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Ani sme sa nenazdali a máme za nami rok 
2013, čo je nielen tretím rokom volebného 
obdobia 2010-2014, ale pre obec to znamená 
aj tretí rok vydávania vlastného časopisu. 
Ten čas naozaj rýchlo letí. Druhý polrok sa 
niesol v znamení veľkých obecných osláv. 
O ich zhodnotenie sme poprosili starostu 
obce Mojzesovo,  
Ing. Jozefa Čunderlíka. 
„Tento rok si naša obec pripomenula 740. 
výročie prvej písomnej zmienky o našej 
obci. Pôvodný slovanský názov obce  Izdeg, 
známy z prvej písomnej zmienky z roku 1273, 
sa v roku 1948 premenoval na Mojzesovo. 
Komisia, zložená  z historikov Branislava 
Varsika, Františka Bokesa a jazykovedcov 
Jána Stanislava, Eugena Jónu a Jozefa  Štolca, 
zvolila premenovanie obce na Mojzesovo 
podľa veľkej osobnosti slovenských národných 
dejín, prvého predsedu Matice slovenskej a otca národa Štefana 
Moyzesa, banskobystrického biskupa.  Osláv sa zúčastnili 

významní hostia, 
ako predseda 
Nitrianskeho 
samosprávneho 
kraja doc. 
Ing. Milan 
Belica PhD., 
podpredseda NSK 
Ing. Ladislav 
Marenčák. 
Prednostka 
Obvodného úradu 
Nové Zámky Ing. 

Helena Bohátová, PhD. Za Maticu slovenskú u nás bola PhDr. 
Libuša Klučková, za ZMOS Ing. Ján Jamrich a veľa ďalších 
hostí. Taktiež na oslavy boli pozvaní významní podnikatelia  
a obyvatelia obce, ktorí sa podieľali na budovaní obce, či už 
formou sponzorských darov, alebo bezplatnými brigádami 
v prospech obce. Pri tejto príležitosti za prítomnosti riaditeľky 
Územného spolku Slovenského Červeného kríža pani Marty 
Ficzovej a predsedníčky  Územného spolku Slovenského 
Červeného kríža pani Zity Lučišanovej boli ocenení Jánskeho 

plaketou darcovia krvi.“ (Článok o tomto 
prinášame na inom mieste časopisu.) Oslavu 
sme zahájili v sobotu priateľským futbalovým 
zápasom mužstvo starí páni Mojzesovo verzus 
mužstvo starí páni Černík.     
o Pán starosta, napriek tomu, že sa v tomto 
roku v obci nerealizovali nejaké väčšie 
projekty, sa urobilo pomerne veľa  užitočných 
vecí pre obyvateľstvo. Napríklad v kultúrnom 
dome..., čo ste zveľadili? 
- Tento rok bol na budovanie obce skromný, 
viac menej sme sa zamerali na údržbu, resp. 
zhodnotenie obecného majetku. Zamestnanci 
obecného úradu svojpomocne vymaľovali 
vnútorné priestory kultúrneho domu, 
samozrejme i za pomoci nezamestnaných, 
evidovaných na úrade práce, ktorí vykonávajú 
na dohodu drobné obecné služby. Pri 
murárskych prácach nám pomohol Miroslav 

Teplan. Ján Mokráš vymenil dlažbu pred obecným úradom. 
Vymenili sme päť okien na budove obecného úradu. Vymaľovali 
sme dve kancelárie. Do mojej kancelárie sme položili plávajúcu 
podlahu, ktorú sponzorsky uložil pán František Baranec. 
Taktiež sme zateplili strop ,vymenili svietidlá a zakúpili nový 
nábytok. Ďalej sme sa zamerali na tvorbu projektov, ktoré by 
sme chceli realizovať v roku 2014. Projektová dokumentácia je 
pripravená na výstavbu prístrešku pri dome smútku, v týchto 
dňoch som obdržal i projektovú dokumentáciu na úpravu  
druhého pavilónu v Základnej škole, kde chceme presťahovať 
materskú školu. Budúci rok by sme chceli vybudovať chodník 
od obecného úradu až po kostol.

„Tento rok bol na investičné akcie v obci skromnejší, 
viac sme sa zamerali na údržbu a opravy obecného majetku“, 

hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce Mojzesovo.
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o Aj Vaša kaplnka sa „vynovila“. Koho je to zásluhou, kto 
pomáhal, podporoval?  

- Asi pred polrokom  ma oslovila pani Terézia Eliášová, že 
ak obec poskytne materiál, tak jej manžel dá novú omietku 
na obecnú kaplnku na cintoríne.  Slovo dalo slovo a rozbehla 
sa akcia. Naši nezamestnaní Mirko Horňáček, Dodo Jelšic, 
Slavo Vančík  pod vedením Jána Mokráša obili starú omietku 
a majstri Ján Eliáš, Peter Teplan, Benedikt Valent, Milan Halás 
s pomocníkmi Jozefom Čajkovičom, Miroslavom Teplanom, 
Štefanom Marenčákom, Viliamom Čajkovičom, Emilom 
Vašekom dali na kaplnku novú omietku  a natreli ju fasádnou 
farbou. Dvere zrenovoval Miloš Valent. Taktiež Peter  Polák  
pripravil nové dosky na lavičky na cintoríne, ktoré v blízkej 
dobe vymeníme.

o Čo sa dialo v obci v tzv. akcii „Z“?
- Naši podnikatelia Branislav Zlatinský a Juraj Kozár  
zorganizovali brigádu  a spolu s futbalistami zrenovovali 
budovu  a okolie obecného športového klubu. Na budovu sa 
dali nové  omietky, doplnila sa vonkajšia dlažba a časť plotu, 
vyčistili okolie celého areálu. Vďaka patrí Jozefovi Šebíkovi, 
Petrovi Máčikovi, Štefanovi Némethovi, Jánovi Rupekovi 
ml., Miroslavovi Čongrádimu, Lukášovi Galbavému, Vladovi 
Kajanovičovi s všetkýcm futbalistom, ktorý sa zúčastnili 
brigády. A samozrejme Branislavovi  Zlatinskému a Jurovi 
Kozárovi, ktorí prispeli i finančnou čiastkou.
o Obec Mojzesovo sa môže pochváliť aj novou kuchyňou 
v škole, ale aj toaletami.... 
- Vlani sme kompletne zrekonštruovali kuchyňu, na toalety 

v jedálni nám nezostalo dostatok finančných prostriedkov, 
tak sme to riešili až v tomto roku.. Keď som oslovil stavebné  
firmy, aby mi predložili cenové ponuky, tieto sa mi zdali 
neúmerne predražené, tak sme sa rozhodli, že toalety opravíme 
svojpomocne. Tejto úlohy sa chytil udržbár Ján Mokráš, ktorý 
na toaletách vymenil dlažbu, obklady a všetku sanitu.
o Ešte sa vrátim k téme novej kuchyne v škole. Pán starosta, 
Vaša obec vraj odtiaľ zabezpečuje stravu aj pre starých 
občanov, je to pravda?
- Samozrejme, že 
zabezpečujeme stravu pre 
starších občanov. Predtým  
nám stravu dovážali 
z reštaurácie LIPA Šurany, 
cena jedného obeda sa 
pohybovala okolo 2,33€. 
Teraz je cena obedu 1,92 €. 
Obedy roznáša pre záujemcov 
z obce pani Sabína Balážová  
(na snímke).
o Mojzesovo sa môže 
pochváliť aj tým, že 
zabezpečuje dôchodcom 
v obci rozvoz liekov. Je to pravda? Odkedy to trvá a prečo 
ste sa rozhodli robiť aj takúto službu, pretože je to naozaj 
chvályhodné...? 
- Lieky roznášala dôchodcom cez úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny pani Viera Vaneková už vtedy, keď som nastúpil  za 
starostu, ale bolo to len dočasne.  Z dôvodu, že sa táto služba 
veľmi osvedčila a občania ju vítajú, tak som Vieru Vanekovú 
prijal do pracovného pomeru na dohodu.
o Koniec roka 2013 je teda tu a Vianoce tiež. Iste je na mieste 

aj oficiálne poďakovanie starostu a vedenia 
obce občanom, vyzdvihnutie tých, ktorí 
boli ústretoví, ktorí pomáhali a veci obecné 
podporovali. Nech sa páči, pán starosta, 
hodnoťte.  Tento vianočný čas je na to ako 
stvorený...
- Zvykneme sa opakovať, keď si želáme 
vianočné vinše, ale verím, že to myslíme 
naozaj – keď už inokedy nie – aspoň na 
Vianoce úprimne. Sú to sviatky pokoja, lásky, 
radosti z rodiny a z toho, čo sa nám v roku 
podarilo pozitívne vykonať. Ja zvyknem vždy 
tak „priateľsky“ zbilancovať svoju prácu a môj 
prínos v danom roku či už v práci, alebo 
v rodine. Dúfam, že som to zvládol tak, aby 
bolo viac ľudí spokojných. Všetkým sa totiž 
ulahodiť nedá. A čo sa týka rodiny, to mi 
povedia samotní rodinní príslušníci. 

Vážení spoluobčania! chcem Vám všetkým zaželať príjemné 
a pohodové Vianoce a úspešný vstup do roku 2014. Aby ste sa 
ráno budili s dobrou náladou a najmä v zdraví! Nech Vás tešia 
deti, partneri a partnerky, nech sa Vám darí v práci. Želám 
Vám každý deň stretnúť pohodového človeka, a keď stretnete 
neprajníka, radšej prejdite na druhú stranu ulice. Tešte sa 
z každého prežitého dňa lebo náš život sa niekedy môže zmeniť 
veľmi rýchlo k horšiemu a choroba, či nebodaj smrť, ho môže 
kedykoľvek ochromiť, ale aj úplne zastaviť. Želám Vám ešte 
raz všetko pekné a dobré nielen na Vianoce, ale aj v celom 
budúcom roku. Všetkým, ktorí obci pomáhali a pomáhajú 
každou formou, patrí odo mňa za celé vedenie obce veľká 
a úprimná vďaka.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Pracovníci z verejnoprospešných prác Vlado Kajanovič, Jozef Jelšic, 
Slávo Vančík, Miroslav Hornáček s vedúcim Jánom Mokrášom pomá-
hajú v dedine pri rôznych prácach aj pri upratovaní obecných priesto-

rov. Rozhodne si za svoju prácu zaslúžia poďakovanie a uznanie.Vilo Čajkovič
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Naša obec Mojzesovo si tento rok pripomenula 
740. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Obec Mojzesovo sa prvýkrát spomína s pôvodným slovanským 
názvom Izdeg . Najstaršie osídlenie obce pochádza z neolitu – 
mladšej doby kamennej. Písomne zdokumentované je osídlenie 
obce z druhej polovici 12. storočia . Prvá písomná zmienka o 
obci pochádza z roku 1273, keď ako osada jestvovala už približ-
ne sto rokov.
Nedá sa teda povedať, že sme oslavovali výročie založenia obce. 
Nevieme presne, kto a kedy obec založil, archeológovia nám 
však predložili množstvo dôkazov o tom, že územie, na ktorom 
sa kataster obce nachádza, bolo osídlené už dávno pred prvou 
písomnou zmienkou.
Oslavy obce sa slávili 28. a 29.9. 2013. Počas týchto dní sa stretli 
v Mojzesove všetci tí, ktorí majú k obci vrúcny, milý vzťah - 
domáci obyvatelia, ale aj rodáci bývajúci v rôznych kútoch Slo-
venska. Organizátori osláv pripravili počas dvoch dní zaujímavý 
kultúrny program.
Oslavy začali v sobotu, slávnostným výkopom futbalového 
zápasu, ktorý odohrali na miestnom ihrisku TJ mužstvá starších 
pánov z Mojzesova (na snímke) a Černíka. Priateľský futbalový 
zápas sa niesol v duchu upevnenia susedských vzťahov oboch 
obcí, ktorých okrem spoločného záujmu k športu spájajú aj 
dlhoročné priateľstvá, ale i rivalita, pretrvávajúca z čias, kedy 
starší páni spoločne drali školské lavice v spoločnej ZŠ Mojze-
sovo – Černík. Dobrá nálada, priateľská atmosféra, zapálený 
športový duch a povzbudzovanie vlastných hráčov z celých síl – 
to boli hlavné atribúty celého sobotňajšieho popoludnia.
Nedeľný program začal slávnostnou svätou omšou vo farskom 

kostole sv. Ondreja. Prítomní boli pozvaní hostia z VÚC, MS, 
SČK, členovia OZ v Mojzesove, podnikatelia obce, obyvatelia a 
návštevníci Mojzesova. Svätú omšu odspieval zmiešaný spevác-
ky Zbor Juraja Holčeka z Dolného Ohaja.
Po svätej omši sa slávnostný sprievod odobral k buste Štefana 
Moyzesa. Tu nasledovala druhá časť osláv – príhovory a gra-
tulácie obci, kladenie vencov k pamätníku tohto významného 
národného buditeľa, prvého predsedu MS, po ktorom je naša 
obec pomenovaná. Slávnostný ráz celého podujatia podčiarkli 
svojim spevom členovia Zboru J. Holčeka.
Hovorené slovo a oficiálnu časť osláv vystriedal o 13.00 hod 
slávnostný obed v sále KD v Mojzesove, počas ktorého boli 
ocenení Jánskeho plaketami zaslúžilí darcovia krvi z obce.

O 14.00 hod. pokračovali oslavy kultúrnym programom na 
miestnom amfiteátri. Úvod patril tradične najmenším obyvate-
ľom Mojzesova – škôlkarom, ktorí prišli pozdraviť obec piesňa-
mi a básňami. Kultúrny program plný detskej hravosti a radosti 
zo života, vystriedalo vystúpenie žiakov ZŠ Mojzesovo - Černík. 
V bohatom programe deti ukázali svoju šikovnosť a profesio-
nalitu malých umelcov, ktorí bez trémy zvládnu vystúpenie 
pred širokou verejnosťou a rôznorodým publikom zloženým zo 
všetkých vekových kategórií.
Malých poloprofesionálov vystriedala na pódiu hudobná skupi-
na Salko. Miriam Klimentová a Pavol Novotný, alias Salco, spolu 
tvoria DUO MIA a SALCO. Ich hudobná spolupráca začala 
v roku 1996 a trvá do dnes. Repertoár dua spočíva vo výbere 
skladieb a megamixov v štýle tanečnej disco hudby. .Je zostave-
ný z výberu najväčších slovenských a českých hitov ale aj balád 
a piesní stredného prúdu, ľudovej hudby a folklóru a práve zo 
zmesou všetkých týchto štýlov sa hudobná skupina predstavila 
aj vo svojom vystúpení v Mojzesove.
Ďalším gratulantom obci, ktorý sa odprezentoval na doskách 
amfiteátra,bol Spevácky zbor Juraja Holčeka z Dolného Ohaja. 
Zbor nesie meno jedného z významných dejateľov nášho národ-
ného obrodenia.
Juraj Holček bol jednou z osobností stojacich pri zrode Matice 
Slovenskej, narodil sa 5. apríla 1811 v mnohodetnej mlynárskej 
rodine v Budmericiach.
17 rokov pôsobil na fare v Dolnom Ohaji - s filiálkou Hul. 
Aktívne sa zapájal do budovania škôl v obciach, kde pôsobil, 

dokonca na nich sám aj 
vyučoval. Venoval sa vi-
nohradníctvu a zaujímal 
sa aj o ľudové liečiteľstvo. 
Na všetkých pôsobis-
kách popri svojej práci 
duchovného pomáhal 
nadaným študentom pri 
ďalšom vzdelávaní
Zmiešaný zbor pod 
vedením Mgr. Vojtecha 
Slobodníka sa predstavil 
poslucháčom svižnými 
melódiami regrútskych 
piesní a piesňami z 
regiónu.
Z neďalekej Mane prišli 
popriať obci všetko dobré 
do ďalších rokov hneď 

dva súbory. Detský folklórny súbor Dolinka, ktorý vznikol v 
roku 1966 ako 
Folklórny krúžok 
pri ZDŠ v Mani 
a v roku 1986 bol 
krúžok preme-
novaný na DFS 
Dolinka . Zriado-
vateľom súboru je 
Základná škola s 
materskou školou 
v Mani. Umelec-
kou vedúcou je 
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Mgr. Mária Bednárová, na akordeón súbor doprevádza Mgr. 
Gabriela Tóthová.
A folklórny súbor Dolina, ktorý pracuje v Mani od roku 1986. 
Súbor má 30 členov od vo veku od 15 do 70 rokov. Jeho zriaďo-
vateľom je Miestny odbor Matice slovenskej v Mani. Umeleckou 
vedúcou súboru je Mgr. Mária Bednárová, organizačnou vedú-
cou súboru je pani Jarmila Trungelová.
Počas trvania sa FS Dolina pravidelne zúčastňuje okresných, 
krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok, regionálnych 
a obecných slávností. Za pozornosť stojí skutočnosť, že súbor 
vystupuje v pôvodných ľudových krojoch, ktoré sa zachovali v 
obci Maňa z dávnych čias.
FS Dolina spracováva tradičnú kultúru, zvyky, tance, piesne 
obce Maňa a regiónu Požitavie, Práve piesne a zvyky regiónu 
tvorili program ich vystúpenia v Mojzesove.
Ceny do bohatej tomboly, ktorá bola súčasťou a ťahákom nedeľ-
ného popoludnia, venovali sponzori.
Zlatým klincom celodenného programu bolo vystúpenie 
Šurianskych Tamburášov. Začiatky tamburášskej hudby v 
Šuranoch siahajú do roku 1919, kedy sa po prvej svetovej vojne 
vrátili domov bratia Štefan a Martin Augustínovci. Pracova-
li v Chorvátsku na poľnohospodárskych a cukrovarníckych 
prácach. Do Šurian priniesli prvé tamburice. Tamburáši hrali 
po prvýkrát v roku 1924 na vianočnej omši. V roku 1934 vítali 
prezidenta Tomáša Gariqua Masaryka na šurianskej stanici. To 
sú len krátke útržky z bohatého hudobného života Šurianskych 
Tamburášov, ktorí vystupujú na pódiách nielen doma ale i v 
zahraničí do dnes. Umeleckým vedúcim súboru je pán Gustáv 
Augustín – priamy potomok zakladateľov Šurianskych Tambu-
rášov, hudobným vedúcim súboru je Mgr. Marek Bartovič.
Počas osláv bola na obecnom úrade otvorená výstavná sieň, kde 
si mali návštevníci možnosť pozrieť staré a historické fotografie 
zo života obce, tradičné ľudové predmety denného života, výšiv-
ky, rezbárske práce p. Vašeka a iné muzejné artefakty.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili našich osláv. Naše 

poďakovanie patrí aj organizátorom a účinkujúcim, všetkým 
tým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv počas oboch 
dní. Miestnym organizáciám- SZZ a Poľovnému združeniu za 
chutné a bohaté občerstvenie.

Prajeme nášmu Mojzesovu minimálne ďalších 740 rokov exis-
tencie, aby sme my a naši potomkovia v zdraví a šťastí rozvíjali 
našu obec vo všetkých oblastiach jej života pre ďalšie generácie.

pripravila: Táňa Martišová

Mojzesovo privítalo novorodencov do života
 Príchod každého nového človiečika na 
svet je dôležitou udalosťou. Aj naša obec 
vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a svo-
ju starostlivosť o život nových občanov. 
Preto v našej obci už po tretíkrát pripravil 
obecný úrad slávnosť privítania detí do 
života. Našich najmenších Mojzesovča-
nov a ich rodičov privítal starosta obce 
Ing. Jozef Čunderlík krátkym príhovorom 

a Vivien Zlatinská predniesla báseň. Po 
básni  prišlo k uvítaniu detičiek:
Oliver Porubský, Tomáš Janči, Matej 
Popelka, Teodor Polomský, Vanesa 
Penzešová, Nela Palatická, Paula Porub-
ská, Samuel Batis, Kristián Hajnovič, 
Richard Závodný, Lukáš Buranský, 
Denisa Jurčinová, Martina Bartová, 
Natália Turzová.

Na záver slávnosti našim najmenším 
zaspievala pieseň Klaudia Hačková. Na 
slávnosti bol prítomný aj zástupca staros-
tu Ing. Slavomír Hačko. Rodičia novoro-
dencov si odniesli finančný dar vo výške 
200 € a detičky vecný darček.

pripravila: Katarína Vaneková
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Roman Lauro je rodený Mojzesovčan, tak 
isto ako aj generácie jeho predkov. On sám 
hovorí: „Nemám vedomosť o tom, že by 
niekto z mojich predkov pochádzal odinakiaľ. 
Možno teda povedať, že som „čistokrvný“ 
Mojzesovčan J. V Mojzesove žijem už od 
svojho narodenia, čiže 42 rokov. Mal som 
šťastné detstvo, bohaté na zážitky a kamarátov, 
čo si myslím že už v tejto počítačovej dobe 
dnešné deti pravdepodobne v budúcnosti 
nebudú môcť povedať. Mám na mysli tie 
takzvané „facebookovské“ a „pokecové“ 
kamarátstva. My, ak sme sa chceli hrať, tak 
sme vyšli na ulicu, pozháňali kamarátov 
a rozišli sme sa až keď nás rodičia začali 
hľadať. Ale taká je doba, veľa s tým asi 
nenarobíme. L
Čo sa týka môjho profesného života, mám 
poľnohospodárske vzdelanie. No keďže 
v dnešnej dobe je poľnohospodárskych podnikov ako šafránu, 
nepracujem už vo svojej profesii. Posledné roky som pracoval 
v obchodnej sfére, no môj posledný zamestnávateľ sa dostal do 
konkurzu a bol som 5 mesiacov nezamestnaný. Dnes už mám znovu 
zamestnanie a tak sa môj profesijný život dostáva, ako sa hovorí, do 
normálnych koľají. Lebo, povedzme si pravdu, byť nezamestnaným nie 
je nič príjemné. 
o Ako dlho sa venujete práci poslanca obce? 
- Poslancom som tretie volebné obdobie, s jedným štvorročným 
prerušením. Priznám sa, myšlienka, že by som mohol byť poslancom, 
nevznikla v mojej mysli, bolo to skôr na popud okolia a mojich 
najbližších. Ale neľutujem to, teda lepšie povedané, neľutoval som až 
do tohto volebného obdobia. Nie je to ani tak ľútosť, ako sklamanie 
z konania ľudí, ktorým som bez výhrad veril, tak ako ma to učili moji 
veriaci rodičia a starí rodičia.
o Čo by bolo v obci dobre urobiť ešte do konca volebného obdobia?
- Prioritou č.1 do konca tohto volebného obdobia je vyriešiť problém 
s materskou školou, ktorý našou obcou zarezonoval a to dosť 
podstatne. A to je aj dôvod môjho sklamania sa a vytriezvenia z dôvery 
voči „mužovi pravdy a viery“. Tento problém obec dosť vážne rozdelil 
a poškodil, preto som dosť dobre nepochopil a dodnes nechápem 
konanie nášho dôstojného pána, ktorého činy by mali ľudí spájať 
a nie rozdeľovať. Ale nechcem a ani nebudem nikoho súdiť, toto mi 
neprináleží. Vyjadrujem len svoje sklamanie z takéhoto počinu. Mojou 
povinnosťou ako poslanca je v spolupráci s ostatnými poslancami 
a vedením obce postarať sa o to, aby naši najmenší mali kam chodiť do 
škôlky.
o Ako sa Vám spolupracuje s vedením obce, s kolegami poslancami? 
Niekedy sa aj pohádate, lebo bez aj takýchto vecí to v riadení obce 
nejde?
- J Je úplne samozrejmé, že nie vždy máme rovnaké názory na danú 
vec. Koľko ľudí, toľko názorov, a je veľmi dobré, ak na určité problémy 
máme rozdielne názory a riešenia. Aspoň máme z čoho vyberať 
a snažíme sa problémy riešiť k všeobecnej spokojnosti. Niektoré 
pracovné porady bývajú naozaj plné rozporov a rozdielnych názorov. 
No napriek tomu, vždy sa vieme dohodnúť a prijať riešenie, ktorým 
by sme mohli daný problém vyriešiť a dianie v obci posunúť dopredu. 
Osobne si myslím, že ako kolegovia poslanci sa vždy pohybujeme vo 
vecnej rovine a pracujeme s faktami a nie dojmami. Lebo povedzme si 
pravdu, obecná politika zvykne mať v sebe prvok rodinkárstva. Myslím 
si, že tento problém v tomto kolektíve poslancov nie je. Neviem, či by 
sa to dalo povedať aj o kolektíve zamestnancov OÚ. 
o Starosta obce nám prezradil, že veľa vecí si obec opravuje sama. 
Do akej miery ste sa angažoval v takýchto akciách? Koľko ste 
pomáhal? J. 
- Myslíte manuálne? J J J J Samozrejme, že ako chlapec z dediny 
ovládam aj prácu s murárskou lyžicou, či lopatou alebo motykou. 
No v tomto prípade som to nechal na väčších odborníkov a hlavne 
väčších nadšencov. Našťastie sa u nás nájde toľko mladých a ochotných 

ľudí, ktorí to zvládli. Keď si však zoberiete 
moje pôsobenie v oblasti kultúrneho života 
predchádzajúcich volebných období, nemyslím 
si, že by som nič neurobil. Teraz už aj v tejto 
oblasti dávam možnosť druhým. J
o Ako budete sláviť Vianoce, čo zvyknete jesť 
na Štedrý večer? Dodržiavate tradície? Alebo 
máte svoje recepty?
- Vianoce a recepty sú u nás absolútne v réžii 
mamy a sestry. Do toho ja veľa „nekecám“. 
Maximálne očistím kapra a pomôžem 
s výzdobou stromčeka J Samozrejme, že 
pri večeri dodržujeme všetky tie tradície, 
ako je prekrojenie jablka, jedenie oplátky, 
hádzanie orechov a pod. Avšak veľmi milou 
dodržiavanou tradíciou u nás sú vianočné 
koledy po Štedrej večery pod oknami mojich 
krstných rodičov. Jeden rok mi u nich, druhý 

oni u nás. Pamätám si, keď to bolo rozšírené vo viacerých rodinách. 
Vtedy sme aj my chodievali starkej cez záhradu, babke do dediny, alebo 
k tete Božene. No bohužiaľ, ako sa títo ľudia vytrácajú z našich životov, 
stráca sa i tradícia.
o Od januára začne posledný rok volebného obdobia 2010-2014, 
čo to znamená pre Vás – ako poslanca, máte z Vášho volebného 
programu všetko splnené, alebo ešte treba veci dotiahnuť, resp. 
niektoré ešte iba naštartovať? 
- Toto volebné obdobie nastala vo vedení obce zmena. A to dosť 
radikálna i čo sa týka zamestnancov obecného úradu. A ako to už býva, 
hlavne na dedine, nezaobišlo sa to bez malých či väčších turbulencií. 
Osobne by som si vedel obsadenie obecného úradu predstaviť aj 
inak, čo sa týka zamestnancov, ale o kolektíve, s ktorým chce starosta 
pracovať, si rozhoduje on sám v rámci svojich kompetencií a zákonníka 
práce.  Podielové dane obce už zďaleka nie sú to čo bývalo, no snažíme 
sa aj s tým málom ťahať obec dopredu. Takže nejaké napĺňanie môjho 
volebného programu ako poslanca je oklieštené na minimum. Osobne 
si veľmi cením aktivitu miestnych podnikateľov p. Zlatinského a p.
Kozára v oblasti futbalu, kde to zobrali do vlastných rúk a často i s 
použitím vlastných financií sa snažia pozdvihnúť mojzesovský futbal. 
Športový výsledok je už vecou osobného prístupu a poctivého tréningu 
každého jedného futbalistu, ale snaha a ochota týchto dvoch ľudí stojí 
naozaj za povšimnutie a ocenenie.
o Keďže je čas vianočný, človek zvykne bilancovať rok, vzťahy 
v práci, v rodine. Aký bol pre Vás uplynulý rok, z Vášho pohľadu? 
Bol lepší, ako ste mysleli, alebo horší? Urobili ste všetko, čo ste si na 
začiatku roku naplánovali?
- Čo sa týka môjho osobného života, tak môžem povedať že nepatril 
medzi najľahšie. Znovu som si musel hľadať prácu, čo v dnešnej 
dobe nie je jednoduché. Ako veriaci človek som sa musel vnútorne 
vysporiadať s konaním kňaza v našej farnosti, ktoré podľa mňa 
nebolo príliš šťastné, ale človek sa učí celý život. A všetko zlé je 
na niečo dobré. Čo sa týka práce poslanca, tak toto nechávam na 
zhodnotenie našim občanom, pretože všetko, čo som robil ako 
poslanec, som sa snažil robiť pre dobro obce.
o Aké je Vaše osobné – ľudské želanie do nasledujúceho roku, čo 
želáte sebe, svojej rodine, spoluobčanom?
- Vianoce by mali byť sviatkami pokoja a lásky. Pre veriaceho človeka 
sú Vianocami chvíle strávené v Božej blízkosti narodeného Božieho 
dieťaťa, pre iného zase chvíle strávené v kruhu svojich milovaných 
v čase vianočnej dovolenky. Tak teda nech každý z nás má tie svoje 
krásne a milostiplné sviatky, ale hlavne, aby sme si tie vianočné chvíle 
niesli v sebe po celý rok. Aby to nebolo len od 24. decembra do 1. 
januára, a v zmysle toho celý rok aj konali. Ale to už je na rozhodnutí 
každého jedného z nás.

otázky: redakcia časopisu

Aktuálne hovoríme s poslancom obecného 
zastupiteľstva v Mojzesove s Romanom Laurom.
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o Novou členkou redakčnej rady 
obecného časopisu v Mojzesove 
je od decembra 2013 Alexandra 
Smutná. Kto je táto dáma? 
„Pochádzam z Veľkého Cetína, 
ale som rodená „Nitrančanka“. 
Do Veľkého Cetína som sa 
presťahovala pred 4 rokmi. 
Vyštudovala som SEŠ v Nitre 
a po ukončení školy som odišla 
na ročnú práporčícku školu 
do Nového Mesta nad Váhom. 
Mám dve deti – dcéry, staršia 
Simonka študuje na Technickej 
univerzite v Bratislave, mladšia 
dcéra Sonička študuje na SZŠ 
v Nitre. Manžel je profesionálny 
vojak, pracuje vo Fakultnej 
nemocnici v Nitre ako 
inštrumentár na chirurgických 
operačných sálach. 
Momentálne je v Kandaháre na 
misii ako zdravotník,“ povedala 
na úvod Alexandra Smutná, 
ktorá v súčasnosti pracuje na 
Obecnom úrade v Mojzesove, 
ako samostatný odborný 
referent. Táto pracovná pozícia 
zastrešuje činnosti: matrika, 
spracovanie registratúry 
obecného úradu, evidencia 
obyvateľstva, zabezpečenie 
správneho konania na úseku 
ochrany drevín, prírody, krajiny 
a ochrany ovzdušia, prenesené 
kompetencie v oblasti stavebnej 
činnosti, vedenie pokladne 
a ďalšie iné...
Predtým, ako prišla pracovať na obecný 
úrad do Mojzesova, pracovala Alexandra 
Smutná v Ozbrojených silách SR ako 
profesionálna vojačka. Počas celého jej 
pôsobenia pracovala na pracovných 
pozíciách administratívneho charakteru.
o Ako sa Ti pracuje s ľuďmi? Nie je to 
iste ľahká práca, pretože obecný úrad je 
predsa len niečo iné, ako to, čo si predtým 
robila...
- Práca s ľuďmi nie je ľahká. Každý máme 
svoje klady aj zápory. Ale čoho sa ja držím 
je, že ako sa správam k ľuďom ja, tak 
chcem, aby sa ľudia chovali ku mne. 
o Ako hodnotíš dnes vo všeobecnosti 
medziľudské vzťahy?
- Dnes žijeme veľmi uponáhľaný život. 
A preto si niekedy neuvedomujeme, že 
sme k sebe zbytočne zlí. Dnes sa viac 
menej každý stará len sám o seba. A to ma 
niekedy mrzí. Myslím to všeobecne, že keď 
sa niekomu snažíš pomôcť, tak odozva tzv. 
žiadna.
o Čo považuješ za šťastie v živote?
- Za šťastie v mojom živote považujem 
v prvom rade moje deti, manžela a rodinu. 
To je mojim tzv. hnacím motorom.
o Sú tu Vianoce, čo to znamená pre 
Teba, okrem nákupov a upratovania 
samozrejme J ? Aké máte rodinné 
tradície?

- Áno,Vianoce, priznám sa, tieto 
sviatky v roku mám najradšej. Okrem 
upratovania, nákupov a príprav sa teším 
na Štedrovečernú večeru, darčeky a takú 
rodinnú pohodu. Počúvame koledy, po 
večeri prechádzka a samozrejme polnočná 
omša. Ale tento rok mám hlavne jedno 
želanie, aby sa šťastne vrátil môj manžel 
z misie domov a mohli sme spoločne si 
sadnúť za Štedrovečerný stôl. 
o Ako sa Ti žije v Mojzesove? Čo by 
mohlo byť lepšie, čo by nemuselo vôbec 
byť?
- Ako sa mi žije v Mojzesove? Myslím si, že 
ešte som tu krátku dobu, aby som sa mohla 
nejako konkrétne vyjadriť. Nestretla som sa 
tu zatiaľ s ľuďmi, ktorí by mi „komplikovali“ 
život. Ja som tu spokojná a či sú ľudia 
spokojní so mnou,čo sa týka mojej práce na 
úrade voči nim, to sa musíte spýtať ich. 
o Aké máš osobné názory na 
dodržiavanie tradície, či už v rodine ale aj 
v spoločnosti? Alebo si skôr za moderné 
veci? 
- Ja som skôr človek taký, že žijem tak, čo 
doba prináša. Čo sa týka tradícií, na tie si 
potrpím ozaj len v tom období Vianoc. 
o Prezraď nám nejaké dobrý a chutný 
vianočný recept, aby sme ho mohli 
vyskúšať počas dní koncoročného relaxu...
- V našej rodine nesmie chýbať na Vianoce 
tradičný vianočný „štedrák“, ktorý pečie 

moja mamina, lebo ja som na 
pečenie priznám sa „ľavá“.
Cesto: múka polohrubá 500 g, 
mlieko 250 ml, cukor práškový 70 g, 
cukor kryštálový 1 káv. lyžička, 
žĺtok vaječný 1 ks, maslo 60 g, 
soľ štipka, droždie 20 g,vajce na 
potretie 1 ks 
Slivková plnka: slivkový lekvár 200 
g, kôra citrónová 1/2 káv. lyžička 
Orechová plnka: mleté vlašské 
orechy 200 g, mlieko 200 ml, cukor 
práškový 80 g, cukor vanilkový 
1 sáčok, rum 1 - 2 pol. lyžica, 
strúhanka 2 pol. lyžica 
Maková plnka: Mletý mak 200 g, 
Mlieko 200 ml, Cukor práškový 
120 g, Cukor vanilkový 1 sáčok, 
Slivkový lekvár 1 PL 
Tvarohová plnka: Tvaroh 250 
g, Cukor práškový 2 PL, Cukor 
vanilkový 1, Vaječný žĺtok 1 
Citrónová kôra 1 ČL
Postup prípravy:
Z mlieka, droždia a kryštálového 
cukru pripravíme kvások. Múku 
zmiešame s práškovým cukrom, 
pridáme štipku soli, kvások, 
vaječný žĺtok, roztopené maslo a 
vypracujeme cesto, ktoré necháme 
na teplom mieste nakysnúť. Zatiaľ 
si pripravíme plnky. 
Slivková plnka: hustý slivkový 
lekvár zriedime malým množstvom 
vody (nie príliš, iba toľko, aby sa 
dal lekvár ľahšie natrieť na cesto), 

primiešame citrónovú kôru.
Orechová plnka: Mlieko s cukrom 
privedieme takmer k varu, pridáme mleté 
orechy, len krátko povaríme a odstavíme 
z ohňa. Primiešame rum a podľa potreby 
zahustíme ešte strúhankou (alebo 
piškótovými omrvinkami). 
Maková plnka: Mlieko s cukrom 
privedieme takmer k varu, pridáme mletý 
mak, len krátko povaríme a odstavíme 
z ohňa. Primiešame jeden až dve lyžice 
slivkového lekváru. 
Tvarohová plnka: Tvaroh vymiešame s 
cukrom, vaječným žĺtkom a citrónovou 
kôrou. Vykysnuté cesto rozdelíme na 5 
dielov. Štyri diely vyvaľkáme na veľkosť 
menšieho plechu. Plech slabo vymastíme 
(alebo použijeme papier na pečenie) a 
položíme naň prvý plát, ktorý potrieme 
lekvárovou plnkou, preložíme druhým 
plátom a natrieme orechovou plnkou, 
potom položíme tretí plát, ktorý natrieme 
makovou plnkou a napokon štvrtý plát, 
ktorý potrieme plnkou tvarohovou. Zo 
zvyšného piateho dielu cesta vytvoríme 
mriežky (na tvarohovú plnku) a potrieme 
ich vajíčkom. Koláč pečieme vo vopred 
vyhriatej trúbe pri teplote 180°C približne 
45 minút.

Dobrú chuť a pohodové Vianoce želám 
všetkým ľudom dobrej vôle! 

otázky: redakcia časopisu

„U nás na Vianoce 
nesmie chýbať 

tradičný 
vianočný štedrák,“ 
hovorí Alexandra Smutná.



Jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré 
ovplyvňujú zdravie človeka je výživa, ktorá 
nielen v období detstva a dospievania by mala 
byť pestrá a dostatočne kaloricky vyvážená. 
Pre výchovu k správnej výžive je dôležité, 
aby na dieťa pôsobilo prostredie, v ktorom 
sa pohybuje. Takýmto miestom je u školopo-
vinných detí aj školská jedáleň. Ako uvádza 
portál Úradu verejného zdravotníctva SR, 
predstavuje školské stravovanie vyhovujúci 
systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy 
deťom a mladistvým počas vyučovacieho 
procesu. 
O stravovaní v školskej jedálni Mojzesovo sme 
sa porozprávali s vedúcou školskej jedálne 
pani Miriam Teplanovou, ktorá na tejto pozí-
cii pôsobí od októbra 2012. „V školskej jedálni 
deťom pripravujeme plnohodnotné teplé po-
krmy, pričom jedlá sú pestro obmieňané a sa-
mozrejme musia spĺňať prísne hygienické nor-
my. Obedy sú podávané v primeranom čase, a 
to pre 1. – 4. ročník o 11:30 hod. a pre 5. – 9. 
ročník o 12:30 hod., čo umožňuje deťom do-
pĺňať potrebnú dávku energie a dieťa tak môže 
byť v škole vitálne a sústredené na vyučovací 
proces“, uvádza p. Teplanová. V školskej jedál-
ni sa varí denne počas školského vyučovania, 
pričom obedy sa pripravujú aj pre materskú 
školu a dôchodcov v obci, ktorí využili mož-
nosť takejto formy stravovania. „V súčasnosti 
máme 120 stravníkov, vrátane dôchodcov a 
učiteľov. Snažíme sa pripravovať pestrú stravu 
zahŕňajúcu tak šaláty, ako aj ovocie, ako sú 
napr. banány, mandarinky, kiwi, či hrozno. 
Veľmi obľúbené sú sladké jedlá, ktoré mávame 
v piatok, vtedy deti prídu aj viackrát na dupľu. 
Z mäsitých jedál pripravujeme mäsá na šťave 
a zelenine a rôzne iné. S jedlom však súvisí aj 
pitný režim, preto deťom k obedom pripravu-
jeme čaje a sirupy. V budúcnosti uvažujeme 

aj o podávaní nesýtených minerálnych vôd“, 
hovorí p. Teplanová. Nestačí však variť len 
chutne, školské stravovanie si vyžaduje oveľa 
viac. „Pri výrobe jedál musíme zohľadňovať 
materiálno-spotrebné normy, odporúčané 
výživové dávky podľa vekových kategórií 
stravníkov, finančný príspevok od zákonného 
zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedlo 
podľa zvoleného finančného pásma, pričom 
školská jedáleň Mojzesovo patrí do 2. finanč-
ného pásma“, hovorí p. Teplanová, „V októbri 
2012 vďaka zriaďovateľovi, ktorým je Obec 
Mojzesovo, prešla celá kuchyňa modernizá-
ciou, takže teraz sa nám varí a pracuje oveľa 
lepšie. Boli napr. vymenené okná a vchodové 
dvere, vynovené bolo aj WC, pribudla nám 
umývačka riadu, nová škrabka na zemiaky, 
pece, či trojrúra. Udržiavať jedlo v teple nám 
umožňuje aj nový výhrevný pult, čomu sa 
veľmi tešíme. Väčšina rekonštrukčných prác 
bola zabezpečovaná odbornou firmou, avšak 
k drobnejším prácam sme priložili ruku všetci 
zamestnanci a na výpomoc nám prišli aj ľudia 
z obecného úradu, ktorí sú na aktivačných 
prácach. Do budúcna sa plánujú vynoviť aj 
priestory jedálne, ktoré sú miestom, kde si 
deti osvojujú kultúru spoločného stravovania“, 
- uviedla pani Teplanová. O odbornú prípravu 
a výber chutných jedál sa stará celý kolektív. 
V školskej jedálni pracujú dve kuchárky a to 
pani Anna Bachúriková, pani Mária Teplano-
vá a v materskej škole ako pomocná kuchárka 
pani Marianna Martišová. „Ja som vyštudova-
la strednú školu so zameraním na stravovanie, 
naša práca nie je jednoduchá, ale navzájom si 
ako kolektív pomáhame“, uviedla pani Miriam 
Teplanová.

spracovala: Bc. Andrea Hlavačková

V školskej jedálni v Mojzesove sa varí veľmi chutne, majú až 120 stravníkov!

 Anna Bachúriková, Miriam Teplanová/
vedúca šk. jedálne, Mária Teplanová

Marianna Martišová, 
pomocná kuchárka v materskej škole

Opäť sa v tomto školskom roku v  jasnom 
svetle ukazujú najmä športovci. Chceli by 
sme nadviazať na výborný úspech tejto 
aktivity našej školy, kedy naša škola skončila 
v rámci okresu na krásnom 7.mieste  Za 
uplynulé obdobie sa žiaci a žiačky našej školy 
zúčastnili týchto športových aktivít: cezpoľný 
beh, postupové súťaže vo volejbale Medicool 
voleyball chlapci a dievčatá, futbale Coca-cola 
cup chlapci, basketbale – chlapci a dievčatá. 
Najväčší úspech dosiahli dievčatá práve 
v basketbale, obvodné kolo vyhrali a postúpili 
na Majstrovstvá okresu, kde získali 3.miesto. 
Začala sa i postupová súťaž v stolnom 
tenise, uskutočnilo sa školské kolo a víťazom 
budeme držať palce vo vyšších kolách. Za túto 
zanietenú športovú činnosť patrí veľká vďaka 
učiteľovi Štefanovi Foltinovi, ktorý dokáže aj 
v tejto pretechnizovanej dobe motivovať deti 
k športovým aktivitám. 
V ostatných predmetoch zatiaľ nemáme 
výrazné úspechy, nakoľko iba teraz  v mesiaci 
decembri začínajú obvodné kolách 

v predmetových olympiádach, či iných 
súťažiach, na ktoré sú žiaci svojimi učiteľmi 
pripravovaní.
Od začiatku školského roka sme spolu s deťmi 
prežili aj mnohé výchovné aktivity. 
Európsky deň rodiny a školy – v októbri 
sa pravidelne pripravujeme na spoločne 
prežité predpoludnie rodičov, či starých 
rodičov, ktorí  sa aktívne zapájajú do 
mnohých aktivít. V tomto roku to bola 
šarkaniáda, zdobenie sladkých pochutín, 
výmenný obchod, preniesli sme sa do 
čias dávno minulých, kde sme deťom 
sčasti ukázali, ako sa žilo v minulosti, 
napiekli si tradičné jedlá našich starým 
mám, dievčatá sa oboznámili s technikou 
háčkovania, ukázali sme im hry, ktoré 
hrali ich starí rodičia, ozdobili sme si 
jesennými dekoráciami priestory našej 
chodby a nakoniec sme sa i pobavili 
na vedomostiach, či nevedomostiach 
o ľudových zvykoch, nárečí, ľudových 
piesňach. Rodičia si mohli pozrieť 

i výstavu Z povaly starej matere, kde najmä 
deti priniesli mnohé exponáty. 
Záložka spája školy –  projekt, ktorý už 
tretí rok organizujeme. Vyrobené záložky sa 

Aktivity v Základnej škole Mojzesovo 
za prvé tri mesiace  tohto školského roku
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posielajú žiakom určenej školy. V tomto roku 
nám bola pridelená ZŠ Blatné.
Zdravý týždeň – v rámci projektu Zdravá 
škola sme pre žiakov pripravili zaujímavý 
týždeň, v ktorom bol každý deň venovaný 
jednému druhu ovocia či zeleniny. 
Prispôsobili sme tomu aj farbu svojho 
oblečenia, kreslili sme o nich, písali básne 
a nakoniec sa dobroty z našich záhrad 
skonzumovali.
Vzdušné zámky – výchovný koncert 
s protidrogovou tematikou. S členmi skupiny 
Aya a ich lídrom Borisom Lettrichom sme sa 
modernými piesňami oboznámili s hrozbami, 
ktoré pre dnešnú generáciu ponúka svet. 

Pre deti veľmi vhodným spôsobom bol 
prezentovaný boj proti fajčeniu, alkoholizmu, 
či používaniu iných toxických látok.
Pre deti boli poučnými aj besedy 
s policajtkami z oddelenia Prevencie 
kriminality v rámci Preventívnych projektov 
KR PZ Nitra - oboznámili našich žiakov 8. 
a 9. ročníka s témami: Zvyšovanie právneho 
vedomia - informácie o páchaní kriminality a 
Prevencia šikanovania v školách  tiež beseda 
s hasičom, ktorý žiakov prvého stupňa 
zaujímavou formou oboznámil s ich poslaním.
Historický šerm – prezentácia historického 
šermu ponúkla žiakom netradičnú hodinu 
dejepisu. Žiaci sa zaujímavým spôsobom 

naučili, ako sa v minulosti bojovalo, aká bola  
výzbroj a odievanie bojovníkov.
Akcie na december: vianočné trhy, 
fyzikálna show v Nitre, vianočná akadémia 
žiakov 1. stupňa a zábavný kvíz „Čo vieš 
o Vianociach“ pre starších žiakov.
Škola sa môže pochváliť aj svojou novo 
zrekonštruovanou telocvičňou. Podarilo sa 
nám vymaľovať vnútorné priestory na vlastné 
náklady. Polovičná časť sa dočkala výmeny 
starých  drevených okien za nové plastové, čo 
bolo financované sponzorsky. Palubovka sa 
dočkala nového náteru a aj bodové osvetlenie, 
montované tiež sponzorsky, dáva telocvični 
nový krajší vzhľad.

pripravila : Mgr. Elena Puková, riaditeľka školy

Ľubomír Opát je rodákom z Trenčína, do Mojzesovo sa prisťahoval 
pred 30 rokmi a žije tu dodnes. Je ženatý a s manželkou vychovali 
štyroch chlapcov, ktorí sú už dospelí. Ľubomír Opát pracuje ako 
vedúci posunu na železnici v Nových Zámkoch. Ďalej hovorí on 
sám:
„Už ako dieťa som nadobudol vzťah k prírode a dedinskému životu, 
nakoľko som chodieval dedovi na dedinu. A preto ma zaujíma aj 
dianie v našej obci. V našej obci je toho ešte veľa, čo by som chcel, aby 
sa zmenilo a zlepšilo. Okrem toho, že tu chýba kanalizácia, je treba 
vybudovať i nové chodníky ku kostolu. Tiež by bolo dobré v blízkej 
budúcnosti vybudovať prístrešok pri dome smútku. Touto cestou by 
som chcel apelovať na starostu, aby sa aspoň časť týchto problémov 
vyriešilo ešte v tomto volebnom období. Som členom Slovenského 
zväzu záhradkárov a druhé volebné obdobie predsedom miestnej 
organizácie záhradkárov. Pracujem tiež ako poslanec v obci. Nielen ja 
ako predseda, ale aj všetci naši členovia spolku záhradkárov sa snažíme 
o skultúrňovanie našej obce. Preto sa zapájame do aktivít ako sú: 
kosenie svahu pozdĺž  hlavnej cesty, na ktorom nám záleží, aby bol svah 
vždy upravený. Ďalej pomáhame a spolupracujeme s obecným úradom 
pri rôznych podujatiach: Prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, 
Vianočné trhy. Naším hnacím motorom je aj spolupráca s Materskou a 
základnou školou, ktoré nám svojimi detskými prácami skrášľujú naše 
výstavy. Veľkou akciou, ktorá sa konala tento rok v našej obci, bola 
Regionálna výstava jabĺk a hrušiek spojená s miestnou výstavou ovocia, 
zeleniny a kvetov, ktorá sa koná každý rok. Na regionálnej výstave bolo 

vystavených 
173 jabĺk a 25 
hrušiek. Od 
nás putovalo 
147 vzoriek 
jabĺk a niekoľko 
vzoriek hrušiek 
na výstavu 
Jahrada 2013 
do Trenčína. 
Z našej obce 
sme vystavili  
v Trenčíne 
37 vzoriek 
jabĺk a 10 vzoriek hrušiek. Milo nás prekvapili výsledky výstavy, keď 
sme sa dozvedeli, že Najkrajšie jablko Slovenska je z Mojzesova od 
mladého pestovateľa Milana Štefánika s českou odrodou Heliodor. 
Ako každý rok, aj tento rok sme pripravili malé posedenie pre členov 
záhradkárskej organizácie. Začiatkom budúceho roka pripravujeme 
tradičný záhradkársky ples, na ktorý Vás touto cestou, vážení 
spoluobčania, pozývam! Na záver by som chcel poďakovať všetkým 
záhradkárom, manželkám a priateľkám záhradkárov, obecnému úradu 
a sponzorom za spoločnú prácu, ktorou ppomáhajú  počas celého roka 
pri zveľaďovaní našej obce. 

spracovala: redakcia časopisu

Poľovníctvo a chov zveri má v oblasti Požitavskej nížiny bohatú 
tradíciu. Požitavská nížina je ideálny biotop srnčej i drobnej poľnej 
zveri, ako je zajac a bažant. Po oddelení sa od PZ Černík v 90-tych 
rokoch vzniklo samostatné Poľovnícke združenie Mojzesovo. Súčasný 
uznaný poľovný revír PZ Mojzesovo o výmere 1007 ha, sa rozprestiera 
v bezprostrednom okolí obce Mojzesovo. Poľovný revír je tvorený z 
trávnatých porastov, remízok, jazier a ornej pôdy. Medzi zakladateľov 
organizovaného poľovníctva v Mojzesove patrili zanietení poľovníci 
Milan Pavlov, Miroslav Bilický, Jozef Javorčík, Milan Čičman, 
Leonard Dojčan, Leonard Dojčan ml., Igor Vašek, Tibor Kajanovič, 
Imrich Máčik, Jozef Pápay. V súčasnosti tvorí členskú základňu 
poľovníckeho združenia 17 členov, 
dvaja čestní členovia a jeden kandidát 
a to nasledovne: Ing. Michal Vašek, 
František Horváth, Miroslav Čongrády, 
Vladimír Červený, Leonard Dojčan, 
Igor Vašek, Milan  Čičman, Miroslav 
Dojčan, Michal Dojčan, Igor Vašek ml., 
Ivan Kajanovič, Ing. Miroslav Bilický, 
Vojtech Maczvalda, Marián Maczvalda, 
Matúš Holka, Patrik Horváth, Vladimír 
Vančík, čestný člen Milan Pavlov, čestný 
člen Miroslav Kanás a kandidát Michal 
Lauro. Činnosť združenia riadi 6 členný 
výbor. Predseda Ing. Michal Vašek, 
hospodár František Horváth, tajomník 
Leonard Dojčan, pokladník Miroslav 
Čongrády, člen výboru Vladimír 
Červený, hlavný kontrolór Igor Vašek. 

Súčasné poľovné združenie úzko spolupracuje s obecným úradom v 
Mojzesove a aktívne sa zapája v rôznych činnostiach a podujatiach 
v rámci obce Mojzesovo, ako napr. stavanie mája, MDD, či výsadba 
stromov a ďalšie. Hlavnou úlohou a činnosťou Poľovníckeho združenia 
Mojzesovo je starostlivosť o zver v poľovnom revíri, prikrmovanie v 
zimnom období, starostlivosť o čistotu v katastrálnom území obce 
Mojzesovo a dodržiavanie poľovníckych zvykov a tradícií, pretože 
poľovníctvo je podľa zákona súhrn činností zameraných na zachovanie, 
zveľadenie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri, ako 
prírodného bohatstva SR.

z informácií Ing. Michala Vašeka spracovala: Bc. Andrea Hlavačková

Poslancom obecného zastupiteľstva v Mojzesove je aj Ľubomír Opát

Poľovné združenie Mojzesovo vzniklo v 90-tych rokoch min. storočia.

Ľubomíra Opáta fotoobjektív zastihol v dobrej 
nálade pri varení gulášu na Obecných dňoch
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Mikuláš v Mojzesove
Mikuláša sme medzi nami privítali tento rok v sobotu: 7.12. o 
15.00 hod. Dav detí spolu s rodičmi a starými rodičmi netrpez-
livo čakal príchod deduška Mikuláša a jeho pomocníkov, čerta a 
anjela, ktorí priniesli deťom veľké koše plné sladkostí a maškŕt. 
Ako prví sa Mikulášovi predstavili v krátkom kultúrnom progra-
me najmenší obyvatelia Mojzesova – škôlkari. Oduševnene 
Mikulášovi zaspievali a zarecitovali básničky a veršíky veno-
vané práve jeho osobe. O milé prekvapenie v podobe krátkeho 
PRVÉHO VYSTÚPENIA sa postarali deti z novovzniknutého 
detského folklórneho súboru Klnka. Malí folkloristi privítali 
Mikuláša krátkymi veršíkmi a básničkami. O tom, že Mikuláš 
je vždy vítaným návštevníkom našej obce svedčili aj nespočetné 
žiadosti o fotografovanie sa s deťúrencami či už za asistencie 
čerta a anjela, alebo mamičiek, u tých najmenších špuntov. Na 
záver stretnutia s deťmi Mikuláš rozsvietil vianočný stromček 
pred obecným úradom, aby tak aj do našej obce prišli najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce.

Detský folklórny súbor Klnka
Vznikol 11.11.2013 . Umeleckou vedúcou súboru je Mária Hla-
vačková. Súbor má 13 členov, tvoria ho : Sofia Hlavačková, Sofia 
Mičeková, Sofia Solnicová, Lenka Záhorcová, Lujza Gábrišová, 
Adriana Homolová, Natália Čongrádyová, Michaela Slováková, 
Adam Buranský, Richard Gábriš, Tadeáš Chovan, Tomáš Han-
cko, Šimon Podmanický.
Cieľom činnosti súboru je vniesť do povedomia detí ľudové zvy-
ky a folklór, ľudovú slovesnosť, tradície obce a regiónu. Oživiť 
ľudovú kultúru obce.

Vianočné tvorivé dielne 
a Vianočné trhy

14.12.2013 pripravili členovia kultúrnej komisie, pracovníci 
obecného úradu v Mojzesove v spolupráci so ZŠ Mojzesovo-
-Černík tradičné tvorivé dielne pre najmenších obyvateľov . 
Dielne boli zamerané na tvorbu vianočných ozdôb, pozdravov, 
darčekov a výzdobu vianočného stromčeka, ktorý oživí prostre-
die Vianočných trhov.
Tohtoročné trhy sa konali 15.12.2013 od 14.00 hod. v sále KD v 
Mojzesove – už tradične sme medzi trhovníkmi, ponúkajucimi 
svoje výrobky a produkty privítali tvorcov ozdôb z keramiky, 
dreva, papiera, hliny, kože či drôtu . V sále rozvoniavali medov-
níky, vianočné oblátky a drobné vianočné pečivo spolu s dráž-
divou a exotickou vôňou vareného vína a punču. Sladký med, 
medové sviečky, vôňa ihličia a dreva podčiarkovali 
predvianočnú atmosféru plnú zhonu, po tom pra-
vom vianočnom prekvapení pre rodinu, priateľov a 
známych. Každý návštevník si prišiel na svoje a v 
množstve ponúkaného tovaru si našiel ten pravý 
a originálny darček, ktorým obdaruje svojich 
najbližších. Príjemné prostredie dopĺňali tóny 
kolied a majestátny vianočný stromček, ktorý 
deň pred tým ozdobili šikovné deti z obce.
Prajeme Vám, aby aj tohtoročné Viano-
ce patrili k tým nezabudnuteľným, boli 
plné pokoja, pohody, lásky a vzájomného 
porozumenia .Do nového roku 2014 
vykročte tou správnou nohou !

Milan Štefánik vybojoval 
v celoslovenskej súťaži pre 

Mojzesovo prvé miesto!
Jablko. Symbol zdravia a jesene. Podľa odborníkov je pô-
vodným zdrojom kultúrnych odrôd, tohto najčastejšie 
konzumovaného ovocia, stredná Ázia. Viete však, kde rastú 
tie najkrajšie jablká? Predsa u nás – v Mojzesove. Dôkazom 
toho je aj úspech pestovateľa Milana Štefánika z Mojzesova, 
ktorý sa zúčastnil celoštátnej súťaže o najkrajšie jablko roka 
2013 v rámci výstavy ovocia, okrasných drevín, ovocných 
stromov a potrieb pre záhradkárov Jahrada na výstavisku 
Expo Center v Trenčíne. Na výstave, ktorá sa konala v dňoch 
25. a 26. októbra, sa jablko odrody Heliodor, ktoré vypesto-
val pán Štefánik umiestnilo na prvom mieste. V rámci 18. 
ročníka tejto súťaže odborná komisia hodnotila jednotlivé 
odrody, pričom spolu išlo o 1312 vzoriek jabĺk. „Najskôr som 
sa zúčastnil okresnej súťaže v Mojzesove, odtiaľ som postúpil 
do celoslovenskej súťaže v Trenčíne, kde odborná komisia z 
každej odrody vyberá šampióna“, -uviedol p. Štefánik, ktorý sa 
pestovaniu venuje už 10 rokov. „Kedysi dedko rozmnožoval 
stromy, pestoval vinič a ja v tradícii pestovania ovocia pokra-
čujem. Okrem jabĺk pestujem taktiež vinič, ale napríklad aj 
Hurmi Kaki, niekoľko odrôd figovníka, či Kiwi“, hovorí Milan 
Štefánik, pre ktorého je táto činnosť zároveň vítaným relaxom.

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková     
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Spoločenská kronika obce 
jún - november 2013
Narodili sa
Paula Porubská 12.06.2013
Samuel Batis 20.07.2013
Kristián Hajnovič 24.08.2013
Richard Závodný 02.10.2013
Lukáš Buranský 02.10.2013
Denisa Jurčinová 04.10.2013
Martina Bartová 30.10.2013

Uzavreli manželstvo
Marek Števár – Mária Chovancová 08.06.2013
Peter Turza – Elena Mesárošová 15.06.2013
Peter Vašek – Andrea Korpášová 29.06.2013
Tomáš Halás – Dominika Janovíčková 13.07.2013
Lukáš Gábriš – Lucia Papírníková 20.07.2013
Peter Foltin – Zuzana Laurová 31.08.2013
Daniel Dugát – Monika Dojčanová 31.08.2013
Juraj Petík – Ivana Jaššová 07.09.2013

Zomreli
František Kačkovič *25.06.1932 – 01.06.2013
Cyril Griga *15.04.1942 – 13.06.2013
Stanislav Chovanec *11.07.1957 – 23.06.2013
Július Komáromy *14.06.1928 – 09.07.2013
Bernardína Hlavačková rod.Búranská *24.05.1931 – 03.08.2013
Helena Buranská rod. Vrábelová *21.06.1927 – 03.09.2013
Andrej Tóth *30.09.1948 – 21.09.2013
Františka Komáromyová rod. Laurová *22.02.1934 – 08.10.2013
Ján Gašpar *24.10.1930 – 18.10.2013

Darovať krv je nielen ušľachtilé, ale aj nes-
mierne dôležité. Krv pomáha zachraňovať 
životy. To by nebolo možné bez spolupráce 
dobrovoľných darcov krvi, ktorí chodia krv 
darovať pravidelne, bez nároku na odmenu 
a v súrnych prípadoch aj na požiadanie.  
Darcovstvo krvi má svoju tradíciu, ktorej 
súčasťou sa stávajú aj občania našej obce a k 
tomuto ušľachtilému činu vedú aj svojich po-
tomkov a príbuzných. Darcovia – ľudia, ktorí 
týmto vysoko humánnym skutkom môžu 
zmeniť osud neznámeho človeka. Dňa 29. 
septembra 2013 sa v rámci osláv pri príleži-
tosti 740. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Mojzesovo uskutočnilo aj slávnostné 
odovzdávanie Janského plakiet za prítom-
nosti starostu obce Ing. Jozefa Čunderlíka, 
riaditeľky Územného spolku Slovenského 
Červeného kríža Nové Zámky pani Marty 
Ficzovej a predsedníčky ÚzS SČK pani Zity 
Lutišanovej.
Uznanie za tento hlboký, nezištný a ušľachti-
lý čin si zaslúžili:    

Diamantová Janského plaketa
Vladimír Sojka

Strieborná Janského plaketa
Peter Gábriš

Erik Hajnovič
Ondrej Naď
Michal Opát

Bronzová Janského plaketa
Ivan Barta
Ivan Halás

Tibor Hlavačka
Denis Kotlár

Július Krajčovič
Marek Mesároš

Emília Mikulcová
Elena Ölveczká
Viola Teplanová

V Mojzesove 
ocenili opäť 
darcov krvi!

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková

Ing. Marián Manduch z Mojzesova redakčne 
a fotograficky zostavil knihu o kňazovi 

a národovcovi Ondrejovi Cabanovi
30.novembra 2013 sa konalo uvedenie 
knihy do života v Komjaticiach. Na 
slávnostnej akadémii konanej v sále 
kultúrneho domu v Komjaticiach bola 
nová kniha predstavená. Publikáciu re-
dakčne a fotograficky zostavil Ing. Ma-
rián Manduch pod odborným dozorom 
autora Petra Cabana. Kniha hovorí o 
živote a diele kňaza, národovca Ondreja 
Cabana, rodáka zo Seliec pri Banskej 
Bystrici, ktorý svoj kňažský život prežil 
v Komjaticiach, okrem malej výnimky, 
keď bol vojenským duchovným. Po 
všetkých životných peripétiach zomrel 
vo veku 47 rokov a pochovaný je v 
Komjaticiach. Kúsok zeme z jeho hrobu 
je aj v podstavci sochy kráľa Svätoplu-
ka, ktorá je na bratislavskom hrade. 
Publikácia vychádza z príležitosti 200. 
výročia narodenia, ktoré pripadá na 
deň 7.12.2013.

Život a dielo kňaza Ondreja Cabana 
(1813 - 1860)

ISBN

   200 rokov 
od narodenia
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Upečte si Vianočný chlebíček
Potrebujeme: 2 vajcia, 150g práškového cukru, 100g masla, štipka 
soli, 120g polohrubej múky, 1 lyžička kypriaceho prášku do pečiva, 
30g hrozienok, 30g čokolády, 30g orechov, 2 lyžice rumu
Postup: Žĺtky vymiešame s práškovým cukrom do peny. Pridáme 
rozpustené maslo, preosiatu múku premiešanú so soľou a kypriacim 
práškom, posekané hrozienka, posekanú čokoládu, orechy a rum. 
Nakoniec vymiešame tuhý sneh z bielkov. Cesto vylejeme do vymas-
tenej a múkou vysypanej chlebíčkovej formy a v stredne vyhriatej 
rúre pomaly upečieme. Upečený chlebíček necháme trochu vychladiť, 
vyklopíme ho na dosku, posypeme práškovým cukrom a pokrájame. 

Naše Mojzesovo

V Mojzesove si občania skultúrnili futbalové prostredie

V júli sa opäť rozbehla letná príprava našich futbalových 
mužstiev. Po nevydarenej predchádzajúcej sezóne, kde mužstvo 
dospelých bojovalo až do posledného kola o záchranu v súťaži 
„Majstrovstvá okresu“, bolo treba hneď začať s prípravou na 
ďalšou sezónu. Počas letných mesiacov sa konali na futbalo-
vom ihrisku rôzne brigády. V spolupráci s obecným úradom a 
sponzormi sa podarila rekonštrukcia vonkajšej fasády na klube 
a skultúrnenie prostredia na futbalovom ihrisku. Veľké poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa mohli zúčastniť na niektorej z 
brigád, či už hráčom, fanúšikom, ale aj pánovi J. Šebíkovi a P. 
Máčikovi, ktorí odviedli kusisko dobre vykonanej práce. Futba-
lové mužstvo dospelých začalo letnú prípravu v júli. OŠK Moj-
zesovo v spolupráci s obecným úradom a sponzormi usporiadal 
28. júla na futbalovom ihrisku 3. ročník futbalového turnaja 
Memoriál Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča (snímka). Turnaj 
mal opäť vynikajúcu úroveň. Naše mužstvo skončilo na 2. mies-
te. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo FKM Nové Zámky „B“, na 
3. mieste skončilo mužstvo FC Komjatice a na 4. mieste Úľany 
n/Ž. Po tomto turnaji bolo naše mužstvo pozvané na futbalový 
turnaj do Úľan n/Ž, kde tiež skončilo na 2. mieste. Víťazom 

turnaja bolo domáce mužstvo Úľany n/Ž, na 3. mieste skončila 
Lipová a na 4. mieste Hul. V auguste sa rozbehla jesenná časť 
sezóny 2013/2014. Začiatok súťaže bol veľmi dobrý a mužstvo 
sa pohybovalo na horných priečkach tabuľky. Záver jesene sa 
mužstvu nevydaril, pretože z posledných 5 zápasov vyhralo iba 
jeden a tak po jeseni je na 8. mieste. Odohralo sa 13 zápasov, z 
ktorých 5 vyhralo, 3 remízovalo a 5 prehralo s celkovým skóre 
23:21. Najlepším strelcom sa stal M. Opát s 11 gólmi. Trénerom 
mužstva je A. Buranský. Mužstvo dorastu sa po jeseni umiest-
nilo na 5. mieste. Odohralo 9 zápasov, z ktorých 5 vyhralo, 1 
remízovalo a 3 prehralo pri skóre 19:16. Najlepším strelcom sa 
stal D. Žigrai s 13 gólmi. Trénerom mužstva je M. Slovák. Hlav-
ným problémom pri mládežníckom mužstve je stále nedostatok 
hráčov. Veľa zápasov odohralo mužstvo dorastu len s 10 hráčmi. 
Veľké poďakovanie za celý rok 2013 patrí všetkým hráčom, 
trénerom, fanúšikom, sponzorom, obecnému úradu, p. Zlatin-
skému, p. Kozárovi za dobré podmienky, ktoré boli vytvorené 
pre naše mužstvá.
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