosti 
vyplývajúce im zo zákonov, avšak 
sám to spätne nenapĺňa voči 
samosprávam, či už samotným 
krátením podielových daní, 
alebo dlhotrvajúcimi prieťahmi 
v rôznych konaniach na štátnych 
úradoch, súdoch, a pod. Snáď na 
Slovensku ani neexistuje obec či 
mesto, ktoré by nemalo problémy, 
či už finančné, alebo s realizáciou 
nejakých projektov a tu si myslím, 

že by mal byť štát oveľa pružnejší a nápomocný.
o Ako by ste charakterizovali Vašu obec z hľadiska 
aktivity, činorodosti?
-   V obci pôsobí viacej organizácií, ktoré svojou činnosťou 
dopĺňajú aktivity v obci. Spomeniem miestne združenia 
záhradkárov, poľovníkov či rybárov, ale i obecný športový 
klub a chlapci zo Slovenského orla, ktorí sa svojimi brigádami 
podieľajú na zveľaďovaní našej obce. Počas kalendárneho 
roka sa pravidelne konajú rôzne akcie pre občanov a hlavne 
pre tých najmenších a to všetko za výdatnej podpory 
sponzorov, ktorým vyjadrujem touto cestou veľkú vďaku. Sú 
to poväčšine akcie masového charakteru, ako sú v zimných 
mesiacoch organizované plesy záhradkármi a poľovníkmi, na 
jar sa pravidelne organizuje prvomájová vatra z občerstvením 
pre dospelých a opekačkou pre najmenších. V letných 
mesiacoch sú to detské rybárske preteky na našom miestnom 
rybníku, ktoré majú už dlhoročnú tradíciu, športové 
popoludnie pri príležitosti Dňa detí spojené s ukážkami 
rôznych činností našej armády či PZ, mini futbalový turnaj, za 
účasti viacerých domácich, ale i cudzích malých futbalových 
mužstiev. Veľmi navštevovaný je futbalový turnaj, ktorý je 
organizovaný na počesť a pamiatku našich dvoch zosnulých, 
veľmi dobrých futbalistov  - „ Memoriál Andreja Vašeka 
a Petra Kajanoviča“ ,ktorého druhý ročník sa za účasti 
futbalových družstiev z okolitých obcí tento rok odohral. 
Ďalej sú to akcie ako detský letný tábor, ktorý trvá niekoľko 
dní, vítanie novorodencov do života a v predvianočnom čase 
Mikuláš pre deti spojený s vianočnými trhmi s občerstvením. 
Tých akcií je samozrejme viac, ale pre ilustráciu a rôznorodosť 
som spomenul práve tieto.
o Dnes sa veľa hovorí o medziľudských vzťahoch, že sú 
narušené, je veľa zloby a chýba láska a porozumenie. Ako 
Vy vnímate súčasný stav medziľudských vzťahov, napr.aj 
konkrétne vo Vašej obci?
-   V poslednom období veľmi silno rezonuje v obci dosť 
neštandardný  predaj, resp. výmena našej  materskej 

„V živote človeka by mala byť po zdraví najdôležitejšou 
cnosťou slušnosť“,- hovorí Ing.Slavomír Hačko, vicestarosta obce Mojzesovo
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o Vladimír Chovan je jedným 
z podnikateľov obce Mojzesovo. 
V prípade potreby, vždy rád obci 
sponzorsky pomôže. V  Mojzesove 
sa narodil. Žil v nej prvé dva roky. 
Nasledujúcich 23 rokov býval v obci 
Úľany nad Žitavou, avšak ako 25 
ročný sa vrátil naspäť do rodnej 
obce.  Firma IZOL PLUS s.r.o., ktorej 
je majiteľom , sa zaoberá tepelnými 
a chladovými izoláciami. Situácia  je 
neľahká. On sám hovorí : Hospodárska 
kríza sa zreteľne podpísala aj pod chod 
našej podnikateľskej činnosti. Snažíme 
sa napredovať, hoci riziká tejto sféry 
nám často krát podrážajú kolená. Vďaka 
neserióznosti niektorých obchodných 
partnerov, naša firma prišla o nemalé 
finančné prostriedky. „
o Ako sa cítite vo svojej obci, kde 

žijete s celou rodinou? Čo by ste 
navrhovali zlepšiť, zmodernizovať, 
aby sa občanom tu lepšie žilo?
-V našej malej dedinke sa cítim ja a celá 
moja rodina dobre. A práve preto tu 
všetky moje tri deti s rodinami zostali 
aj žiť. V obci by sa zišla vybudovať 
kanalizácia, vyriešiť problémy so 
škôlkou a skvalitniť údržbu verejných 
priestranstiev. 
o Akou formou sa snažíte pomáhať 
obci, keďže aj zo strany vedenia obce 
ste označovaný za osobnosť, ktorá 
obci pomáha a jej osud Vám leží na 
srdci?
- Podporujeme rôzne akcie 
sponzorskými darmi. Klampiarska 
dielňa je vždy otvorená, keď niečo obec 

potrebuje. 
o Môžete trošku bližšie priblížiť Vašu 
firmu?
-Firma IZOL PLUS s.r.o. /jej predchodca 
TCHI/ pracovala na rôznych stavbách 
v rámci Slovenska, ale i v Čechách, 
Maďarsku, Rakúsku, Grécku, Nemecku, 
Francúzsku, Holandsku, vo Veľkej 
Británii. Zamestnávame 15-20 
pracovníkov. V prípade potreby 
posilňujeme stavy. 
o Čo by ste zaželali svojím 
spoluobčanom do nového roku?
- Do novéhoroku prajem obyvateľom 
obce veľa zdravia, šťastia a lásky.

otázky: redakcia

škôlky s areálom, ktorá bola za veľmi zvláštnych okolností 
a prevodov z dávnejšej minulosti a súdnym sporom 
medzi obcou a cirkevným úradom na základe týchto 
spochybniteľných úprav, prisúdená ako vlastníctvo 
cirkvi, súkromnému podnikateľovi z Nových Zámkov. 
Takže v skratke: náš farár ako štatutár cirkevného úradu 
v Mojzesove svojvoľne vymenil našu škôlku, kde začínali 
celé generácie Mojzesovčanov svoj predškolský život, 
za niekoľko desiatok hektárov ornej pôdy niekde v okolí 
Nových Zámkov. Myslím, že táto udalosť veľmi naštrbila 
medziľudské vzťahy medzi našimi občanmi a rozdelila ich na 
dva tábory. Dosť sa ma to dotklo preto, lebo dôstojný pán 
farár pred celým obecným zastupiteľstvom sľúbil na jednej 
z pracovných porád  prednostné právo odpredaja škôlky 
obci, resp. jej výmeny za pôdu, avšak následne  a poza chrbát 
starostu a celého obecného zastupiteľstva, škôlku predal 
cudziemu subjektu. Od tohto momentu sa i v mojich očiach 
z dôstojného pána farára Witolda Braňku, stal nedôstojný 
občan obce Mojzesovo, ktorý svojskym spôsobom naložil 
so škôlkou, ktorá patrila za tie desaťročia všetkým občanom. 
Myslím, že medzi chlapmi je podraz za chrbtom ten 

najpodlejší prejav arogancie , povýšenosti a bezcitnosti, 
a to som v tejto vete vážil slová. Neverím, že podnikateľ 
bude po dlhé roky ochotný akceptovať kúpený majetok 
ako sídlo Materskej škôlky a nezmení ho, hoci i špinavým 
spôsobom, na niečo iné, výnosnejšie. Náš terajší farár, tu už 
predpokladám dávno nebude, a bude robiť nové obchody  
niekde inde, kde bude predpokladám, prevelený a v tom 
období  môže podnikateľ kľudne vykázať  škôlku „na ulicu“. 
Na túto skutočnosť musíme byť pripravení a nedať na sľuby 
nášho farára, že vlastne škôlka bude fungovať bez zmien 
ďalej. Táto moja odpoveď vystihuje aj moje súčasné chápanie 
medziľudských vzťahov v obci. 
o Aké je Vaše osobné želanie na prahu nového roka 2013?
-  Keď sa odosobním od predošlej odpovede, prajem si 
v budúcom roku stretávať len korektných  a slušných ľudí, 
ktorí vedia povedať čistú pravdu za akýchkoľvek okolností. 
Samozrejme, prajem pevné  zdravie a šťastie všetkým 
občanom obce a tiež svojim blízkym, ktorí mi dodávajú silu 
do ďalšieho života a  práce.

       otázky:  redakcia

Naši podnikatelia, sponzori

„V našej malej dedinke 
sa cítim dobre“, - „hovorí 
podnikateľ  Vladimír Chovan.

 
    
 

 Dodávka + montáž tepelnej a chladovej izolácie 
Mojzesovo 369, 941 04 

Tel.:  035/6507470, 0905 322 997, mail: izolplus.sro@gmail.com 
IČO:  46 662 341,  DIČ:  2023514207 

 

        
          Firma   IZOL PLUS, s.r.o.  vykonáva    

dodávateľskú a montážnu činnosť zameranú na 
tieto práce: 

        - tepelné izolácie 
        technologických zariadení, potrubných 

rozvodov, ekologických stavieb,   
výmenníkových  staníc, kotolní 

        - chladové izolácie 
        - izolácie proti vode a vlhkosti 
        - povlakové krytiny 
        - lešenárske, demontážne, čistiace  
          a  natieračské práce 
        - stavebné a zámočnícke práce. 
             Našou   zásadou   je   kvalita   vykonaných 

prác  a plnenie   zmluvných      termínov.     Pri    
tvorbe   cien   používame orientačné   cenníky.   
Ceny   materiálov   sú   priamo   od výrobcov.  
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Talentovaní a šikovní mladí ľudia z Mojzesova
Tatiana 
Martišová 
je ďalšou 
šikovnou 
mladou 
dievčinou 
z Mojzesova, 
ktorá má 
možno 
pred sebou 
zaujímavú 
a veľkú 
budúcnosť. 
Pred 22. –
imi  dvoma 
rokmi sa 

v obci narodila a už počas navštevovania 
ZUŠ v Šuranoch –výtvarný odbor, pod 
vedením PhDr. Jána Halása a Mgr. Anikó 
Krištofovej. Ale tiež sa učila hrať na zobcovej 
flaute.                                         
V rokoch  2005 – 2009 študovala na  Škole 
úžitkového výtvarníctva v Kremnici, študijný 
odbor: výtvarné  spracovanie kovov a 
drahých kameňov –  zameranie: zlatníctvo a  
strieborníctvo.
Od r. 2006 v čase voľna aj odbor – plošné a 
plastické rytie kovov. To, že bola nadanou 
študentkou, svedčia jej študijné výsledky –
vyznamenaná!
                                  
Neskôr, v rokoch 2009 - 2011  pokračovala v 
štúdiu na  Strednej odbornej škole sklárskej  
v  Lednických Rovniach, v ateliéri nášho 

popredného sklárskeho  dizajnéra Mgr.Art. 
Petra Šipoša, v odbore: výtvarné spracovanie 
skla a bižutéria, a od.r. 2010 študuje na UMB 
v BB – na Výtvarnom inštitúte PdF výtvarnú 
edukáciu. O tom,že je nielen talentovaná, 
svedčí jej účasť na súťažiach:
Ekoplagát 2002, 2003, 2004, 2005 – 
čestné uznania, 2.miesto – krajské kolá
Hľadá sa mladý talent 2004 – 2.miesto SZŠ 
Levice
Slovensko moje 2003 – 1.miesto v súťaži 
výtvarných prác na motívy P. Dobšinského /
Šurany MS/ - technika: asambláž
A výstavách:
Slovenský opál – európsky projekt v 
navrhovaní a realizácii šperkov s opálom, 
šperk –  strieborná ihla bol vystavovaný v 
rámci tohto projektu vo Francúzsku 
2007, v Taliansku 2008 
Taliansko, r. 2007 – medzinárodná 
výstava najlepších prác študentov 
umeleckých škôl, šperk – strieborná 
klobučníková brošňa
Generácie, r. 2008 – synagóga 
Šurany – výstava návrhov šperkov, 
šperkov, maľby,  grafiky, štúdie, 
marionety
Naša budúcnosť, r. 2009 – MsKS 
Šurany, maľby, kresby, návrhy 
šperkov 
Sa kameň stane šperkom, r.2008-9 
– medzinárodná putovná výstava – 
projekt 8 európskych stedných škôl 
odboru šperkárstvo,  jej šperk bol 

vystavovaný v týchto  krajinách:  Francúzsko, 
Portugalsko, Belgicko, Lotyšsko,Grécko, 
Taliansko,Poľsko.
Vlastná výstava: Môj svet, r. 2008 – 
Okresná knižnica Nové Zámky, výstava 
návrhov  šperkov, maľby, grafiky, štúdie...  
V rokoch  2007 a 2008 – reštaurovala  strop 
v synagóge v Šuranoch, pod odborným 
vedením akad. maliarky, reštaurátorky –  Evy 
Mitzovej.
Tatiana sa venuje  šperkárstvu, maľbe, 
kresbe , tvorbe rôznych úžitkových 
predmetov a bytových doplnkov, ale aj 
fotografovaniu.
Držme jej palce, veď svojím talentom robí 
dobré meno celej obci Mojzesovo.

-redakcia-

Jozef Hajnala, rodák z Mojzesova po úspešnom ukončení základnej 
školy Mojzesovo – Černík  v roku 2005,   sa rozhodol počas 
štúdia  na Strednej odbornej škole, Nitrianska 81 v Šuranoch. 
Počas štúdia  ako čašník praxoval v rôznych prevádzkach po 
celom Slovensku. V roku 2008  sa stretol aj s Carvingfruitom. 
Carvingfruit je dekoračné vyrezávanie do ovocia a zeleniny, ktoré 
má veľké uplatnenie v modernej gastronómii. Toto gastronomické 
umenie ho oslovilo natoľko, že sa v roku 2008 rozhodol zúčastniť 
Carvingfruit kurzu v Banskej Štiavnici, ktorý odborne viedol Tomáš 
Vida.
V roku 2009 ho škola prihlásila do jeho prvej carvingfruit súťaže. 
Od roku 2009 do roku 2011  sa tak aktívne zúčastňoval národných 
aj medzinarodných súťaží. A tu je zoznam, kde všade reprezentoval 
svoju školu, obec, vlastne celé Slovensko:

•	 JUNIOR CZECH CARVING CUP 2009
o  zlato v kategórii Novačik
o  bronz,  vopred pripravená kompozícia
•	 CZECH CARVING CUP 2009
o zlato za dekoratívne vyrezávanú
tekvicu s názvom Bacchus
o    striebro v kategórii  Hallowen  strašiak
o bronz v kategórii „Čo dal a vzal rok 2009“
•	 DANUBIUS GASTRO  SLOVAKIA 
CUP 2010
o zlato za vopred pripravenú 
kompozíciu 

Jozef Hajnala reprezentuje obec Mojzesovo
na súťažiach aj v zahraničí

Sympatická Tatiana Martišová  z Mojzesova reštaurovala spolu 
s akademickou maliarkou Evou Mitzovou strop v Synagóge v Šuranoch
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Talentovaní a šikovní mladí ľudia z Mojzesova

Dominika Očkajová je šikovná dievčina 
z Mojzesova, ktorá ako žiačka veľmi 
úspešne reprezentovala svoju školu a obec 
v rôznych športových súťažiach. Akých,to 
už bola otázka pre ňu.

-Už od malička som sa venovala športovým 
hrám.Môj talent som rozvíjala, kde sa len dalo. 
Keď som nastúpila do školy, učiteľ telesnej 
výchovy ma viedol k atletike a zároveň i 
k volejbalu a basketbalu.V 5.ročníku som 
bola prvýkrát na školských pretekoch 
v cezpoľnom behu, kde som skončila na 7. 
mieste s vynikajúcim časom.Tam si ma všimol 
pán P. Stráňovský, ktorý 
sa neskôr stal mojím 
trénerom. V 6.ročníku som 
prestúpila kvôli atletike do 
športovej triedy v Nových 
Zámkoch, aby som mala 
lepšie podmienky  na 
zdokonaľovanie svojho 
talentu. V škole som 
mala tréningy s mojou 
učiteľkou telocviku pani  J. 
Kráľovičovou, ktorej 
dával tréner pokyny a po 
škole som mala tréning 

na atletickom štadióne. Tak som mohla 
trénovať dvojfázovo. Raz za týždeň som 
mala regeneráciu a vždy v sobotu sa konali 
preteky. Zo čto bolo veľmi kruté, vzhľadom 
na moju fyzickú zdatnosť, svalové horúčky, 

psychika a vzdelanie. Musela 
som skombinovať vzdelanie 
s atletikou. Chodievala som 
neskoro domov a unavená, ale 
po čase si môj organizmus na to 
zvykol. Po dvojročnej drine prišli 
aj ocenenia a to už v roku 2006, 
keď som sa stala majsterkou 
Slovenska na 200m prekážok v 
kategórii žiačky, 3.miesto na MSR 
som získala za 7-boj v kategórii 
dorastenky a v behu na 600 m 
v kategórii žiačky. Boli to moje 
prvé ocenenia v atletickom 
klube Nové Zámky. Úspešne 
som ukončila základné vzdelanie 
a svoju kariéru som „zobrala so 
sebou“ na Športové gymnázium 

v Nitre. Tam som tiež trénovala dvojfázovo 
a mali sme aj kreatívnejšie tréningy  - striedala 
sa posilňovňa s gymnastikou a úsekmi. Môj 
talent sa zdokonaľoval efektívnejsie, pretože 
som sa aj lepšie cítila a v roku 2007 som získala 
na MSR 3.miesto na 400m prekážok v kategórii 
junioriek, 2.miesto na 300m prekážok 
a v trojskoku v kategórii dorastenky.V roku 

2008 som sa stala majsterkou Slovenska v behu 
na 300m prekážok v kategórii dorastenky a 3.
miesto na 400m prekážok v kategórii junioriek. 
V roku 2009 som sa umiestnila na 1.mieste na 
MSR v behu na 400m prekážok a 3.miesto na 
MSR som získala v behu na 100m prekážok 
v kategórii junioriek.V Nitre som mala lepšie 
možnosti nielen v atletike, ale aj zdokonaľovaní 
sa v jazyku. Cestovali sme na preteky aj do 
zahraničia - v roku 2007 Fínsko, kde som získala 
3. miesto na 300m prekážok a ako kolektív sme 
bežali štafetu 4×400m, kde sme tiež získali 
3.miesto.V roku 2008 sme boli vo Francúzsku, 
kde som získala  2.miesto v behu na 300m 
prekážky a v štafete na 4×400m 3.miesto, 
a v roku 2009 sme boli v Bosne a Hercegovine, 
kde som bežala 400m prekážok a umiestnila 
som sa na  3.mieste.  Na štafete sme skončili na 
3.mieste. Na štafete  som bežala ako posledná 
a stal sa mi úraz. Zle som doskočila a prasklo 
mi koleno. Po dlhodobej liečbe som ešte 
reprezentovala svoj klub ŠG Stavbár Nitra, 
ale neúspešne. Zakopla som o prekážku pri 
rozcvičke.Musela som sa podrobiť operácii 
kolena a tým sa moja kariéra skončila. 
oDominika je však veľmi kreatívna, a 
v súčasnosti sa už venuje ďalšiemu koníčku. 
Však? 
-Áno, môj nový koníček ma robí šťastnou. 
Študujem na SOŠ potravinárskej v Šuranoch, 
kde majsterka praxe mi predstavila carving. 

Je to veľmi pekná a kreatívna 
činnosť, ktorou vie človek 
vyjadriť svoje pocity. V 
ovocí alebo v zelenine sa 
vyrezávaním zobrazia útvary, 
krajinky, kvety, tváre ľudí..,.len 
treba mať fantáziu. Carvingom 
zdokonaľujem oblohu 
jedál, aranžovanie a môžem to 
niekomu dať aj ako dar. Môj idol 
je Jožko Hajnalaz našej obce, 
ktorý má ocenenia zo súťaží 
carvingu doma, aj v zahraničí.

otázky: redakcia

Dominika Očkajová, mladučká športovkyňa, 
urobila dobré meno svojej škole, aj obci

•	 GASTRO HRADEC CARVING CUP 2010:
o   3.miesto v zlatej línii, vyrezávanie na časový 
limit 170 min.
V lete 2010 jún/júl som sa zúčastnil na 
zahraničnej stáži v Grécku na ostrove Rhodos, 
v hoteli  AquaGrand Exclusive Deluxe 
Resort *****.
•	 CZECH CARVING CUP 2010
o  zlato v kategórii „Co dal a vzal rok 2010“
o  zlato v kategórii „Dýne 2010“
o  absolútny víťaz súťaže
•	 DANUBIUS GASTRO SLOVAKIA CUP 2011
o  striebro v kategórii „Free style show“
o  bronz v kategórii vopred pripravená 
kompozícia
•	 JUNIORSKÁ CARVINGOVÁ EXTRALIGA  
2010/2011
o Jednotlivec -  3. miesto
•	 Celkové umiestnenie medzi  TOP 5 rezbári 
z ČR a SR 2010/2011
•	 V júni 2011 sa v Nitre konalo ocenenie 

najúspešnejších žiakov stredných škôl za školský 
rok 2010/2011. Tu Jozef Hajnala získal diplom 
za vzornú reprezentáciu školy v carvingu na 
národných a medzinárodných súťažiach . 

Strednú odbornú školu skončil maturitou v júni 
2011. Od júla 2011 je zamestnaný v hoteli 
Avance v Bratislave, kde pôsobí ako recepčný 
dodnes. Začiatkom roka 2012  sa zúčastnil 
súťaže DANUBIUS GASTRO SLOVAKIA CUP 
2012 v Bratislave, kde  bol súčasťou odbornej 
komisie, ktorá dohliadala na priebeh celej súťaže 
a vyhodnocovala práce súťažiacich. Tomuto 
nádhernému gastronomickému umeniu sa Jožko 
Hajnala aj naďalej  venuje vo svojom voľnom 
čase.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzorné 
reprezentovanie našej obce aj v zahraničí.

vedenie obce Mojzesovo
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Oceňujeme rodičov, ktorí prejavujú záujem o dianie v škole
Základná škola v Mojzesove má už 
štyri mesiace nového školského roka za 
sebou. V akom pracovnom duchu sa tieto 
mesiace niesli? Koľko nastúpilo žiakov, 
koľko pedagógov? Ako bola pripravená 
škola po materiálno-technickej stránke? 
To už boli otázky pre riaditeľku, Mgr.
Elenu Pukovú.
-ZŠ Mojzesovo –  Černík začala 
nový školský rok  so 192 žiakmi, 14 
učiteľmi  a jednou  vychovávateľkou ŠKD. 
Začiatku školského roku počas letných 
prázdnin predchádzalo zmodernizovanie 
priestorov školy. Nový náter dostali  niektoré 
priestory školy,  dvere, radiátory, lavičky 
v šatniach a  police na topánky... Aj vďaka 
týmto prípravám bola škola pripravená 
na úspešné začatie školského roku. Hneď  
na začiatku sme prehodnotili Školský 
vzdelávací program. Od tohto školského 
roku sa všetky ročníky vzdelávajú podľa 
novej   školskej reformy. Prvých 6 týždňov 
školského roku sme žiaľ, fungovali bez 
jedálne, pretože prebiehala rekonštrukcia 
Obecnej kuchyne v areáli školy. Kuchyňa 
prešla významnou modernizáciou a dnes 
sa pripravujú pre našich žiakov obedy 
v moderne zrekonštruovanej kuchyni. 
Začiatkom októbra  sme začali rekonštrukciu 
havarijného stavu vonkajšej kanalizácie 
a záchodov v pavilóne žiakov I. stupňa. 
Kvôli búracím a stavebným prácam sme 
dočasne  presťahovali žiakov prvého ročníka 
do pavilónu druhého stupňa. Finančné 
prostriedky sme získali z MŠ SR. V týchto 
dňoch prebiehajú finálne práce. Problémy 

s nedostatkom učebníc riešia pedagógovia 
rôzne. Materiály na vyučovanie si musia 
zabezpečovať sami  - kopírovanie 
a získavanie informácii z internetu. Vo 
väčšine vyučovacích predmetov využívame 
moderné informačné technológie – 
počítače, internet, interaktívne tabule. 
V škole máme učebňu jazykov, aj dve 
učebne  s interaktívnymi tabuľami.
o Koniec tohto roka sa nesie v znamení 
štrajku učiteľov na Slovensku. Ako sa 
táto situácia preniesla do Mojzesova? 
Nepremietne sa tento štrajk, keďže 
sa nevyučuje viac dní, negatívne aj 
do vyučovacích výsledkov? Stihnete 
dostatočne zodpovedne prebrať všetko 
učivo so žiakmi a pripraviť ich tak 
adekvátne na prijímacie pohovory na 
stredné školy? Viete to aj garantovať?
 - Pracovníci základnej školy sa zapojili do 
celoslovenského štrajku učiteľov, pretože 
finančná situácia v školstve je neúnosná. 
Počas štrajku boli žiaci doma a škola bola 
zatvorená. Zdieľame stanovisko drvivej časti 
škôl a školských zariadení, že problémy 
v školstve treba riešiť komplexne a nejde 
iba o platy učiteľov. Jednodňový štrajk 
v žiadnom prípade nebude mať  dopad 
na prebiehajúci vyučovací proces. Plnenie  
úloh ŠkVP prebieha v súlade s výchovno 
- vzdelávacími plánmi jednotlivých 
vyučovacích predmetov.  Učitelia si 
zvyšujú svoju kvalifikáciu,  vzdelávajú sa 
v oblastiach, v ktorých to škola potrebuje 
- IKT technológie, finančná, jazyková 
príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa, 
modernizácia vzdelávacieho procesu , 
individuálne začlenenie žiakov.  Škola 

v čase, keď sú rodičia zaneprázdnení svojím 
zamestnaním, ponúka množstvo športových 
a záujmových aktivít na vyplnenie voľného 
času, umeleckého nadania a zručností. 
Oceňujeme rodičov, ktorí prejavujú záujem 
o dianie v škole a napomáhajú jej rozvoju. 
Spolupracujú pri organizovaní exkurzií 
, výletov, zúčastňujú sa tvorivých dielní 
organizovaných školou. V oblasti zlepšenia 
estetického vzhľadu pracovného prostredia 
školy zápasíme s nedostatkom finančných 
prostriedkov. Interiér  nie je dostatočne 
vybavený, nábytok je opotrebovaný, 
podlahy v triedach nie sú v najlepšom stave. 
Postupne dopĺňame kabinety modernými 
učebnými pomôckami, nákup ktorých 
financujeme  z prevádzkových nákladov. Tu 
narážame na chronický problém školstva, 
a to nedostatok financií.

pýtala sa: Mgr.Alena Jaššová

SVÄTÉ PRIJÍMANIE - 2012
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Kultúrne a spoločenské akcie v obci
HĽADANIE KRAJINY NEKRAJINY

Letný tábor Baobavovo

Uvítanie do života /18 malých občiankov/

Tvorivé dielne a Mikuláš

Pod týmto názvom sa skrýva celodenná aktivita pre deti od 5 
do 13 rokov, zameraná na podporu čítania. Tento rok bolo naše 
stretnutie, 16.3. 2012 o to výnimočnejšie, že sme medzi sebou 
privítali pani spisovateľku Avu Evu Šrankovú, ktorá spolu s členmi 
kultúrnej komisie a prednostkou obecného úradu, Ing. Magdou 
Dojčanovou, strávila s deťmi celú sobotu. 
 Zasadačka Obecného úradu sa šmahom ruky premenila na jednu 
veľkú rozprávkovú krajinu plnú kníh, plyšových hračiek , ale aj 
živých kamarátov – zvieratiek, pretože práve im bolo venované 
tohtoročné stretnutie s knihou. 
 Doobedňajšie hodiny patrili najmenším – predškolákom a 
žiačikom prvého stupňa ZŠ. Po úvodnej rozprávke o zubrovi 
Obrovi , ktorú deťom prečítala pani spisovateľka sa začala pre-
chádzka rozprávkovou krajinou. Deti rozprávali o svojich knihách, 
hádali hádanky, kreslili a maľovali svojich štvornohých a oper-
ených kamarátov zo živočíšnej ríše, skladali zvieratká z papiera. 
Tí nebojácnejší si dali zvieratká namaľovať na tvár. Na svoje si 
prišli aj rodičia, preverili sme si aj ich spisovateľské zručnosti – 

spolu so svojimi deťmi mali za úlohu vytvoriť rozprávkovú knihu 
o najmilšom zvieratku .Pokým rodičia tvorili krátke veršíky a 
rozprávky, deti sa zahrali na ilustrátorov a text z dielne oteckov a 
mamičiek doplnili krásnymi kresbami. 
 Staršie deti, ktorým patril obecný úrad popoludní, zase vytvorili 
krásnu náučnú knihu o divých zvieratách žijúcich na Zemi. Za 
pomoci atlasov, máp, kníh a časopisov zostavili knihu o živote , 
love a výskyte najzaujímavejších zvierat planéty. Tvorivého ducha 
v nich pomáhala rozvíjať aj pani Ava Eva Šranková, ktorá im robila 
odborného poradcu pri písaní krátkych anotácií o vybraných 
zvieracích kamarátoch. 
 Všetci sme spoločne prežili jeden krásny deň, naplnený 
šikovnosťou, detským smiechom, zručnosťou pri tvorbe kníh 
a získavaní vedomostí zo života zvierat. Rozlúčili sme sa s 
prísľubom, že sa stretneme aj o rok. O čom bude nasledujúci 
ročník stretnutia s knihou?! To pre deti zostáva nateraz jedným 
veľkým tajomstvom .

 V dňoch od 23.7. do 27.7. 2012 otvoril svoje dvere pre všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov , denný letný tábor Baobabovo. Pre deti bol 
pripravený bohatý program, pozostávajúci z hier, tvorivých dielní a náučnej časti o histórii obci, významných osobnostiach, ktoré sa v 
obci narodili, žili a žijú dodnes. Privítali sme medzi sebou Ing. Jozefa Čunderlíka, ktorý deťom porozprával o živote rýb, ich ochrane a cho-
ve. Vdp. Mgr. Vladimír Palkovič zase deti okúzlil rozprávaním o sokoliarstve, favoritom stretnutia sa stal jeho jastrab hôrny. Krásny dravec 
dostál svojmu postaveniu a histórii, vďaka nemu sme sa preniesli do dôb dávno minulých , keď bolo sokoliarstvo súčasťou každodenného 
života ľudí. Staré remeslá ožili v podobe vytvorených hlinených brošničiek, či batikovaných tričiek, ktoré si deti vytvorili sa pomoci animá-
torov. Vôňu dreva a šikovnosť ľudských rúk, mohli obdivovať na návšteve u miestneho rezbára pána Františka Vašeka .  Jeho dom ukrýva 
krásne drevené sochy, sošky, reliéfy s náboženskou a roľníckou tematikou. Deti videli aj v drevenej forme motívy z histórie života dediny. 
Výstava starých ľanových tkanín, prútených košov, kováčskych výrobkov a kníhtlače, najstaršia kniha datuje svoj vznik do roku 1778 - to 
všetko sprevádzalo denne život detí v tábore. Posledný deň bol venovaný návšteve starobylej Nitry – socha kniežaťa Pribinu, povesť o 
kováčovi Corgoňovi, súsošie Cyrila a Metoda, Diecézne múzeum na hrade, návšteva biskupskej Katedrály sv. Emeráma – všade tam viedli 
kroky detí a animátorov z tábora. Keďže k deťom patrí hra a smiech, dostatok podnetov na hravé popoludnie ponúkol deťom park Sihoť 
pod hradom so všetkými svojimi atrakciami. Čerešničkou na torte Baobabova bola návšteva letiska v Janíkovciach pri Nitre. Deti mali 
možnosť obdivovať priamo na letisku v hangároch krásne, štíhle vetrone, zručnosť pilotov letiacich na bezmotorových lietadlách , ale i 
historické bojové stíhačky a vrtuľníky, ktoré sú umiestnené v areály letiska.
 Spoločne s 32 deťmi sme prežili krásny týždeň, naplnený detským smiechom a šťastím rozžiarenými očami detí. Ďakujeme všetkým 
sponzorom tábora a všetkým dospelákom, ktorí si našli čas stráviť s nami nezabudnuteľné chvíle v Baobabove.

 Adventné tvorivé dielne otvorili svoje ihličím a vanilkou prevoňané dvere deťom a mládeži 1.12.2012 . Veľkí i malí sa zišli v sále KD a pus-
tili sa do výroby papierových ozdôb na vianočný stromček, ktorý dopĺňal atmosféru dielní. Malí remeselníci ukázali neobyčajnú šikovnosť, 
zručnosť a nápaditosť pri tvorbe ozdôb a celkovej výzdobe sály. Milá teta Mária Buranská im za odmenu piekla priamo na dielňach 
chutné, voňavé vianočné oblátky – trubičky, na ktorých si pochutnali nielen deti, ale aj ich rodičia. Zlatým klincom tvorivých dielní bola 
inštalácia dreveného Betlehemu od miestneho majstra rezbára, pána Františka Vašeka , ktorý zapožičal svoje rezbárske dielo na výzdobu 
miestnosti aj na Mikulášske trhy.  2.12.2012 sme medzi sebou privítali Mikuláša s jeho družinou , roztopašným čertíkom – Bertíkom a 
dôstojným anjelom Barboráčikom. Prišli spoločne potešiť deti , rozdať im sladké odmeny za celoročné poslúchanie a šikovnosť, ktorú malí 
obyvatelia Mojzesova ukázali nielen pri recitácii básni a spievaní piesní, venovaných Mikulášovi, ale aj pri tvorbe vianočných ozdôb na 
stromček. Mikuláš spolu s deťmi rozžiaril ústredný stromček v strede obci a slávnostne otvoril Mikulášske predajné trhy v sále KD. Bolo 
čo vyberať ! Bohato zdobené medovníky, zlatistý med, voňavé medové sviečky, vanilkové a škoricové oblátky, horúci vianočný punč a 
víno, či chrumkavá zemiaková haruľa – potešili brušká všetkých prítomných. Oko a srdce zase potešili vianočné ozdoby, adventné vence , 
šperky pre veľké a malé dámy a slečny., Teplučké šály, pletené rukavice, čiapky a pulóvre zase zahrejú veľa nových majiteľov, ktorí neváhali 
a kúpili si nejaký darček z bohatej ponuky predávajúcich. Staršie ročníky potešili krásne vyšívané obrusy, háčkované bytové doplnky, 
keramika, obrazy a nežné sochy anjelov z dielní mladých i starších umelcov – výtvarníkov. Nikto neodišiel na prázdno, každý si našiel 
niečo, čo ho potešilo a pohladilo srdce a dušu .

 20.10.2012 sme slávnostne privítali medzi nami novonarodené 
bábätká . Mojzesovská pospolitosť sa tak rozšírila o 18 nových 
obyvateľov obce. Biela šípová ruža , ktorou bola obdarovaná 
každá mamička ,symbolizovala nový, začínajúci život, ktorý majú 
rodičia v svojich rukách a je len na nich, ako majstrovsky zvládnu 
svoju dôležitú a ťažkú , zároveň tú najkrajšiu úlohu, akú pred 

nich život postavil – vychovať z malého človiečika, schovaného v 
perinke, skutočného človeka s veľkým Č. Slová básnika prinútili 
rodičov zamyslieť sa nad všetkými radosťami , ale i starosťami, 
ktoré na nich v nasledujúcich rokoch čakajú a číhajú, jemné a 
nežné tóny uspávanky vyprevadili deti do skutočného života , 
ktorý na nich čaká v kruhu ich najbližších. 

Stranu pripravila: Tatiana Martišová, poslankyňa obce
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Leonardovi Hlavačkovi  v Mojzesove 
hovoria, že je chodiacou encyklopédiou...

„História je svedkyňou času, 
živou pamäťou, učiteľkou života a 
zvestovateľkou minulosti.“ Práve 
týmto citátom začína niekoľko 
častí z kroniky, ktorú už dlhé 
roky píše rodák z Mojzesova,  
Leonard Hlavačka. Pán Hlavačka je 
aktívny človek a sedieť len tak zo 
založenými rukami nie je nič pre 
neho. Kedysi pracoval na železnici 
ako vlakvedúci a sprievodca, 
precestoval niekoľko štátov a tak o 
príbehy nebola núdza. „Zapisoval 
som si všeličo. Mám knihu prísloví 
a porekadiel, zapisoval som si aj 
vtipy, ktoré som rozdelil na slušné 
a neslušné“, - hovorí p. Leonard. S manželkou a dvomi synmi chodievali 
na výlety, robili fotografie a tieto zážitky si tiež zapisoval. Pán Hlavačka 
sa rád venoval prácam okolo domu, no kvôli zdravotným problémom 
musel tieto aktivity mierniť. K písaniu kroniky sa teda dostal takpovediac 
z dlhej chvíle. „Kedysi kroniku písal p. učiteľ Hrbatý, táto sa však stratila. 
Keďže ma písanie baví, rád sa rozprávam s ľuďmi a kým som mohol 
zúčastňoval som sa na rôznych obecných aktivitách, začal som si písať 
iba tak, sám pre seba takú súkromnú kroniku“, - hovorí p. Hlavačka. 
Dnes túto kroniku tvorí približne 20 šanónov, ktoré sú rozdelené 
do rôznych tematických celkov, napr. o športe, miestnych farároch, 
záhradách a skalkách, cintoríne a mnohé iné. „S písaním som začal už 
dávno predtým, ale kroniku v tej podobe ako je dnes, teda v takýchto 
šanónoch, som začal zaznamenávať od r. 1991. Najskôr som písal ručne, 
vystrihoval články z novín, ak tam bolo písané o ľuďoch z obce, ale aj 
rôzne iné. Neskôr som z Obecného úradu dostal písací stroj, nakúpil som 
si euroobaly a to čo som zaznamenal som ukladal do šanónov“, - hovorí 
p. Hlavačka. Prvá časť kroniky je rozdelená po mesiacoch od r. 1991 až 
do r. 2006 a pre každý deň je tu zaznamenaná teplota, aké bolo počasie 
ráno, večer, či v noci a pre každý deň je tu uvedená nejaká zaujímavosť o 

tom, čo sa udialo, či už v obci alebo vo svete. „V minulosti som napríklad 
rád hrával futbal“, - uviedol p. Leonard a pohotovo vybral časť venovanú 
športu. „Na týchto starých fotografiách je vidieť, že futbal sa u nás hrával 
už dávno, len nebol tak propagovaný ako teraz. Je tu napr. fotografia 
zo zápasu Mojzesovo – Úľany nad Žitavou, ktorý sa hral 14.7.1951 a 
Mojzesovo vyhralo 1:0. Sú tu rôzne fotografie mužstiev našej obce, aj 
tie novšie, s menami hráčov i s prezývkami rodín“ – hovorí p. Leonard. 
Keďže Mojzesovo je tiež vinársky kraj, ani na túto tematiku p. Leonard 
vo svojej kronike nezabudol. Zaznamenal tu napr. pobožnosť pri sv. 
Urbanovi patrónovi viníc, ktorá sa každoročne konala na viniciach pri 
soche sv. Urbana. Nájsť tu môžeme rôzne fotografie, či už zo spomínanej 
pobožnosti alebo napr. z oberačky z r. 1970. V ďalšom šanóne nájdeme 
kapitoly venované kultúrnej činnosti v obci, rybárstvu, poľovníctvu, 
spolu s fotografiami a nájsť tu môžeme aj stručný opis vzniku spoločnej 
ZDŠ Mojzesovo - Černík. Zaznamenané sú tu tiež rôzne stavby a 
technické zmeny, ktoré sa v našej obci udiali – regulácia rieky Nitry, prvý 
predaj plynových bômb, vyťahovanie ropovodného potrubia, ktoré 
viedlo cez rieku, stavbu telefónneho stožiara na starom ihrisku. V kronike 
nájdeme záznamy o mnohých občanoch obce Mojzesovo s fotografiami 
a prezývkami  i príbehy ako jednotlivé prezývky vznikli a doplnená je 
aj o piesne, ktoré sa spievali. „Jednotlivé udalosti zapisujem, nielen na 
základe vlastnej skúsenosti, ale aj z rozprávania iných. Syn Ľuboš sa 
zúčastňuje na obecných aktivitách, ľudia mi nosia fotografie, články z 
novín. Je to zdroj poznania o obci. Chcel som to zaznamenať pre ďalšie 
generácie, povedal som si, že toto raz bude niekto potrebovať. Je dobré 
vedieť ako sa obec menila, čo bolo na tom – ktorom mieste, aké sa nosilo 
oblečenie a čo sa v obci udialo“, - uviedol p. Leonard, ktorého písanie 
veľmi baví a je obdivuhodné s akým nasadením a záujmom túto kroniku 
vytvára a aj vo veku 72 rokov sa písaniu stále aktívne venuje. 
Kroniky poskytujú ponaučenie a inšpiráciu, zachytávajú zvyky a tradície 
a obec, ktorá takúto kroniku má, zanecháva o sebe kus histórie ďalším 
generáciám. Kroniku by mal písať človek, ktorý vloží do nej kus srdca a 
takým p. Leonard Hlavačka nepochybne je.

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková

Don František Teplan SDB sa narodil 23. februára 1917 v Mojzesove, zomrel v 
Turčianskych Tepliciach  10. novembra 2012. Študoval v Ostrave, filozofiu v Ríme, 
asistenciu vykonával v Trnave. Štúdium teológie absolvoval v Bratislave, kde 
v roku1949 získal titul ThDr. V roku 1951 začal pôsobiť ako kaplán vo farnosti 
Partizánske, o rok neskôr v Brezne, následne v Čiernom Balogu, v Žarnovici. V 
roku 1955 bol správcom fary Budča, následne v Španej Doline, v roku 1969 sa stal 
správcom fary vo farnosti Partizánske, potom v Pohronskej Polhore, v Hornej Štubni 
a v Slaskej. V roku 1977 bol farár František Teplan penzionovaný v Kňazskom dome 
v Turčianskych Tepliciach. Tu ho pozval listom biskup Rudolf  Baláž. V júni roku 2011 
sa mu zlomil už prasknutý krček, čo ho prinútilo ležať, sedieť. 10. novembra 2012 
zomiera...

Osobnosti Mojzesova

Farár, 
don František 
Teplan SDB

Božie prikázania sa vo veľkom meradle 
pripomínajú najmä počas dní adventu a na 
Vianoce. Vtedy sa snažia aj tí najväčší nevrlíci 
chovať slušnejšie, prístupnejšie.Lenže ja som 
presvedčená, že práve toto je tá typická faloš, 
pretože sa dobrá pohoda skrýva pod pláštik 
tzv. nárazovej decentnej slušnosti. Človek má 
byť človekom celý rok, i keď to samozrejme 
neznamená nechať si „skákať po hlave“. Na 
druhej strane má vedieť, kde je jeho miesto 
v živote, čo môže očakávať od druhých, s čím 
môže u nich počítať,ale aj aké sú jeho ľudské 
možnosti.
Človek tým, že je prísnejší, odmeranejší, 
neznamená, že je horší od toho, ktorý sa stále 
nahlúplo usmieva, či na všetko automaticky 
pritakáva.Práve za pláštikom vymenovanej, 
pripravenej „slušnosti“, najmä počas takých 
dní – ako sú Vianoce – sa veľakrát skrýva 
jeden intrigán, či falošník najhrubšieho zrna. 
Nedajte sa oklamať pekným slovom.Všímajte 
si iskru v oku. Oko vždy prezradí, či je to 
iskra životaschopná a láskavá, alebo štipľavá 
a zákerná. Na začiatku sme spomenuli Božie 
prikázanie: Miluj blížneho, ako seba samého. 

S tým vyvstáva aj ďalší problém, 
a síce, že častokrát sa až chorobne 
zameriame na starostlivosť 
o druhého, o člena rodiny, o deti, 
o rodičov a doslova padáme od 
únavy, „melieme“ z posledných síl, 
ako sa hovorí, ale vždy sa znova 
a znova postavíme a pomáhame 
a pomáhame a pomáhame... až 
nakoniec sa sami odrovnáme – a to 
zdravotne, fyzicky, aj psychicky. 
K čomu potom bola naša, doslova 
tyranská starostlivosť (voči sebe 
samému) o druhého? Veď sme 
si ňou spôsobili vlastné utrpenie, 
možno vážnu chorobu, depresívnu náladu, 
stratenú chuť do života, zabudli sme sa smiať. 
Áno, človek často v snahe iným pomáhať a zžiť 
sa s ich ,  prenáša ich bolesť na seba a zabúda 
práve na druhú časť spomínaného Božieho 
prikázania: miluj blížneho, ako seba samého, 
teda – miluj aj sám seba. Skrátka, ak sa vieme 
starať o druhých, starajme sa aj o seba.Veď 
kto nás má mať radšej, ako my samotní? Aj 
my potrebujeme oddych, relax, pohodu, 

pohladenie a pochopenie.A aj si 
len tak poleňošiť a nebyť v jednom 
kole starostí, tak ako to od nás 
veľakrát  vyžadujú príbuzní, rodina, 
partner, deti. Treba si vedieť 
postaviť svoju hlavu a vedieť aj 
„nie“, keď cítite, že je toho na vás 
veľa a jednoducho nevládzete.Veď 
láska k blížnemu neznamená zničiť 
sa zdravotne, ľudsky a aj finančne 
kvôli druhému. Kto potom pomôže 
vám? Ak sa spoliehate, že tí 
druhí – rýchlo zabudnite! Lásku 
treba správne dávkovať, rovnako 
tiež  pomoc. Inak je prasproste 

zneužívaná od každého, kto zistí, že ste 
citlivým človekom.  Preto si treba pestovať aj 
lásku k sebe samému a nedovoliť iným siahať 
na našu integritu, ale aj do súkromia, či na 
náš pokoj. Za celú redakciu želám všetkým 
čitateľom pri vstupe do nového roka 2013 – 
veľa lásky, úcty k sebe, aj k druhým a dôstojný 
život každému, kto si to za svoj zodpovedný 
vzťah k životu zaslúži. 
S úctou, Mgr.Alena Jaššová, šéfredaktorka

Miluj blížneho svojho, ale aj seba samého...!
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Aj vďaka JUDr. Emilovi Vančíkovi sa v nedávnej 
minulosti futbal v Mojzesove pozviechal

o JUDr. Emil 
Vančík je 

prezidentom 
Obecného 

športového zväzu 
v Mojzesove.  

Poprosili sme ho 
o zhodnotenie 
činnosti tohto 
Združenia za 

uplynulé roky, ako aj vyzdvihnutie 
úspechov, ale pohovorme si aj 

o nedostatkoch, resp.problémoch, 
ktoré treba neodkladne riešiť. Ako 

vyzerá prognóza činnosti aktivít 
a financovania zväzu do budúcnosti? 

Čo by bolo treba zlepšiť? Ako je na 
tom zväz s financiami na zabezpečenie 

činnosti v budúcom roku  Aké sú 
postoje sponzorov? Pomáhajú športu, 
alebo je to horšie? Koho by ste chceli 
vyzdvihnúť a komu poďakovať? To sú 

otázky priamo „na telo“ pre JUDr.Emila 
Vančíka.

- Do futbalového oddielu som vstupoval 
v roku 1997, kedy sa futbalový klub 

Družstevník Mojzesovo nachádzal v stave 
zániku. Vďaka vtedajšiemu starostovi 

obce pánovi Gábrišovi a niektorým ďalším 
zanieteným funkcionárom  FO, som bol 

oslovený, či nemám záujem pracovať 
v tomto klube.  Ako bývalému  hráčovi 
a rodákovi obce Mojzesovo, mi nebol 

stav v akom sa klub nachádzal ľahostajný, 
pretože približne tri týždne pred 

začiatkom sezóny hrozilo, že mužstvo 
sa do súťaže nezapojí, nebolo doriešené 

obsadenie miesta trénera, neboli 
finančné prostriedky na zabezpečenie 

chodu mužstva, jednak futbalových 
lôpt, trénovania a pod.. V prvom rade 
ako človek, ktorému záležalo na tom, 
aby tento futbalový klub nezanikol, 

resp. neukončil činnosť, som pri prvom 
stretnutí na členskej schôdzi, kde sa 
jednalo o tom, či sa futbalový klub 

zapojí do súťaže, alebo nie,  povedal,že 
urobím všetko čo bude v mojich silách, 
aby som futbalový klub  pre túto obec 

zachránil. Podarilo sa nám i napriek 
krátkemu času pred začatím súťaže 

skonsolidovať mužstvo a primerane ho 
pripraviť na súťaž. Veľkú prácu v tom 
čase pri mužstve vykonal, ako hrajúci 

tréner Radko Komáromi, ktorý sa ochotne 
ujal funkcie trénera bezplatne. Svojimi 

bohatými futbalovými skúsenosťami bol 
pre ostatných hráčov vzorom a príkladom. 

„A“ mužstvo v tom čase hralo II. triedu. 
Postupne sa mužstvo dostávalo do 

hernej pohody,  začalo sa umiestňovať na 
popredných miestach tabuľky a bojovalo 

o postup do Majstrovstiev  okresu, čo 
sa nám nakoniec aj podarilo.    I v tejto 

súťaži mužstvo nehralo podradnú úlohu. 
Z funkcie trénera z rodinných dôvodov 

odstúpil p. Komáromi, ktorý z mužstvom 
dvakrát postúpil a funkcie trénera sa ujal 

p. Michal Fehervári zo Šurian, bývalý hráč 
TJ Mojzesovo a rodák z obce Mojzesovo. 
Mužstvo pod jeho vedením absolvovalo 

tvrdú zimnú prípravu v rekreačnej oblasti 
Ružiná, časť Divín, kde vďaka mojím 

dobrým vzťahom s funkcionármi miestnej 
TJ, nám poskytli ubytovanie priamo na 
futbalovom ihrisku, pričom sa využívala 

i moja súkromná chata. Bez pomoci 
sponzorov, ktorý prispeli  k zabezpečeniu 

tejto prípravy by ju nebolo možne 
absolvovať. I touto cestou by som chcel 

poďakovať p. Miroslavovi Vašekovi, 
Branislavovi Zlatinskému, Miroslavovi 
Žigraiovi, Jánovi Teplanovi a všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali. Príprava sa 

počas sezóny odzrkadlila na výkonoch 
a mužstvo sa začalo umiestňovať na 

popredných miestach. Pred začiatkom 
sezóny 2006-2007 sme sa premenovali 

na Obecný športový klub Mojzesovo. Po 
jarnej časti sme na vedúce mužstvo TJ 

Zemné strácali 13 bodov. Tento náskok sa 
nám podarilo zlikvidovať, a v poslednom 
kole na domácom ihrisku proti mužstvu 
TJ Štúrovo B, i napriek, že bolo posilnené 

viacerými hráčmi „A“ mužstva, sa nám 
podarilo presvedčivo zvíťaziť a po 31 
rokoch  postúpiť do V. ligy. I napriek 

tomu, že sme sa v súťaži udržali iba jednu 
sezónu, odohrali sme ju so cťou. Mužstvo 

sme sa nesnažili posilňovať cudzími 
hráčmi( bolo by to finančne náročné), 

ale chceli sme, aby si túto súťaž odohrali 
hráči, ktorí si ju vybojovali. Po roku sme 
sa vrátili späť do MO, kde účinkujeme i v 

súčasnej dobe.  Pred sezónou 2012/2013, 
došlo k značnému omladeniu mužstva, 
čo sa odzrkadlilo i na výsledkoch. Mladé 

mužstvo doplácalo na svoju neskúsenosť. 
Veľkým prínosom pre mužstvo bol 

príchod  hrajúceho trénera, p. Buranského, 
ktorí spoločne s p. Zlatinským dokázali 

mužstvo stmeliť, začali poctivo trénovať.  
Do mužstva sa vrátili niektorí starší hráči, 

čo sa odzrkadlilo i na výsledkoch jesennej 
súťaže. Veľký prínos bolo i to, že v mužstve 

začali pracovať noví ľudia, p. Buranský, 
Zlatinský, Kozár a p. Hečko. Pred jarnou 

časťou súťaže bude potrebné zabezpečiť 
zimnú prípravu, bez ktorej nemožno 

v súťaži uspieť. Pevne verím,  že za pomoci 
Obecného úradu  sa nám ju spoločnými 

silami podarí zabezpečiť.  
Chcel by som sa zmieniť  ešte o niektorých 
veciach, ktoré sa ma trošku dotkli. Niektorí 

členovia obecného zastupiteľstva ma 
obvinili, že som odpredal tribúnu zo 
športového areálu. Túto som odkúpil 

v roku 2006 od Plastiky Nitra, ktorá 
likvidovala športovú halu. Spoločne s p. 

Gábrišom sme na mieste zistili, že sa 
jedná o zasúvaciu tribúnu slúžiacu na 
vnútorné účely.  Tribúnu som zakúpil 
z vlastných finančných prostriedkov, 
nakoľko zo strany Obecného úradu 

nebolo možné na tento účel vyčleniť 
finančné prostriedky. Tribúnu sme zo 

začiatku využívali. Postupne dochádzalo 
v dôsledku  poveternostných vplyvov 

k jej znehodnoteniu a z obavy, aby 
nedošlo k nejakému úrazu, sme ju 

prestali používať. Viackrát sme sa snažili 
aj s terajším starostom Ing. Čunderlíkom 
hľadať riešenie ako zabezpečiť finančné 

prostriedky na jej opravu. Starosta 
požiadal o dotáciu na tento účel, ako 
i na opravu kanalizácie kabín, avšak 

bezúspešne. Konzultoval som opravu 
tribúny a jej zastrešenie sviacerými 
odborníkmi. Na jej opravu by bolo 

potrebné 8 až 9 tisíc €, čo nebolo možné 
zabezpečiť.   Z toho dôvodu som sa 

rozhodol, keďže som ju ja zafinancoval, 
túto zlikvidovať a výťažok som bol 

ochotný investovať do zakúpenia dreva, 
hranolov a priestor, kde stála tribúna 
aspoň z časti zastrešiť, nakoľko v čase 

nepriaznivého počasie sa nemajú 
fanúšikovia kde schovať. 

V minulosti, keď sme sa trápili 
s problémom kosenia ihriska(vypadla 

nám kosačka), sme boli nútení požičiavať 
si kosačku od okolitých obcí, i z obce 
Vlkas, kde OÚ zakúpil kosačku, ktorá 
slúžila aj športovému areálu.  Snažil 

som sa osloviť niektoré peňažné ústavy, 
avšak neboli ochotní nám poskytnúť 

pôžičku, nakoľko nie sme príspevková 
organizácia. Nakoniec som sa dohodol 

s jednou organizáciou vo Vrábľoch, ktorá 
bola ochotná nám pomôcť. Dohodli sme 
sa na splátkach, pod tou podmienkou, že 
úverová zmluva bude na moje meno ako 
fyzická osoba. Keďže iné riešenie nebolo 

možné, súhlasil som, i keď som si bol 
vedomý do akého rizika idem v prípade 

nesplácania. Zaplatil som akontáciu i prvú 
splátku z vlastných prostriedkov. Ďalšie 
sme sa snažili plniť z výťažku diskoték. 

Prečo vtedy niekto z členov OZ neprišiel 
s návrhom, aby to zakúpil obecný 

úrad? Ľahko je niekoho obviňovať, ale 
s návrhom ako výboru pomôcť, nikto 

nepríde. V prípade nejakých nejasností 
sa rád zúčastním diskusie na obecnom 

zastupiteľstve. Mám za to, že za tie 
roky, čo pôsobím v OŠK, som vykonal 
kus poctivej práce a nepadne človeku 
dobre, že miesto poďakovania sa ma 
snaží niekto pošpiniť. Keďže sa blíži 
záver roka, chcel by som všetkým, 

ktorí pracujú pri jednotlivých mužstvách 
nášho futbalového oddielu, hráčom, 
a všetkým našim verným fanúšikom 
zaželať príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov v kruhu svojej rodiny, do nového 
roka hlavne pevné zdravie, veľa osobných 

a pracovných úspechov a veľa, veľa 
športových zážitkov. 

otázky: redakcia

Naše Mojzesovo 11



Rok 2012 
Narodili sa  
Hana Komáromyová 9.7.2012
David Malík 10.7.2012
Barbora Hudečková 26.7.2012
Nikolas Čongrády 13.9.2012
Oliver Porubský 31.10.2012
Tomáš Janči 13.11.2012
Uzatvorili manželstvo  
Mgr.Martin Kajanovič – Ing. Mária Švecová 14.7.2012
Tomáš Janči – Zdenka Piková 21.7.2012
Vladimír Popelka – Hana Rupeková 28.7.2012
Stanislav Výberčí – Miroslava Špacírová 4.8.2012
Samuel Polomský – Ing. Silvia Kajanovičová 29.9.2012
Juraj Vašek – Martina Kečkéšová 6.10.2012
Viktor Očkaj – Andrea Búranová 6.10.2012
Branislav Kišš – Anna Valentová 16.11.2012
Zomreli 
Milan Čongrády 8.7.2012
Ján Žigrai 19.7.2012
Leonard Víbercsi 22.7.2012
Marián Buranský 24.7.2012
Vladimír Buranský 27.7.2012
Stanislav Čongrádi 30.7.2012
Eleonora Eliasová 4.8.2012 
Františka Babjaková 13.8.2012
Mária Dinnyésová 24.8.2012
Hedviga Drahošová 24.8.2012
JUDr. Imrich Gajdošík 5.9.2012
Božena Vulganová 6.9.2012
Rozália Fišanová 11.9.2012
Dominik Pápay 3.12.2012

Spoločenská rubrika po novom
Oznamujeme všetkým občanom 
obce, že môžu aj sami prispievať 
do svojej obecnej spoločenskej 

rubriky a to tým, že môžu poslať 
na uverejnenie fotografie svojich 
jubilujúcich rodičov, deti, resp.

ako spomienka na už zomrelých, 
pripomenutie si výročia ich úmrtia, 

ale tiež fotografie zo svadobných  
udalostí, promócií, krstu, či iných 
rodinných osláv... Vždy aktuálne 
– počas daného roka – a redakcia 
informácie zaradí do spomínanej  

SPOLOČENSKEJ RUBRIKY.

Spoločenská kronikaNajlepšími strelcami 
v Mojzesove po jesennej 
časti sú Marián Hoppan 

a Michal Levák
Po krátkej letnej prestávke sa opäť rozbehli aj futbalové majstrovské 

zápasy, ktorým predchádzal futbalový  turnaj 2. ročník Memoriál 
Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča. Na turnaji sa predstavili futbalové 
mužstvá zo susedných obcí: TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou, 1. FC 

Černík, OFK Maňa a domáce mužstvo OŠK Mojzesovo. Turnaj mal 
veľmi dobrú úroveň a všetky mužstvá si ho pochvaľovali. Veľmi radi 

by sa predstavili aj na budúcom ročníku. Víťazom turnaja sa stalo 
domáce družstvo OŠK Mojzesovo, na druhom sa umiestnilo mužstvo 
OFK Maňa, na treťom TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou a na štvrtom 

mieste 1. FC Černík. Mužstvo dospelých začalo v auguste jesennú 
časť sezóny 2012/2013. V mužstve dostalo príležitosť veľa mladých 

hráčov. T mužstvom začal pracovať tréner Andrej Buranský, ktorému 
pomáhali Maroš Slovák a Branislav Zlatinský. V priebehu sezóny sa k 

mužstvu pripojil aj kanoniér Marián Hoppan. M. Krehák, J. Hoppan, L. 
Eliáš, Mi. Halás, Ma. Halás a hrajúci tréner A. Buranský boli v zápasoch, 

v ktorých mohli nastúpiť ako opora mužstva, čo sa prejavilo hlavne 
v poslednom jesennom kole, keď naše mužstvo zvíťazilo nad jasným 
suverénom jesennej časti ŠK Svodín. Mužstvo dospelých je po jesen-

nej časti na 11. mieste odohralo 13 zápasov, z ktorých 4 vyhralo, 3 
remizovalo a 6 prehralo pri skóre 19:33. Najlepším strelcom mužstva 

je Marián Hoppan s 8 gólmi. Mužstvo je veľmi dobre poskladané, 
pôsobia v ňom mladí hráči, ktorých dopĺňajú starší hráči. Po dobrej 

zimnej príprave chceme, aby mužstvo stúplo v tabuľke smerom hore. 
Naším cieľom je skončiť do 6. miesta, kam určite toto mužstvo patrí. 
V súťažnom ročník 2012/2013 sa predstavilo iba jedno mládežnícke 

mužstvo – dorast. Nakoľko z dorastu odišlo 6 hráčov do mužstva 
dospelých a v doraste ostalo málo hráčov, bolo treba mužstvo doplniť 

hráčmi zo žiackeho mužstva. V žiackom mužstve zostalo 8 hráčov a 
to je na súťažné zápasy málo. Preto dostali možnosť hrať v žiackom 
mužstve v susednej obci. Mužstvo dorastu pôsobí aj naďalej v Ma-

jstrovstvách oblasti skupina „A“. Je to mladé mužstvo, nakoľko v ňom 
hrajú žiaci. V mužstve pôsobia aj 4 hráči zo susednej obce a jeden hráč 
dochádza z Lipovej. Po jesennej časti je mužstvo na 7. mieste. Odohra-

lo 9 zápasov, z ktorých 3 vyhralo, 2 remizovalo a 4 prehralo pri skóre 
19:24. Najlepším strelcom po jesennej časti je Michal Levák s 5 gólmi. 

Trénerom mužstva je Maroš Slovák.
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