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o Ani sme sa nenazdali – a časopis 
Mojzesovčanov vychádza už tretí 
rok (prvé číslo vyšlo decembri 2011). 
Občania ho privítali vskutku dobre, 
pretože je akýmsi zrkadlom ich života, 
vždy v uplynulom polroku. Aj v tomto 
budeme mapovať život obce od 
decembra 2012 do júna 2013. A úvodné 
slovo ponecháme – ako inak – starostovi 
obce  - Ing. Jozefovi Čunderlíkovi, aby 
povedal svojim spoluobčanom oficiálne 
informácie. Takže, pán starosta, čo sa 
udialo v obci v uplynulom polroku – čo sa 
týka práce obecného úradu, poslancov? 
Čo akútne ste riešili, ako sa vyvíjajú 
investičné akcie (projekty), ako sa napĺňa, 
či míňa obecný rozpočet? 
- Tento polrok sme sa spamätávali 
z investičných akcií, ktoré obec realizovala 
vo vlaňajšom roku, čo nás stálo nemalé 
finančné prostriedky,  a zamerali sme sa 
hlavne na splatenie dlhu na faktúrach, ktorý 
sme už dva a pol roka tlačili pred sebou. 
Môžem konštatovať, že sa nám tieto dlžoby 
podarilo splatiť. Jedinému, komu dlžíme, je 
firma Brantner Nové Zámky a to faktúry za 
tento rok. Obec spláca štyri úvery a leasing 
služobného auta. Úver na rekonštrukciu 
kuchyne,  kde zostatok je 99.800,- €, úver na 
infraštruktúru zostatok 30.489,- €, dlhodobý 
investičný úver zostatok je 24.146,- €, úver 
ŠFRB zostatok je 353.889,- €. Za služobné 
auto nám zostáva splatiť 3.185,- €. Obec 
má ešte kontokorentný úver, tzv. rýchlu 
linku, vo výške 17.300,- €. V tomto polroku 
sme kompletne zrekonštruovali toalety 
v školskej jedálni, uvoľnili sme peniaze na 
dovybavenie materskej školy, dokúpili sme 
nový softvér na spracovanie miestnych daní 
a poplatkov za TKO. Na najbližšie obdobie 
máme veľa plánov a úloh, akútne musíme 
riešiť materskú školu, kultúrny dom, ktorý 
je v havarijnom stave, budovu obecného 
úradu – výmenu okien, zateplenie. Prístrešok  
k domu smútku, dokončiť chodníky, opraviť 
miestne komunikácie, vystavať detské 

ihrisko pri obecnom úrade a pod. Čo sa nám 
podarí zrealizovať,  závisí od finančných 
prostriedkov, ktoré máme k dispozícii a na 
prípadných dotáciách, ak ich samozrejme 
získame.
o Aká je úspešnosť obce v získavaní 
peňazí z Eurofondov? Darí sa?
- Čo sa týka nenávratných finančných 
príspevkov z prostriedkov Európskej 
únie, neboli vyhlásené výzvy, do 
ktorých by sa naša obec mohla zapojiť. 
Nenávratný finančný príspevok sme 
žiadali na dokončenie územného plánu 
obce Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja. Na tento účel nám 
už raz bola poskytnutá dotácia, uvidíme 
či dostaneme na dofinancovanie tohto 
projektu.
o V uplynulom čísle ste načrtli problém 
s budovou Materskej školy, ktorá bola 
odpredaná súkromnej osobe, ako sa 
problém rieši? Resp. sa už vyriešil? Ak 
áno, ako? Ak nie, s čím obec uvažuje do 
budúcnosti?
-  Nerád sa vraciam k tomuto problému, ešte 
stále sa neviem spamätať z toho, ako nás 
farár oklamal, keď sľúbil, že škôlku odpredá 
(resp. vymení za ornú pôdu) obci. Ani nás 
na to neupozornil, že sa ju chystá vymeniť 
za ornú pôdu s iným subjektom. Oznámil 
mi to až  po zápise v katastri. V podstate 
ublížil všetkým Mojzesovčanom tým, že 
„pripravil“ deti o škôlku. Je veľmi smutné, 
že farár hľadí iba na seba a nie na občanov, 
a že nevidí ani deti. Je naivné si myslieť 
a verejne vyhlasovať, že škôlka zmenou 
majiteľa nezmení účel, to dosvedčujú 
i jednania s novým vlastníkom budovy. 
Zatiaľ sa nevieme dohodnúť o novej 
nájomnej zmluve, riešili sme to na obecnom 
zastupiteľstve, kde sme škôlku chceli naspäť 
vymeniť za ornú pôdu,  avšak nový majiteľ 
s tým nesúhlasil, navrhli sme nájomnú 
zmluvu na 10 rokov, ale opäť majiteľ 
nesúhlasil so sankciami, ktoré sme chceli 
zakotviť do zmluvy pri jej nedodržaní. Takže 
zostáva naďalej v platnosti pôvodná zmluva, 
uzatvorená s našim farárom, kde prenájom 
končí 31.12.2014. Nič iné nám nezostáva 
iba škôlku presťahovať  do Základnej školy, 
čo nás bude stáť minimálne 20.000,- €. Je 
to škoda, lebo tieto peniaze by sme mohli  
využiť na iné investičné akcie.
o Čoraz viac sa kladie v mestách a obciach 
dôraz na ochranu a čistotu životného 
prostredia, verejných priestranstiev, sú 

prísnejšie postihy za  znečisťovanie resp. 
lajdácky prístup k životnému prostrediu. 
Aká je situácia v obci Mojzesovo?
- Aby sme predchádzali tvorbe čiernych 
skládok, tak už dva roky pristavujeme 
v rôznych častiach obce veľkokapacitný 
kontajner na nadrozmerný odpad a drobný 
stavebný odpad, no i napriek tomu sú 
niektorí občania neukáznení a vyvážajú 
smeti po katastri obce. Evidujeme štyri 
lokality, kde nám vznikajú čierne skládky, 
ktoré obec na vlastné náklady likviduje. Sú 
to: stará baňa,  kút, cesta na Ondrochov 
a skládka pri autobusovej zastávke nad 
futbalovým ihriskom, ktorú sme pred 
nedávnom vyčistili. V obci máme zavedený 
separovaný zber, ktorý nám raz mesačne, 
bez poplatkov, odváža firma Brantner Nové 
Zámky, ďalej v obci máme veľkokapacitný 
kontajner na sklo, umiestnený pri 
Športklube, tri nízkokapacitné kontajnery 
na plast a tri na papier, jeden kontajner 
na použité šatstvo.  Spolupracujeme 
i s Priateľmi Zeme, ktorí nám raz za rok 
bezplatne pripravia “brožúru“  do každej 
domácnosti. Tentoraz nám pripravili 
publikáciu Odpad trieď a kompostuj. No 
i napriek tomu niektorí občania neseparujú. 
Do veľkokapacitného kontajneru na drobný 
stavebný odpad, hádžu plasty, pneumatiky 
a iný odpad odvoz takéhoto pomiešaného 
kontajneru je drahší až o 300,- €. Čo sa týka 
separovania odpadu, tak ten separuje iba 
okolo 40% domácností. Z tohto všetkého sa 
odvíja výška poplatku za TKO, ktorá je teraz 

„So starostami okolitých dedín sme 
sa dohodli, že vytvoríme mikroregión 
Nitrava, nakoľko takéto mikroregióny 

sú viac podporované finančnými 
dotáciami“, 

- hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce Mojzesovo
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na úrovni 14,01,-€ na osobu/rok. Za rok 2012 
obec zaplatila za odvoz TKO 21.500,- €. 
o Ako sa stavajú samotní občania 
k tejto oblasti? Snažia sa pomáhať pri 
zveľaďovaní, čistote obce, alebo im to je 
ľahostajné?
- O čistotu obce sa väčšinou stará obec 
prostredníctvom nezamestnaných 
evidovaných na Úrade práce.  Veľmi nám 
pomáhajú i miestne organizácie, hlavne 
záhradkári  a poľovníci, ktorí  sa ochotne 
angažujú do rôznych brigád zameraných na 
čistotu a úpravu obce. Taktiež aj niektorým 
občanom nie je obec ľahostajná, napríklad 
rodina Jána Eliáša sa  ponúkla, že opraví 
kaplnku na cintoríne, ak obec zabezpečí 
materiál, alebo pani Helena Buránska sa 
podujala vymaľovať sochu Panny Márie na 
cintoríne. 
o Aká je spolupráca obce s inými obcami 
regiónu? Je dobré , že takáto spolupráca 
existuje?
- Je ťažké hovoriť  o nejakej aktívnej 
spolupráci medzi obcami v regióne. Skôr je 
to o priateľských vzťahoch medzi starostami 
obcí, ktorí si navzájom pomôžu, poradia, 
málokedy, vlastne skoro vôbec idú obce 
do spoločných projektov. Výnimku tvoria 
mikroregióny, v Nitrianskom samosprávnom 
kraji je ich okolo 26.  Ich úlohou je vytvoriť 
prechodné obdobie na získanie vzájomnej 
dôvery, partnerstva a overenie si schopnosti 
spolupráce a riešenia konkrétnych 
spoločných problémov a spoločných 
projektov, ako napríklad v oblasti 
životného prostredia, nezamestnanosti,  
koordinovania Programu obnovy dediny 
a pod.  Na  ich realizáciu sú mikroregióny 
podporované finančnými dotáciami. 

Naša obec  zatiaľ nie je členom 
žiadneho mikroregiónu, preto 
so starostami okolitých dedín 
sme sa dohodli, že vytvoríme 
mikroregión Nitrava. 
o Aj Nitriansky samosprávny 
kraj je voči Vašej obci 
ústretový. Podporil finančne 
spoločenské akcie. Môžete nám 
niečo k tomuto povedať? 
 - Áno, Nitriansky samosprávny 
kraj nám schválil na kultúrne 
a športové akcie štyri dotácie  
v celkovej výške 950.- €.  
Tieto dotácie sme použili na 
materiálne zabezpečenie 
Detských rybárskych pretekov, 
Medzinárodného  dňa  detí, 
a použijeme ich ešte na realizáciu 
Detského tábora a futbalového 
turnaja  „Memoriál Andreja Vašeka a Petra 
Kajanoviča“.  Okrem toho nám pomohol  
i pri riešení problémov pri revitalizácii 
verejného priestranstva obce, kde vďaka 
patrí  zamestnancom SO/RO pre ROP, ktorí 
s vysokou profesionalitou riešili problémy 
pri implementácii tohto diela. 
o Jún bol vo Vašej obci krásne otvorený, 
prvého júna sa uskutočnili rybárske 
preteky, 2. júna ste mali kultúrno-
športové podujatie pre deti a občanov na 
Vašom ihrisku, čo sa tam dialo?
- Ako sa stalo pravidlom, i tento rok sme na 
Medzinárodný deň detí pripravili detské 
rybárske preteky, ktorých sa zúčastnilo 
65 detí.  Súťaž viedol Jozef Čunderlík ml. 
s Pavlom Melíškom, o občerstvenie v roli 
šéfkuchára sa postaral Ján Kajanovič. 
Ceny odovzdal predseda výboru SRZ MsO 

Šurany  Mgr. Marek Bartovič 
a rybársky hospodár Ing. 
Roman Buršák. Akcia sa 
vydarila, čo bolo vidieť aj 
na spokojných tvárach detí, 
veď každé dieťa si odnieslo 
darček. 
2.  júna sme pripravili na 
futbalovom ihrisku akciu 
venovanú deťom. Prebiehali 
tu rôzne súťaže, ako napr. 
streľba so vzduchovky, 
skákanie vo vreci, hod 
loptičkou na cieľ a pod., za 
ktoré boli víťazi odmenení 
medailami, diplomami 
a vecnými cenami, pritom 
každé dieťa dostalo balíček 
so sladkosťami a hračkou, 
celkom sa rozdalo 162 

balíčkov. Na vyšantenie pre najmenších sme 
zabezpečili nafukovací hrad, a nafukovaciu 
kĺzačku, pre väčšie deti pripravili ukážky 
hasiči, policajti a vojaci. Kultúrna komisia 
zabezpečovala maľovanie na tvár. Na 
záver sa predstavil všetkým účastníkom 
cirkus Karlson. Počas akcie sa podával 
srnčí guláš, ktorý navarili Luboš Slovák , 
Vincent Šrámek a Štefan Hancko st. a sladké 
pokušenie v podobe šišiek s jahodovou 
penou, ktoré  pripravila Viera Kečkéšová.  Za 
to, že sa tento víkend  vydaril, patrí vďaka:  
kultúrnej komisii, Miestnej organizácii 
slovenského zväzu záhradkárov, Miestnej 
organizácii poľovníckeho združenia a hlavne 
sponzorom, ktorí či už svojou finančnou 
hotovosťou, alebo vecnými darmi, pomohli 
materiálne podporiť tieto akcie.

otázky: redakcia

Nitriansky samosprávny kraj
Poľovnícke združenie Mojzesovo

Slovenský zväz záhradkárov Mojzesovo
Ing. Stanislav Becík

Juraj Kozár
DELA Company Slovakia, s. r. o.

EZ – Elektromont
Chovateľ - Blanka Neumaierová

Branislav Zlatinský 
Wikus SK, s.r.o.

Miroslav Vašek- Novosev
Miroslav Vašek
Štefan Hancko
Proka SK, s.r.o.

Magdaléna Melišová
Miriam Petrášová 
Kvetinárstvo Flóra 
Viera Kečkéšová 

Pohostinstvo RELAX
 Ján Rupek st.

František Horváth

Ivana Vančíková  Športklub 
Vincent Šramek
Anna Buranská

Potraviny Buranská
Miroslav Kanás, SHR

Mgr. Alena Jaššová – súkromné vydavateľstvo regionálnych 
časopisov
Firma NIPA

František Vagyovszký – VAĎO, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DOVOTEX, Šaľa

Vladimír Chovan
T. Ch. I.

Ivan Kajanovič
Patrik Baláž
Peter Martiš

Mestský rybársky zväz Šurany
Sympatizanti rybárov

Zuzana Liptáková  Papierníctvo Šurany
Ľuboš Klepoch

Epos LK
Miroslav Jakubec

Obec Mojzesovo oceňuje 
finančnú podporu, ktorú 
získala od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a 

ďakuje prostredníctvom 
časopisu jeho županovi Doc. 
Ing. Milanovi Belicovi, PhD. 

(na snímke). 

Ďakujeme sponzorom Detských rybárskych 
pretekov a Medzinárodného dňa detí – jún 2013
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24. apríla 2013 bola vykonaná spoločná odborná príprava krízových 
štábov obcí a krízového štábu Obvodného úradu Nové Zámky, za 
súčinnosti Ozbrojených síl SR a polície OOPZSR. Odborná príprava 
bola zameraná na riešenie povodní a vzájomnú súčinnosť orgánov 
miestnej štátnej správy, samosprávy a špecializovanej štátnej správy. 
Spoločná odborná príprava bola vykonaná v obci Mojzesovo, kde 
praktickou činnosťou bol precvičený krízový štáb obce Mojzesovo 
a celá táto činnosť bola prezentovaná, ako ukážka pre všetkých 
starostov obcí v rámci obvodu pôsobnosti ObÚ Nové Zámky.
Odbornú prípravu riadil prednosta ObÚ Nové Zámky Ing. Marek 
Oremus a praktickú činnosť riadil vedúci odboru CO a KR Mgr. 
Jozef Slovák. Zamestnania sa zúčastnili všetci starostovia obcí 
v obvode pôsobnosti ObÚ Nové Zámky (39 obcí z toho 2 mestá), 
prednostka ObÚ ŽP (Obvodný úrad životného prostredia) Ing. Mária 
Hrušková, riaditeľ OR HaZZ plk. JUDr. František Jankovský, riaditeľ OR 
PZ plk. Mgr. Daniel Záhorák, štatutárni zástupcovia Colného úradu 
Nitra pplk. Ing. Alena Naštická, VÚ 1046 Nitra mjr. Ing. Andrej Tvrdoň  
a  kpt.Ing. Radovan Vojtuš.
V rámci súčinnosti s OS SR bola vykonaná ukážka evakuácie miestnej 
školy a vykonanie protipovodňových opatrení na rieke Nitra 
v katastri obce Mojzesovo, ako i regulácia a riadenie dopravy v obci. 
Starosta obce Mojzesovo  Ing. Jozef Čunderlík vytvoril veľmi dobré 
podmienky pre vykonanie uvedeného odborného zamestnania 
a precvičenie vlastného krízového štábu obce.

Organizačne a odborne odbornú prípravu zabezpečil a vykonal 
ObÚ Nové Zámky odbor CO a KR (civilnej ochrany a krízového 
riadenia).  Starostovia obcí, ako i členovia KŠ ObÚ prakticky precvičili 
predpokladanú činnosť pri vzniku povodne v obci Mojzesovo 
s dôrazom na vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej 
aktivity v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, 
vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie (MS) a vydávania 
príkazov na osobné úkony a dodanie vecných prostriedkov (VP) v 
zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. Činnosť krízového štábu bola precvičená 
v súlade so zákonom č.387/2002  Z.z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. V odbornej časti 
diskusie odzneli veľmi cenné námety, ale i pripomienky, najmä 
k včasnému varovaniu obyvateľstva, vyhodnotenia prognózy 
predpokladaného vývoja situácie a vykonanie prvotných opatrení 
na zamedzeniu vzniku povodne, ako i na včasnú refundáciu 
nákladov vynaložených obcami na zabezpečovacie a záchranné 
povodňové práce. Úlohy a ciele odbornej prípravy boli splnené, 
krízové štáby obcí a ObÚ získali nové poznatky a skúsenosti z oblasti 
činnosti orgánov krízového riadenia so zameraním na mimoriadne 
udalosti – záplavy, ktoré sa v poslednom období vyskytujú 
pravidelne.

pripravil: 
Mgr. Jozef Slovák, vedúci odboru CO a KR ObÚ Nové Zámky

V apríli tohto roku sa V MojzesoVe uskutočnila spoločná 
odborná prípraVa krízoVých štáboV obcí a obVodného úradu 
noVé záMky V spolupráci s ozbrojenýMi silaMi a políciou sr
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záhradkári hodnotia svoju činnosť za uplynulé obdobie...
Hovoria: Ľuboš Opát - predseda 
záhradkárov v Mojzesove, Ing. Peter 
Porubský -podpredseda organizácie, 
Juraj Mikulec – predseda finančnej 
komisie záhradkárov:
Prvou veľkou akciou bol Tradičný záhrad-
kársky ples, ktorý je populárny v dedine, 
i v širokom okolí. V prvých mesiacoch 
roka sa záhradkári zúčastnili degustácie a 
Okresnej výstavy vín v Šuranoch. 
„Zúčastnili sme sa aj na strihaní strom-
kov v Úľanoch nad Žitavou. Strihali sme 
stromky aj pri ceste na most, kde sme 
upratovali aj okolie“, hovorí Ľuboš Opát, 
predseda organizácie. 
„Deti z MŠ kreslili výkresy na výstavu 
ovocia, zeleniny a kvetov v obci. Taktiež 
kreslili do výtvarnej súťaže pre deti. V 
priebehu roka sme zorganizovali 8 brigád 
pri zveľaďovaní obce. Zaráža nás, čo sme 

sa snažili my upratať, to nám niektorí 
naši spoluobčania pokazili, napr. úprava 
svahu pri hlavnej ceste a čierna skládka 
pri autobusovej zastávke. Najväčšiu akciu, 
akú naša organizácia pripravila, bola už 
tradičná miestna výstava ovocia, zele-
niny a kvetov, ktorú navštívilo veľa ľudí. 
Zúčastnili sme sa regionálnej výstavy jabĺk 
na Máni. Tu sme vystavovali 35 vzoriek 
jabĺk. 22 vzoriek jabĺk bolo z našej obci 
vystavených aj na celoslovenskej výstave 
v Trenčíne. Ruky k dielu sme priložili pri 
stavaní mája v dedine a pripravili sme Vat-
ru pri príležitosti MDD, kde sme prispeli 
aj finančne. Zúčastnili sme sa aj súťaže vo 
varení gulášu, kde naše družstvo obsadilo 
prvé miesto,“ hovorí podpredseda, Ing. 
Peter Porubský.
 „Boli sme na trojdňovom zájazde, kde 
sme absolvovali výstup na Jánošíkové 

diery. Výletu sa zúčastnilo 25 záhradkárov 
a rodinných príslušníkov. Niektorí záhrad-
kári z našej organizácie sa zúčastnili tiež 
Svätomartinského požehnania mladých 
vín s degustáciou v Úľanoch nad Žitavou. 
Nezabudli sme ani na našich okrúhlych ju-
bilantov, ktorí boli tento rok dvaja, každý 
dostal malý upomienkový darček. Všetko 
naše úsilie sme si pripomenuli posedením 
pred Vianočnými sviatkami,“ Ľuboš Opát, 
predseda organizácie. 
 „Na záver by som chcel poďakovať Vám 
všetkým, ktorí ste nám pomáhali pri 
zdarnom fungovaní našej malej záhrad-
kárskej organizácie v Mojzesove“, hovorí 
Juraj Mikulec, predseda finančnej komisie 
miestnej organizácie záhradkárov v Moj-
zesove.

Aj
mojzesovskí
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Kultúrno-spoločenské aktivity obce v prvom polroku 2013
Veľkonočné tvorivé dielne

otvorili svoje vráta pre všetkých malých a veľkých majstrov 
23. marca 2013. V čase od 14. 00 hod. do 18.00 hod. patrili 
priestory na Obecnom úrade v Mojzesove deťom, rodičom 
a starým rodičom – proste všetkým obyvateľom Mojzesova, 

ktorých oslovila tradícia Veľkej noci.
Ako to už chodí, keď sa zíde dostatočný počet nadšencov 
plných elánu a chuti tvoriť, o dobrú zábavu a popoludnie 
nabité nespočetnými nápadmi a dobrou náladou nebola 
núdza. Každý si prišiel na svoje – nové techniky zdobenia 
veľkonočných kraslíc oslovili nielen deti, ale aj dospelých 
návštevníkov podujatia. Pod šikovnými rúčkami sa rodili 

ovečky vytvorené z vaty, papiera či odpadového materiálu. 
Kraslice hýrili všetkými farbami dúhy podobne, ako ich malí 

tvorcovia. Deti nezapreli svoju nápaditosť, vynaliezavosť 
a chuť – učiť sa niečo nové. Stačila chvíľka pozornosti 
a sústredenia a na svet prišli krásne botkové sliepočky 
a kohútiky, ktoré obohatili zbierku hydiny v nejednej 

domácnosti malých tvorcov.
 Príjemné prostredie a atmosféru sviatkov dopĺňala výstava 

prác detí MŠ a žiakov prvého stupňa ZŠ v Mojzesove. 
 Popredné miesto patrilo tvorbe miestneho rezbára pána 
Vašeka. Dôstojnosť a krása, vyžarujúca z jeho drevených 
sôch podčiarkli spolu s ďalšími vystavenými historickými 

artefaktmi – hlinenými črpákmi, pôvodnými ľudovými 
tkaninami, prútenými košíkmi, pletenými korbáčmi, rapkáčmi 

a píšťalkami fantáziu a zručnosť, ktorú vynaložili tvorcovia 
predmetov na ich zhotovenie. Výstava priblížila život a 

tradície dávno zašlých čias všetkým prítomným súčasníkom. 

Deň Matiek
 je príležitosťou poďakovať sa, za všetku vrelú lásku, nehu a 

starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti a rodinu. Je 
to deň vďaky za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť ktorá 

denne sprevádza každý krok ženy- matky.
Svojim mamkám, mamám, starým mamám sa za každú rozprávku, 

ktorou obohatili a obzvláštnili detskú dušu. Za každú pieseň, 
zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc, za 

každé ráno a každý deň plný materinskej lásky prišli poďakovať 
svojim vystúpením deti MŠ. Svojimi básňami, piesňami a tancom 

rozohriali všetky srdcia v sále KD.
Po nich kyticu vďaky, utkanú zo slov, lásky, a nehy obohatili o 

vystúpenie deti prvého stupňa ZŠ Mojzesovo – Černík. Najkrajšie 
detské vyznania, najdrahšej bytosti vo vesmíre – svojej mame, 
predniesli deti v plnej vážnosti a s odhodlaním ukázať všetkým 
prítomným, ako veľmi svoju mamku ľúbia.  Za všetku dobrotu a 

lásku, opateru a ochranu tých najbezbrannejších – detí, poďakoval 
vo svojom príhovore starosta obce Ing. J. Čunderlík, ktorý vyzdvihol 

aj neľahkú úlohu modernej ženy, súčasníčky, ktorá je plne 
vtiahnutá do vĺn spoločenského diania a rovnakým dielom ako 
muž sa podieľa na materiálnom zabezpečení rodiny, no zároveň 
plní i nenahraditeľnú úlohu matky.  Posledná spomienka a slová 
básnika patrili mnohým mamám, ktorým nebolo dopriate prežiť 

život po boku svojich detí a v kruhu rodiny, ženám – matkám, ktoré 
predčasne odišli z tohto sveta a na svojich najbližších sa dívajú z 

diaľav sveta iného...  Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je 
dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko 
znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa 

ničím nahradiť...za toto všetko, ešte raz - VĎAKA MAMA!
Stavanie mája
predvečer Prvého 
mája sa už tradične 
niesol v duchu 
oživenia tradícií, 
ktoré sme zdedili 
po našich predkoch. 
Aj keď už z ulíc 
nezaznieva známa 
pieseň, ktorú 
spievali v minulosti 
mládenci slobodným 
dievčatám …“ 
Staviame my máje, 
čo nám dajú za 
ne...“ dobrá nálada a 
zvedavosť, aký bude 
ten tohtoročný máj, či „znovu narastený stužkový strom“ ako hovoria malé deti, vyhnali do ulíc 
a do priestorov námestíčka pred Obecným úradom takmer všetkých obyvateľov obce.  Mladšie 
ročníky mužov ochotne asistovali pri osadení tohtoročného mája na tradičné miesto – do parku 
pred Obecným úradom, 
kde zotrval celý mesiac. O 
krátky, ale o to milší kultúrny 
program sa postarali deti 
MŠ Mojzesovo.  Potom sa už 
kroky všetkých zvedavcov 
upriamili na cestičku k 
pripravenej vatre, kde si 
za výdatnej asistencie 
členov MO SZZ všetci malí 
a veľkí hladoši pochutnali 
na špekáčikoch a chutnom 
guláši. Nebola núdza o 
dobrú zábavu a skvelú 
muziku.  
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Medzinárodný deň detí a rybárske 
preteky pre 
malých rybárov
oslavy Medzinárodného dňa detí 
boli už tradične rozdelené do 
dvoch dní. V sobotu – 1.6.2013 
- sa konali na miestnom rybníku 
rybárske preteky pre malých 
rybárov. 
V nedeľu – 2.6.2013 - pokračovali 
oslavy zábavným popoludním 
na futbalovom ihrisku TJ 
Mojzesovo. Deti 
prišli pozdraviť 
príslušníci Zboru 
ochrany železníc 
z Nových Zámkov, 
príslušníci 
Obvodného 
oddelenia 
policajného 
zboru zo Šurian a 
pracovníci - vojaci 
z náborového 
oddelenia 
armády v Nitre.  
Sen takmer 
každého malého chlapca – sedieť v 
hasičskom, policajnom či vojenskom aute 
sa stal skutočnosťou. Malí bojovníci a 
bojovníčky si mohli vyskúšať nielen jazdu 
v autách príslušníkov silových rezortov, 
ale aj poťažkať v rukách zbraň, vyskúšať 
si putá či striekať s hasičskou striekačkou, 
ktorú udržať v malých rúčkach nebola veru 
žiadna sranda.
Na skutočných vojakov sa menili chlapci 
v stane armády za pomoci vojenských 
maskovacích farieb, ktoré zmenili v momente každú tváričku na nepoznanie 
a z malých chlapcov sa razom stali bojovníci. Nežnejšie pohlavie – dievčatá 
menili na farebné motýle, rozkvitnuté ruže, či dravé šelmy ruky výtvarníčok, 
ktoré maľovali  deťom na tvár. 

Na svoje si prišli aj športovci a športovkyne – súťažilo sa v rôznych 
športových disciplínach ( skákanie vo vreci, pavučina, hod loptičkou, hod 
granátom, streľba zo vzduchovky...) tých najšikovnejších čakali diplomy a 
medaile. Najmenší drobci sa do sýtosti zabavili na nafukovacom hrade a 
tobogáne, užili si krásne slnečné popoludnie do sýtosti.  Všetky deti boli 
odmenené sladkosťami a malou pozornosťou od sponzorov, bez ktorých 
by sa popoludnie plné zábavy, šťastia a smiechu nemohlo konať. Rodičia si 
pochutnali na výbornom guláši a sladkých šiškách. Oslavy dňa detí uzavrel 
svojim vystúpením hosťujúci cirkus. Veľkí a malí diváci mali možnosť vidieť 
rôzne atrakcie a exotické plazy. 

HĽADANIE KRAJINY NEKRAJINY
Krajina zázračna , ktorú ukrývajú na svojich stránkach knihy , otvorila svoje brány pre všetky 
zvedavé deti v sobotu 22.júna 2013, na Obecnom úrade v Mojzesove. Deti vstúpili do pod-
morskej a podvodnej krajiny spolu so svojimi rodičmi a animátormi, ktorí si pre ne pripravili 
zaujímavý program. Ako to v správnej krajine zázračna chodí, nechýbali krásne rozprávky o 
živočíchoch a rozprávkových bytostiach, ktoré obývajú svet pod vodou. Žabka Skákalka, rybka 
Belička či vodník Čľupko sa stali sprievodcami malých i starších objaviteľov vodného sveta po 
krajine kníh a hier. Malí moreplavci a pltníci sa spoločne s „tetami od vody“ preplavili po súši do 
krajiny Hádankovo , Knihovo a ako poslednú navštívili krajinu Rybičkovo, kde si vytvorili krásne, 
dúhové rybky z kerahmoty .  Staršie deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o živote v mori , ako to 
vlastne s tou slanou a sladkou vodou vo svete je , aké živočíchy okrem rýb sa vo vode a pod ňou 
nachádzajú a žijú … Náučná knižka : „Život v mori „ , ktorú malí spisovatelia a bádatelia spoločne 
vytvorili a vystavili na nástenke Obecného úradu, je určená pre všetkych návštevníkov, ktorí si 

môžu pozrieť ich náučnú a 
objaviteľskú cestu do vodnej 
krajiny. Na pamiatku si deti 
domov odnášali okrem krás-
nych spomienok aj morské 
mušličky, ako darček od 
rybiek žijúcich pod vodnou 
hladinou. 

Kultúrno-spoločenské aktivity obce v prvom polroku 2013

-dvojstranu pripravila martišová-
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Pomaly uzatvára-
me ďalšiu kapitolu 
dejín našej školy. 
Bilancujeme, čo 
bolo dobré, i to 
menej pozitív-
ne. No musíme 
skonštatovať, že i 
tento školský rok 
priniesol v mno-
hých oblastiach 
zviditeľnenie našej 
práce. Sme škola s 
právnou subjekti-
vitou, poskytujúca 
primárne a nižšie 
stredné vzde-
lávane, plniaca 
povinnú školskú 
dochádzku. Cieľom 
školy bolo i je 
naďalej: vytvárať u 
žiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a tieto vedieť 
uplatniť v praxi. Chceme byť školou, ktorá obohatí žiakov o duševný rozvoj, 
uspokojí ich túžby po nových vedomostiach. V školskom roku 2012/2013 
pokračovala školská reforma, ktorá kládla vysoké nároky  na pedagógov. 
Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzde-
lávania, školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, 
vypracovaný je v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského 
zákona   s ohľadom na možnosti školy, potreby žiakov, požiadavky rodičov a 
zriaďovateľa. V uplynulom školskom roku nám najväčšiu radosť urobili žiaci, 
ktorí nás reprezentovali najmä v športových súťažiach. Družstvá chlapcov aj 
dievčat vo volejbale, stolnom tenise, basketbale i futbale dosiahli význam-
né úspechy. Najväčšiu zásluhu na príprave má Mgr. Štefan Foltin, ktorý vo 

svojej zanietenej práci dokáže neustále žiakov motivovať 
k tejto mimoškolskej činnosti. Z najcennejších úspechov 
spomeniem úspechy na majstrovstvách okresu: 2.miesto v 
malom futbale žiačok, 3.miesto v basketbale žiakov, 2.miesto 
v basketbale žiačok, 2.miesto vo volejbale žiakov aj žiačok, 
2. miesto v stolnom tenise žiakov. Všetkým týmto úspechom 
predchádzali prvenstvá v nižších kolách. Aby sme verejnosti 
čo najviac priblížili život školy, využívame všetky informačné 
zdroje, najviac internetovú stránku školy, na nej sa rodičia 
a verejnosť môžu o škole dozvedieť všetky potrebné infor-
mácie.

pripravila: Mgr. Elena Puková, riaditeľka školy

Školský rok 
2012-2013 bol 
pre našu MŠ 
veľmi emotívny, 
čo sa týka hlavne 
odpredania 
cirkevnej budovy 
do súkromného 
vlastníctva. Veľmi 
ťažko sa nám 
ako pedagógom 
vyjadruje k tejto 
téme, pretože 
deti nechápeme 
ako tovar, ale 
ako tvorivé a 
rozvíjateľné by-

tosti so všetkým, čo k tomu patrí. Nechcem polemizovať o správnosti alebo 
nesprávnosti tohto kroku, ale viem určite, že nebude mať priaznivý vplyv na 
deti predškolského veku nakoľko dochádzka malých detí bude náročná. 
V tomto školskom roku sme pracovali podľa „ŠVP – Vševedko“, kde vychá-
dzame z prirodzenej zvedavosti detí objavovať, skúmať, komunikovať a 
spolupracovať a tak dosiahnuť, aby na základe svojej originality a nezávislos-
ti dosiahli kompetencie v rámci tvorivých a rozumových schopností. K edu-
kačnej výchove máme vypracované i vnútro školské projekty  a to : Vševedko 
žije zdravo, Vševedko na cestách, Vševedko čaruje, Formovanie národného 
povedomia. Počas školského roku sme sa zameriavali na zapájanie detí do 
rôznych aktivít. Zúčastňovali sme sa okrem iného výtvarnej súťaže Vesmír 
očami detí, ktorú usporadúva hvezdáreň v Hurbanove. Boli tam zaslané 
výtvarné práce. Práca Patrika Baláža bola ocenená. Ďalej sme sa zúčastňovali 

kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré boli usporiadané organizáciami 
v obci ako aj samotnou obcou. Môžeme spomenúť výstavu záhradkárov, 
príchod Sv. Mikuláša, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí a iné.
Počas tohto roka sme MŠ vybavili novým nábytkom, ktorého kúpu nám 
umožnil starosta  našej obce Ing. Jozef Čunderlík, ktorý spolu s našimi 
poslancami podporujú rôznym spôsobom našu škôlku, či už po materiálnej, 
ale aj výchovnej 
stránke. Patrí im za 
to srdečná vďaka. 
Naša vďaka však 
rovnako patrí spon-
zorom MŠ v obci, 
ktorí sú nám veľmi 
nápomocní a ne-
zabúdajú na naše 
deti pri rôznych prí-
ležitostiach, ktoré 
sa naskytnú počas 
roka. Dúfame, že 
úspešná spoluprá-
ca bude pokra-
čovať aj naďalej a 
bude prospešná 
pre obe strany.

pripravila: Jarmila 
Komáromyová, 
riaditeľka MŠ v 

Mojzesove

Základná škola v Mojzesove chce byť školou, 
ktorá obohatí žiakov v duševnom rozvoji

Skončený školský rok bol pre materskú školu 
v Mojzesove značne emotívny
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Poslanec Štefan Hancko žije v Mojzesove 
od svojho narodenia, spolu so svojou 
rodinou, aj s rodičmi. Má 44 rokov, je 
ženatý, má dve deti. Poslancom obce 
je od roku 2011. Aké má zamestnanie, 
funkciu, pracovné zameranie – to už bola 
otázka pre neho.
Hovorí Štefan Hancko:
- Podnikám  spoločne s Branislavom 
Zlatinským – v oblasti predaja a servisu 
pásových píl a pílových pásov na kovy. Vo 
firme pracujem už viac ako 10 rokov.
o Ako sa Vám v obci žije, ako sa tu cítite aj 
so svojou rodinou, pán poslanec?
-  V mojej rodnej obci som veľmi spokojný, 
inak by som sa s rodinou presťahoval inde, 
keď by tak nebolo, ale doteraz sme nemali 
žiadny dôvod tak urobiť. Keďže mi osud 
obce nie je ľahostajný, aj ja som chcel podať 
pomocnú ruku a preto som kandidoval za 
poslanca. 
o Čo pociťujete v obci ako nedostatok, čo 
by sa mohlo vylepšiť, zmodernizovať?
- V obci je ešte veľa čo doháňať, je to 
dlhá cesta, a preto sa nedá všetko hneď 
zrealizovať akoby sme si to my občania 

predstavovali. 
Postrádam okrem veľmi 
dôležitých aspektov, 
ako je kanalizácia, 
chodníky, riešenie 
problémov týkajúcich 
sa škôlky, najmä 
nedostatok služieb pre 
rodiny. Doslovne nám 
chýba kultúrne vyžitie 
pre rodiny s deťmi. 
Asi by súhlasili všetci 
občania, spomeniem 
hlavne ihrisko pre 
menšie deti.              
o Ako z Vášho pohľadu 
pracuje obecné 
zastupiteľstvo už 2 
a pol roka od volieb?
- Ťažko povedať, situácia je zložitá, som 
poslancom len prvé obdobie, ale myslím, 
že v rámci možností sa nám podarilo 
z nie dobrej obecnej ekonomiky dostávať 
postupne do plusových čísiel. 
o Aké sú názory občanov, zisťovali ste ich 
už nálady, lebo vždy je potrebné poznať 

aj názor občana voliča ako spätnú väzbu?
- Nálady sú rôzne, nie všetci sú 
s rozhodnutím a prácou zastupiteľstva 
spokojní. Nie vždy sa dá uspokojiť všetkých, 
ale snažím sa vypočuť názory a problémy 
ľudí, a každý jeden predniesť aj na poradách, 
aby sme sa ním zaoberali. Na to sme tu ako 
občanmi zvolení funkcionári.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Štefan Hancko je poslancom 
v Mojzesove prvé volebné obdobie

Oblasť životného prostredia sa často podceňuje, pokiaľ ide o 
jeho dôležitosť a prioritu v ľudskom živote, čo je prirodzene ško-
da, a zároveň veľká nezodpovednosť ľudí voči vlastnému zdraviu, 
ale aj zdraviu svojich rodín a ostatných ľudí! Príroda a životné 
prostredie si skutočne veľmi veľa pamätá: každý neodborný a 
devastačný krok, ktorý mu človek spôsobí! A pritom, niekedy 
stačí naozaj málo, a okolie, v ktorom žijeme aj s našimi rodinami, 
môže vyzerať ako malý raj. Stačí nevyhodiť škatuľku od ciga-
riet len tak vedľa seba, či obal od žuvačky rovno na zem. Alebo 
netolerantní fajčiari, keď špaky zašľapnú kade chodia. A tu nie je 
rozdiel muži –ženy. Dievčatá a ženy vyobliekané a „načančané“ – 
vyhodia ohorok rovnako primitívne ako opilec pri krčme. Alebo 
ďalší príklad: žijeme v malej obci, a obec sa vyznačuje vždy tým, 
že si jej občania na rozdiel od mestských častí chovajú domáce 
zvieratá! S tým súvisí väčší zápach a samozrejme väčšie množ-
stvo hmyzu. Je to pochopiteľné, preto treba aj v tomto prípade 
dodržiavať u takýchto chovateľov – väčšiu čistotu a častejšie 
čistenie priestorov, kde sa zvieratá chovajú. S našim životom 
prirodzene súvisí aj odpad nepotrebných vecí, vývoz odpadu, 
vyprázdňovanie žúmp a podobne.  Je vrcholne nebezpečné, ale 
najmä bezcitné voči ostatným obyvateľom, ak sa odpad zo žúmp 
vypúšťa do polí – len tak naverímboha – aby sa ušetrilo na rodin-
nom rozpočte. Obrovské množstvo komárov a múch je potom 
neznesiteľné a nielen otravujú človeka, ale sú najmä – roznášač-
mi nebezpečných chorôb! Odpadom nacicaný komár keď uštip-
ne Vás, alebo Vaše malé dieťa, nielen spôsobí opuch, ale môže to 
byť aj vážna otrava, alergia... Nerobme si navzájom zle, tolerujme 
sa..., upozorňujme sa vzájomne na takéto vážne prehrešky voči 
zdraviu nás všetkých a nemávajme nad tým ľahostajne rukou, 
lebo častokrát až keď sa nás začne konkrétne niečo dotýkať, 

sme aktívni a začneme problém riešiť. Poďme na ďalší príklad: v 
Mojzesove sa pekne ľudia starajú o svoje predzáhradky. Majú ich 
upravené, polievajú si ich, kosačkou strihajú trávičku, zbierajú 
papiere... Zvlášť na Hlavnej ulici, ktorá je vlastne aj akousi vizit-
kou obce, pretože každý, kto prechádza hlavnou cestou, si musí 
neodmysliteľne všímať stred obce, dnes naozaj pekne revitalizo-
vaný, ale aj upravené plochy pred domami. Preto by som chcela 
slušne apelovať na tých, ktorí v čase bohoslužby netolerantne 
odstavia svoje auto vedľa cesty tak, že pomaly polovicou stojí na 
tráve a poškodzuje udržiavanú plochu. Zvlášť je to priam prejav 
bezcitnosti, keď prší, pretože ťažké kolesá doslova rozryjú svojou 
váhou trávnatú plochu,  totálne trávu zdevastujú tak, že ostane 
len vyjazdené blato, navyše pri odchode sa toto spolu s ďalšou 
špinou rozprskne na upratané priedomie a vyzerá to – „ako po 
nájazde .Avarov“. Častokrát tieto vozidlá ani nie sú občanov z 
našej obce. Dávajme si preto navzájom pozor na náš majetok, 
ale aj majetok obce, do ktorého patrí aj čistá a uprataná ulica, 
vonkajšie priestory pri hlavnej ceste, či trávniky pozdĺž ciest. Je 
to naša vizitka! A tých, ktorí toto nerešpektujú – upozorňujte! 
Životné prostredie, to nie sú len lesy a park vo veľkomestách. 
Životné prostredie je všetko, čo je okolo nás, čo dýcha, čo rastie, 
rozkvitá, vonia, alebo žiaľ neprekvitá, pretože je ľudskou by-
tosťou zničené! Človek tvorí, ale aj ničí! Skúsme sa nad týmito 
slovami zamyslieť a myslieť chvíľu aj na tých, ktorí prídu po nás!, 
či budú mať vôbec – ešte čo voňať, či posedieť si v zelenej tráve, 
alebo potešiť sa pohľadom na udržiavaný trávnik s kvetmi... To 
záleží od nás všetkých!

- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -

Životné prostredie môže chrániť 
každý z nás, a ani ho to veľmi nezaťaží...
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ZumbAtomic je 
špeciálny fitness 
program pre detičky vo 
veku 4-12 rokov, ktorý 
donedávna prebiehal 
aj v našej obci pod 
vedením certifikovanej 
ZumbAtomic 
inštruktorky PaedDr. 
Dominiky Tuššovej. 
Navštevovalo ho 
20-30 detí vo veku 
3 – 14 rokov. „Naše 
aktivity boli veľmi 
pestré. Vystupovali 
sme na MDD 
v Mojzesove, staršie 
deti – zumbAtomic 
big stars – sa 
zúčastnili Kubánskej 
párty s Elierom 
v Komjaticiach, 
tancovali sme 
u zumbáčky Janky 
v Nitre na zumba 
párty, zorganizovali sme veľkú zumbAtomic párty (jedinú v okrese) 
v Mojzesove. Našu ZumbAtomic choreografiu si môžete pozrieť aj 
na youtube,“ – hovorí p. Tuššová. 
Prečo ste sa tejto činnosti začali venovať? 
„Mám veľmi rada deti, o čom svedčí i moje povolanie. Som 
učiteľka. Dlho som hľadala, čo by mohlo deti baviť, čo by ich 
odpútalo aspoň na chvíľku od počítačov a televízorov a našla som 
zumbAtomic.  Organizovala som i zúčastnila som sa mnohých 
zumbAtomic akcií, stretla som sa s mnohými skvelými ľuďmi, získala 
množstvo zážitkov a skúsenosti, ktoré som sa pri práci s deťmi 
snažila využiť.  Mojím veľkým snom bolo vyčariť úsmev na tvári 
každého dieťaťa. Deti odchádzali zo zumbAtomic hodín šťastné a 
veselé. Keďže už v Mojzesove nebývam, je veľmi ťažké to z časového 
hľadiska skĺbiť, ZumbAtomic už v obci neprecvičujem. Obec má 

veľa perspektívnych mladých odhodlaných ľudí, ktorí sa vedia 
venovať deťom a organizujú rôzne akcie, preto verím, že 
ZumbAtomic alebo iný tanečný krúžok bude v obci Mojzesove 
aj bezo mňa a čoskoro,“ – uviedla p. Tuššová.
O tom, že pre svoju prácu je skutočne zanietená svedčí aj to, 
že v obci založila Detský spevokol Hviezdička. „Keď prišiel do 
našej farnosti pán farár Witold Braňka, nebol v obci žiadny 
detský ani mládežnícky fungujúci spevokol. Sám ma požiadal, 

aby som nejaký detský spevokol založila, čo bola pre mňa veľká 
radosť,“ – hovorí p. Tuššová, ktorá je v obci už približne 14 rokov 
organistkou. „Detský spevokol Hviezdička funguje v obci už 5 rokov 
a má svoj vlastný spevník. Deti sa naučili hrať na flaute, naučili sa 
správne intonovať a krásne rytmicky spievať. Pán farár, s ktorým 
spolupracujeme, je našou veľkou oporou a máme ho veľmi radi. 
V našom spevokole pôsobia i dve členky z iných obcí, ktoré nám 
pomáhajú a venujú sa hlasovej príprave detí - Romana Hlinková z 
Černíka, študentka konzervatória a Mária Hoppanová, vyštudovaná 
speváčka. Sme usmievavý a šťastný spevokol. Všetko, čo robíme, 
robíme s láskou k Bohu,“ – udáva p. Tuššová. 

(informácie pripravila: 
PaedDr. Dominika Tuššová, na snímke prvá zľava)

spracovala: Bc. Andrea Hlavačková

„Mojzesovo má veľa perspektívnych mladých ľudí, ktorí sa vedia 
venovať deťom a organizujú rôzne akcie“,- hovorí PaedDr. Dominika Tuššová.

Podnikateľka Viera Kečkéšová sponzoruje v obci rôzne podujatia
Pani Viera Kečkéšová, rodáčka z Mozjesova, prevádzkuje v obci Pohos-
tinstvo Relax od roku 1993 a v rámci možností vždy ochotne pomôže obci 
pri sponzorovaní rôznych akcií. Ako sama hovorí, riadi sa mottom: „Kto 
chce zabezpečiť hľadá spôsob, kto sa chce vyhovárať hľadá dôvod.“ Spolu 
s manželom začali v tejto oblasti podnikať v obci po tom, ako sa zo Šale 
presťahovali do Dolného Ohaja. „Neskôr v r. 1996 prišla ponuka od spol. 
Jednota na prenajatie priestorov, v ktorých od tej doby pohostinstvo aj 
toho času sídli. „Napriek tomu, že je ťažká doba a ľudia nemajú peňazí 
nazvyš, snažíme sa im v pohostinstve vytvoriť príjemné prostredie, kde by 
sa mohli stretnúť, porozprávať. Posedieť si môžu aj na letnej terase, ktorú 
sme vytvorili. Pre deti máme pripravené detské ihrisko, zamaškrtiť si môžu 
aj na nanukoch a sladkostiach, ktoré máme v ponuke. Prevádzkujeme 
aj automat spoločnosti Tipos, takže ľudia už za týmto účelom nemusia 
dochádzať do susedných obcí,“ – uviedla p. Kečkéšová. Jej pomoc je pri 
príprave akcií veľmi oceňovaná, pomáha napr. so zabezpečením občer-
stvenia pre futbalistov, pre poľovníkov po poľovke poskytuje priestory na 
posedenie. Na MDD ju milo prekvapilo pozvanie od vedenia obce a tak 
ako hosť nechcela prísť s prázdnymi rukami a pripravila výborné šišky s 
jahodovou penou. O tom, že je to aktívna žena svedčí aj mnoho jej koníč-
kov, nakoľko sa vo voľnom čase venuje bedmintonu, tenisu, rada bicykluje. Práca v pohostinstve ju baví. „Ku všetkým zákazníkom pristupu-
jem milo, s nikým nemám problém, keď však treba rázne zakročiť, tak to urobím. Človek tu musím byť tak trochu aj psychológom, keďže  pri 
tejto práci spozná mnoho osudov ľudí a nie vždy je ľahké zareagovať. Čo sa týka prevádzky, chcem pochváliť svoje zamestnankyne, ktoré sú 
veľmi zodpovedné a šikovné, vždy sa vieme dohodnúť aj ohľadom smien. Pracovať v takomto kolektíve je radosť,“ – dodáva p. Kečkéšová. 

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková
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Spoločenská kronika obce 
december 2012 - jún 2013
Narodili sa
Matej Popelka 28.12.2012
Sofia Nelly Kotlárová 29.12.2012
Teodor Polomský 02.02.2013
Vanessa Penzešová 11.04.2013
Nela Palatická 24.04.2013

Uzavreli manželstvo
Ján Lehnert – Mária Uhrincová 05.01.2013
Garry Vaclav Laznicka – Zuzana Hlavačková 23.03.2013
Andrej Ladislav Tóth – Ľubica Tabakovičová 28.03.2013
Lukáš Buranský – Michaela Laurová  01.05.2013
Jozef Vašek – Silvia Hlavačková 01.06.2013

Zomreli
Anna Štefániková rod. Darážová *10.05.1922 – 14.01.2013
Jozef Vulgan  *14.04.1948 – 12.02.2013
Juliana Feherváryová rod. Formáneková *10.12.1935 – 24.03.2013
Anna Rupeková rod. Vašeková *24.06.1923 – 26.03.2013
Miroslav Buranský *24.11.1952 – 18.05.2013

Medzinárodné hnutie Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca je 
najväčšia humanitárna organizá-
cia, ktorá je nestranná a nezávislá 
a poskytuje ochranu a pomoc 
ľuďom postihnutých pohromami 
a konfliktami. Červený kríž je or-
ganizácia, ktorá má úmysel a prin-

cípy nesmierne ušľachtilé a krásne, avšak šírenie jej posolstva 
a napĺňanie cieľa stojí na ľuďoch. Všetky aktivity vykonávané 
pod záštitou tejto organizácie majú konkrétny cieľ: spojiť ľudí 
dobrej vôle a naplniť misiu ľudskosti. Spomenula by som myš-
lienku Henry Dunanta zakladateľa Červeného kríža a prvého 
nositeľa ceny za mier: „Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z 
plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, 
s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v 
mieri.“ Červený kríž je organizácia, ktorá vždy bola a dodnes je 
pre ľudí synonymom pomoci. Svojou troškou sa aj v našej obci 
snažíme prispieť k naplneniu jednotlivých cieľov. Predovšet-
kým sa sústreďujeme na bezpríspevkové darcovstvo krvi, ktoré 
má v obci dlhoročnú tradíciu. Za uplynulý rok 2012 z našej 
obce darovalo krv 53 ľudí, pričom k prvodarcom sa zaradili 
Mgr. Nikoleta Jurčinová, Simona Kajanovičová a Pavol Vančík. 
Medzi občanov s najväčším dosiahnutým počtom odberov 
patrili: Vladimír Sojka (80 odberov), Marek Homola (55 odbe-
rov), Václav Naď (45 odberov), Jozef Záhorec (34 odberov), 
Andrej Buranský (32 odberov), Vladimír Vančík (30 odberov), 
Peter Sádovský (29 odberov), Miroslav Buranský (26 odberov), 
Marek Buranský (25 odberov), Štefan Vančík (21 odberov), Erik 
Hajnovič (20 odberov) a mnohý ďalší s počtom odberov 2 až 
19. Ich nezištný skutok, ktorým zachraňujú ľudské životy je 
neoceniteľný. Rok 2013 je rokom, v ktorom si pripomíname 
150. výročie založenia Hnutia Červeného kríža. Pri tejto príleži-
tosti Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Mojzesovo, 
ďakuje všetkým ľuďom, ktorí svojou nezištnou činnosťou po-
máhajú rozvíjať myšlienku humanity a dobrovoľníctva, darcom 
krvi a všetkým svojim členom.  

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková

V lete radi 
grilujeme:
Pečeňové špízy so 
slivkami
300g pečeňového syra, 
120g údenej slaniny, 2 
jablká, slivky, 1 lyžica 
grilovacieho korenia, 
3lyžie oleja, soľ, olej
Pečeňový syr pokrájame 
na kocky, údenú 
slaninu pokrájame na 
tenké plátky, jablká 
zbavíme jadrovníkov a pokrájame na plátky, slivky 
vykôstkujeme. V oleji rozmiešame grilovacie korenie 
a ak nie je dostatočne slané, pridáme štipku soli. Slivky 
obalíme v plátkoch slaniny a napichujeme na grilovacie 
ihly striedavo s pečeňovým syrom a jablkami. Na väčšej 
panvici zohrejeme trocha oleja, uložíme naň pripravené 
špízy, natierame ochuteným olejom a zo všetkých strán 
opečieme.

Niečo pre tých, čo 
majú radi recepty 
starých mám:
Zemiakovo-hubová zmes 
na panvici
200g zemiakov, 200g 
čerstvých húb, 2 lyžice 
oleja, 120g prerastenej 
údenej slaniny, 1 cibuľa, 
100g klobásy, soľ, mleté 
čierne korenie, mletá 
rasca, 4 vajcia, 2dl smotany 
na šľahanie, petržlenová vňať
Zemiaky ošúpeme, umyjeme, pokrájame na kocky 
a v mierne osolenej vode uvaríme. Scedíme a necháme 
odkvapať. Vo väčšej panvici opražíme na oleji pokrájanú 
údenú slaninu, pridáme očistené pokrájané huby, 
očistenú pokrájanú cibuľu, osolíme a krátko opražíme. 
Pridáme zemiaky, okoreníme mletým čiernym korením, 
mletou rascou, premiešame a zalejeme vajcami 
rozšľahanými v mlieku. Na vrch uložíme na kolieska 
pokrájanú klobásu a pečieme, kým vajcia nestuhnú.

Je vhodný čas na:
Bleskový koláč s ovocím
3 vajcia, 150g práškového 
cukru, 100g masla alebo tuku 
na pečenie, 2 lyžice kyslej 
pochúťkovej smotany, štipka 
soli, 200g polohrubej múky, 1 
lyžička kypriaceho prášku do 
pečiva,  200g ovocia (čerešne, 
višne, a pod.), 2 lyžice džemu
Na posýpku: 1 lyžica masla, 1 
lyžica cukru, 1 lyžica hrubej 
múky
Vajcia vyšľaháme s práškovým cukrom do peny. Maslo 
roztopíme a vlažné všľaháme do žĺtkovej peny spolu 
so smotanou. Múku preosejeme, zmiešame so soľou, 
kypriacim práškom a postupne vmiešame do základu. 
Cesto rozotrieme na vymastený hlbší plech, naň uložíme 
umyté odkvapané ovocie, pokvapkáme džemom, 
posypeme posýpkou a v stredne vyhriatej rúre upečieme.
Posýpka: Maslo, cukor a múku spolu zmiešame a rukou 
rozdrobíme.

DOBRÚ CHUŤ!
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Najväčším problémov futbalistov v Mojzesove počas 
celej sezóny je nedostatok hráčov...

Začiatkom januára 2013 začali naše futbalové 
mužstvá „DOSPELÍ“ a „DORAST“ svoju zimnú 
prípravu. Príprava prebehla v domácich pod-
mienkach, nakoľko nie je možné zabezpečiť 
sústredenie, kvôli pracovným, či študijným 
povinnostiam hráčov. Mužstvá sa pripravovali 
spoločne. Trénovalo sa dva až tri krát do týždňa. 
Vo februári pribudli k tréningom aj prípravné 
zápasy. „DOSPELÍ“  odohrali počas zimnej prípravy 
7 prípravných zápasov s mužstvami: Beladice 1:5, 
Bešeňov 1:2, Horný Ohaj 4:1, Janíkovce 1:1, Nová 
Ves nad Žitavou 3:4, Veľký Cetín 0:5 a 1:1. V apríli 
sa začala jarná časť sezóny 2012/2013. Mužstvo 
odohralo 13 zápasov,  z ktorých 2 vyhralo, 4 remí-
zovalo a až 7 prehralo pri skóre 15:33. Vzhľadom 
na dobrú zimnú prípravu mužstvo zaostalo za 
očakávaním. Až do posledného kola bojovalo 
o záchranu v majstrovstvách okresu. Po tuhých 
bojoch sa podarilo mužstvo zachrániť. Sezónu 
2012/2013 ukončilo na 11.mieste s bilanciou 
6 výhier, 7 remíz a 13 prehier pri skóre 34:66. 
Najlepším strelcom mužstva sa stal Marián Hop-

pan, ktorý ku 8 gólom z jesennej časti pridal na 
jar 6 gólov a so 14 gólmi bol najlepším strelcom 
v sezóne. Trénerom mužstva bol A. Buranský, 
ktorému pomáhali B. Zlatinský a M. Slovák. „DO-
RAST“ odohral počas zimnej prípravy 2 zápasy. 
V prvom zápase prehralo mužstvo dorastu vo 
Vinodole 0:2 a v druhom na ihrisku v K. Seku 
zvíťazilo nad mužstvom starších žiakov Šurian 
6:1. Mužstvo dorastu sa počas zimnej prestávky 
zúčastnilo na halovom futbalovom turnaji o pohár 
ObFZ Nové Zámky, za účasti 10 dorasteneckých 
mužstiev z okresu Nové Zámky. Po dobrých 
výkonoch obsadilo 3. miesto. Najväčším problé-
mom, počas celej súťaže, je nedostatok hráčov. 
Súťaž odohralo mužstvo iba so 14 hráčmi, a keď 
sa pridali aj zranenia hráčov, veľa zápasov hralo 
mužstvo iba s 11 hráčmi. Jarnú časť  odohralo 
mužstvo s bilanciou 4 výhry a 5 prehier pri skóre 
14:23.  sezónu 2012/13 ukončilo na 7. mieste. 
Odohralo 18 zápasov, z ktorých 7 vyhralo, 2 
remizovalo a 9 prehralo pri skóre 33:47. Najlepším 
strelcom v sezóne sa stal David Žigrai, ktorý spolu 

s jesennou časťou nastrieľal 12 gólov. Trénerom 
mužstva je Maroš Slovák, ktorému pomáhal F. 
Chovanec. Počas letnej prestávky pripravuje náš 
futbalový klub OŠK Mojzesovo v spolupráci s 
obecným úradom a sponzormi, 3. ročník futbal-
ového turnaja Memoriál Andreja Vašeka a Petra 
Kajanoviča, ktorý sa uskutoční 28. júla na našom 
futbalovom ihrisku od 13.30 hod. Memoriálu 
sa zúčastnia tieto mužstvá: OŠK Mojzesovo, TJ 
lokomotíva Úľany nad Žitavou, FC Komjatice 
a FKM Nové Zámky „B“. V rámci letnej prípravy 
boli naše mužstvá pozvané na futbalové turnaje 
do Úľan nad Žitavou. Dorastenecké mužstvo sa 
zúčastní turnaja 30. júna a mužstvo dospelých 21. 
júla. Za dobré podmienky, ktoré boli vytvorené 
pre naše mužstvá patrí vďaka Obecnému úradu, 
všetkým sponzorom, ale hlavne B. Zlatinskému 
a J. Kozárovi, ktorí sa počas celej sezóny starali o 
naše mužstvá a dobré podmienky pre všetkých 
hráčov.

pripravil: Ľuboš Slovák

O tom, že cvičenie nemusí 
byť iba o drine v posilňovni, 
ale že môže byť zábavné 
a efektívne, nadopuje vás 
energiou a endorfínmi nám 
porozprávala ďalšia šikovná 
mojzesovská dievčina Ing. 
Mária Števárová (predtým 
Chovancová), ktorá sa 
cvičeniu venuje už dlhé 
roky a predcvičuje aj v obci 
Mojzesovo. „V obci cvičíme 
už 8 rokov. Ja osobne 
som sa venovala cvičeniu 
aerobiku 5 rokov a momen-
tálne už tretí rok sa spolu 
s ďalšími mojzesovskými 
ženami venujeme cvičeniu Zumby. Vďaka cvičeniu 
som mala možnosť spoznať mnoho zaujímavých 
ľudí a porozprávať sa aj s tými, s ktorými by som 
možno za iných okolností nemala takú príležitosť.“ 
P. Števárová je certifikovanou inštruktorkou Zumby 
a absolvovala tiež rôzne školenia. Na tomto cvičení 
sa jej páči najmä to, že kombinuje latinsko-americkú 
hudbu, obsahuje veľa štýlov, využíva tance ako Salsa, 
Cumbia, Merengue a mnohé ďalšie, takže si každý 
nájde to svoje. Choreografiu si pripravuje sama, 
využíva pri tom moderné piesne, na ktoré si pripraví 
jednotlivé kroky alebo využíva ponuku z CD a DVD, 
ktoré sú zasielané zo Zumba Fitness organizácie a 
sleduje názory a pripomienky cvičeniek, o ktoré sa 
delia na ich internetovej stránke. „Pri cvičení Zumby 
sa predovšetkým formuje telo – boky, stehná..., u 

cvičiacich žien v Mojzesove je obľúbená najmä Salsa. 
Zumba má v sebe zvláštny druh energie, ktorý dokáže 
človeka pozitívne naladiť. Niektoré ženy si prídu večer 
zacvičiť a potom odchádzajú na nočnú smenu. Hovoria, 
že im to dodáva energiu, urobia niečo pre svoje telo a 
aj sa zabavia. Cvičenie si spestrujeme rôznymi akciami, 
napr. Zumba cvičenie na Valentína, Mikuláša. V Rastisla-
viciach 2 – 3x do roka býva Zumba párty, na ktorej sa 
zúčastňujú aj ženy z obce a aj na toto leto sa pripravuje 
Hawai párty,“ – hovorí p. Števárová. V súčasnosti sa 
cvičenia v obci zúčastňuje 10 – 15 žien, pričom sa zapá-
jajú aj deti, čím sa vlastne vychováva nová generácia. 
„Cvičíme každý utorok o 18:30 hod.. Ak milujete hudbu, 
tanec, chcete pravidelne cvičiť a súčasne sa aj zabávať, 
príďte medzi nás. Tešíme sa na všetkých.“  

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková

Ak milujete hudbu, tanec, chcete pravidelne cvičiť a 
súčasne sa aj zabávať, príďte medzi nás!
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