Naše Mojzesovo
www.mojzesovo.sk

ročník IV. číslo 1 / JÚN 2014

časopis občanov obce Mojzesovo
ŽIACI ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V MOJZESOVE DOSAHUJÚ VYNIKAJÚCE
ÚSPECHY,
snímka je z odovzdávania cien
„Mladým záchranárom civilnej ochrany“
za 1.miesto v okrese (štvrtý krát)!
Na snímke: prednostka okresného úradu
Nové Zámky Ing. Helena Bohátová, PhD.
primátor mesta Nové Zámky:
Ing. Gejza Pischinger
Mgr. Stanislav Petráš – zástupca riaditeľa ZŠ
členovia víťazného družstva: Veronika
Kanásová, Soňa Dojčanová, Henrich Pécsi,
Andrej Ivanič, str. 8.

Obecná zabíjačka v
Mojzesove bola jedna
naozaj vydarená akcia!
Prišiel na ňu
pozrieť aj Doc. Ing.
Milan Belica, PhD.,
predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja,
str.5.

„Chcel by som sa
včelárstvu venovať tak
dlho, kým budem vládať“,
hovorí Marián Výberči z
Mojzesova, včelár srdcom
i dušou, str.10.

18. mája 2014 sa uskutočnilo v Mojzesove Sväté prijímanie
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„Teší ma, že posledné dlhy na faktúrach sme splatili ako obec
v januári 2014“, hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta Mojzesova.
o Pán starosta
– ako ubiehal
život v obci od
decembra až
doteraz? Čím
obec žila – poďme
najprv trochu
hovoriť o robote,
o investičných
a rekonštrukčných
prácach a potom
o kultúrnospoločenskom
živote občanov...?
- Na investičné
a rekonštrukčné
práce bude tento
rok naozaj bohatý.
V základnej
škole sme vybudovali jednu jazykovú učebňu, kabinet
výchovného poradcu a kuchynku. Táto investícia nás vyšla na
6.700.- €, V súčasnej dobe v pavilóne B pripravujeme priestory
na Materskú školu, kde prebieha rozsiahla rekonštrukcia, tieto
práce sú urobené asi tak na 70 %. Medzi najväčšie rekonštrukčné
práce patrili vybudovanie toaliet a umyvárky pre deti na prvom
poschodí, výdajne jedál na prízemí a prístavba, v ktorej je situovaný
sklad hračiek, toalety s umyvárkou a vchod do Materskej školy.
Predpokladaná investícia je 32 000 až 34 000.-€. Začiatkom
mája sme na kultúrnom dome v sále vymenili tri okná za
plastové. Pôvodné už boli v dezolátnom stave. Taktiež sme začali
s rekonštrukciou chodníka od obecného úradu po kostol, kde sme
pôvodný chodník rozšírili z 1,20m na 1,50 m táto investícia nás
vyjde asi okolo 15 000,- €. Taktiež chceme pristaviť pred dom smútku
prístrešok a v týchto dňoch by mali byť zrekonštruované aj lavičky
na cintoríne. Taktiež by sme chceli ešte stihnúť výstavbu detského
ihriska pri obecnom úrade.
Čo sa týka kultúrneho a spoločenského života v obci, tak
v decembri sme organizovali Mikuláša spolu s Vianočnými trhmi.
Vo februári 2014 sme urobili v obci obecnú zabíjačku, bola to
vynikajúca akcia, hlavne vďaka sponzorom, ktorí prispeli až 75%
nákladov. Veľká vďaka patrí Branislavovi Zlatinskému – firma Wikus
, Jurajovi Kozárovi – firma Dela Company s.r.o., Jánovi Rupekovi,
Michalovi Opátovi, Štefanovi Hanckovi, Ing. Jánovi Teplanovi – firma
EZ Elektromont, Miroslavi Vašekovi – firma Novosev, Vincentovi
Šrámekovi, Jánovi Ostrožlíkovi, Viere Kečkéšovej - Pohostinstvo
Relax, Vladimírovi Chovanovi – firma Izol Plus, Rudolfovi Fialovi-firma
Divus Game, Mgr.Alene Jaššovej - súkromná vydavateľka časopisov,
Anne Buranskej, Poľovníckemu združeniu, našim záhradkárom,
Slovenskému orlu, našim futbalistom a mnohým ďalším, ktorí
sa podieľali na organizácii celého tohto podujatia. V marci sme
zorganizovali Veľkonočné tvorivé dielne, v predvečer prvého mája
sme si osadili máj v obci, toto bolo spojené s tradičnou opekačkou
pre deti. Nasledoval Deň matiek s kultúrnym programom, ktorý
si pripravili deti z materskej školy, deti zo základnej školy a detský
súbor Klnka. 31. mája budeme organizovať Detské rybárske preteky
a 1. júna na miestnom ihrisku Medzinárodný deň detí. Cez letné
prázdniny budeme organizovať detský tábor „Jabadabadú“, ktorý
mal veľmi dobré ohlasy a tiež futbalový turnaj „Memoriál Petra
Kajanoviča a Andreja Vašeka“.
o Reaguje obec Mojzesovo na výzvy z našich ministerstiev a čo
Eurofondy?
- Snažíme sa reagovať na všetky výzvy, ktoré sa týkajú obce.

Tento rok sme spracovali štyri žiadosti o dotáciu na Nitriansky
samosprávny kraj na podporu športových a kultúrnych akcií, ktoré
nám boli schválené v celkovej výške 1140.- €. Ďalej sme žiadali
tri dotácie z ministerstva financií na výmenu okien a dverí na
obecnom úrade, na výmenu okien a dverí na kultúrnom dome
a na rekonštrukciu toaliet na budove Obecného športového klubu
celkom sme žiadali o 32 500,- €. V týchto dňoch spracovávame
žiadosť o pridelenie dotácie z Environmentálneho fondu na
zateplenie jedálne a telocvične, vrátane zateplenia strechy.
Maximálna výška dotácie je 200 000,- €. Súčasne riešime cestou

Živnostníci Peter Teplan a František Tököly vyhrali
súťaž – realizácia chodníka v Mojzesove na Hlavnej ulici, od
kostola a práce pokračujú správnym tempom, ale niet im čo
závidieť, pretože práca to je naozaj namáhavá a chlapci sa
veru riadne zapotia, kým chodník dokončia, zvlášť teraz,
v horúcich letných dňoch.

Naše Mojzesovo

Veľkonočné tvorivé dielne

odboru školstva Okresného úradu Nitra a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR i havarijnú situáciu a žiadosť o dotáciu
na výmenu okien na telocvični. Čo sa týka Eurofondov, tak
v súčasnej dobe sú už známe operačné programy, schválené
našou vládou na programové obdobie 2014 – 2020. Sú to: Výskum
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a inovácie, Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra,
Integrovaný regionálny operačný program, Ľudské zdroje ,
zamestnanosť a inklúzia a Efektívna verejná správa. Tento rok sme
nezaznamenali žiadnu výzvu z Eurofondov, do ktorej by sa mohla
zapojiť naša obec.
o Z minulosti ste prevzali aj dlhy. Ako sa Vám podarilo s týmito
záležitosťami vyrovnať ?
- Môžem konštatovať, že posledné dlhy na faktúrach sme splatili
v januári 2014. Čo sa týka úverov obce - informáciu o tejto oblasti
prinesieme v budúcom čísle obecného časopisu – (poznámka
redakcie).
o Tento rok sa končí aj volebné obdobie 2010-2014. Ako
hodnotíte kolegiálnu spoluprácu s poslancami obecného
zastupiteľstva, ale aj čo hovoríte na aktivitu občanov?
- Spolupráca s poslancami bola na veľmi dobrej úrovni, i keď
niekedy bolo horúco no vždy sme sa vedeli dohodnúť. Vzhľadom
na nedostatok peňazí a dlhy sme si stanovili priority čo bolo
potrebné riešiť ako prvé. Snažili sme sa spoločnými silami budovať
a rozvíjať obec a riešiť vzniknuté problémy, niekedy to naozaj
nebolo jednoduché. Ale myslím si, že sme to celkom dobre zvládli.
Taktiež kladne hodnotím i kultúrno-spoločenské akcie, na ktorých sa
podieľala viac ako polovica poslancov, no boli aj takí, ktorí sa vôbec
nezapájali do spoločenského života obce.
o Čo by ste možno aj skritizovali, čo sa Vám nepáčilo počas
starostovania, čo Vás napr. zaskočilo, prekvapilo, čo naopak
potešilo?
- Čo sa mi nepáčilo ? Je to veľmi ťažká otázka a veľmi ťažko sa
na ňu aj odpovedá. Nepáčia sa mi čierne skládky, ktoré vznikajú
v katastri obce, taktiež neporiadok okolo cintorína. Keď som nastúpil

Pri prezidentských voľbách – pohľad na časť členov volebnej
komisie.
Členovia volebnej komisie navštívili aj občanov, ktorí kvôli
zdravotným problémom nevedeli sami prísť do volebnej
miestnosti.

Deti z materskej a základnej školy sa predviedli na Deň matiek
pred mamičkami s pekným, doslova umeleckým programom.

pokračovanie str. 4.
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„starostovať“, tak som nechal vyčistiť okolie cintorínu, vtedy sme
odtiaľ vyniesli štyri veľkokapacitné kontajnery stavebného odpadu
– rozbité betóny z hrobov, ktoré boli uložené pri parkovisku .
Taktiež sa vyniesli tri kontajnery ostatného odpadu, umelé kvety,
ostatky kahancov a vencov. Keď dnes si prejdem cintorín tak toho
odpadu je tam stále veľa. Pre návštevníkov cintorína je jednoduchšie
hodiť odpad za plot, ako ho priniesť do kontajneru. Jediné, čo sa
nehromadí, je stavebný odpad a to z toho dôvodu, že firmy, ktoré
opravujú pomníky, si tento odpad musia zlikvidovať na vlastné
náklady. Taktiež nástupom na funkciu starostu obce som nechal po
obci kolovať veľkokapacitné kontajnery na drobný stavebný odpad
a na nadrozmerný odpad. Každý mesiac vynesieme v priemere
2 až 3 kontajnery. Mrzí ma, že niektorí občania do kontajnerov
určených pre stavebný odpad nahádžu i nadrozmerný odpad
a naopak, tým sa nám odvoz resp. poplatok za uloženie odpadu
navýši. V neposlednej miere sa tieto náklady objavia v poplatku
za TKO. Takže si vlastne škodíme sami sebe. Taktiež sa mi nepáči,
že niektorí občania v obci vypúšťajú septiky do záhrad a pritom
si neuvedomujú, že týmto pripravujú živnú pôdu pre liahnutie
komárov a múch, čím sa roznášajú medzi nami navzájom rôzne
choroby a alergie.
Čo ma potešilo ? Je toho viac, ale spomeniem aspoň niečo. Tak
napríklad aktivita a pomoc podnikateľov , miestnych organizácií
a občanov pri realizácii nových omietok na budovu obecného
športového klubu a kaplnky na cintoríne. Taktiež som veľmi uvítal
i prístup našich podnikateľov, ktorý sa v súčasnej dobe podieľajú
na investičných akciách, ktoré práve prebiehajú v našej obci, ktorí
svoj patriotizmus premietli do nízkych cien a niektoré práce nám
vykonali sponzorsky. Vďaka patrí Jozefovi Šebíkovi a Vladimírovi
Malíkovi, Petrovi Šebíkovi, Jánovi Čajkovičovi, Petrovi Teplanovi,
Františkovi Tökölymu, Vincentovi Šrámekovi, Majovi Straňákovi.
Taktiež musím poďakovať i Milanovi Vagundovi, ktorý nám
bezplatne servisuje a opravuje kosačky a krovinorezy. Páčil sa mi
i prístup rodiny Eliášovej, ktorá obci darovala pozemok pri budovaní
hrádze. Takto by som mohol menovať veľa ďalších občanov obce,
ktorí nám podávajú pomocnú ruku a ktorých som už spomínal aj
v predchádzajúcich číslach nášho časopisu.
o Ako sa naplnil osud materskej školy, o ktorom sa toľko
hovorilo, ako sa situácia rieši?
- Ako som už spomínal, Materskú škôlku presťahujeme do pavilónu „
B „ do Základnej školy. V nových priestoroch začne škôlka fungovať
už od nového školského roku – od 1.septembra 2014.
otázky: redakcia časopisu

Na 1.mája nechýbali ani najmenší
občiankovia obce – naše deti.
30. apríla – stavanie mája, ktorý
zabezpečili záhradkári a poľovníci z
Mojzesova.
1.máj v obci – si ako vždy pripomenulo aj tento rok veľa občanov obce,
programom aj pohostením.

Občania obce, ktorí pracujú na verejnoprospešných prácach:
Juraj Kajanovič, Slávo Vančík, Jozef Jelšic, Alena Balogová,
Jolana Karvayová, Vlado Čongrády, Jozef Žigray,
Miroslav Horňáček
a riadi ich, vedúci údržby obce – Ján Mokráš (na snímke vľavo).

Naše Mojzesovo
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Obecná zabíjačka v Mojzesove bola jedna
naozaj vydarená akcia! Prišiel na ňu
pozrieť aj predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

Na zabíjačke nechýbali miestne spoločenské organizácie:
záhradkári, poľovníci, futbalisti, mládežníci, skrátka bavila sa celá
obec a už teraz sa tešia na 2. ročník!
Pomáhali aj ženy z obce, „ale špinavý riad umývali predovšetkým
chlapi“, to muži z obce zvlášť zdôraznili, aby sa na to nezabudlo,
keď sa bude o zabíjačke písať, pretože naozaj sa pri umývaní „zapotili“.
Foto: Marianna Martišová, Ing. Peter Porubský

Naše Mojzesovo
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„Mám rada čestných, úprimných ľudí a pozitívne naladených“,
hovorí Marianna Martišová.

Marianna Martišová
pracuje na obecnom úrade
v Mojzesove, v jedálni
MŠ. Okrem toho má na
starosti aj oblasť kultúrnospoločenských akcií v obci,
ale tiež prípravu rôznych
podkladov a materiálov
o obci do médií. Starosta
obce ju zároveň poveril
prácou v redakčnej rade
obecného časopisu a tak
si ju dovoľujeme teraz
trošku bližšie predstaviť.
V Mojzesove býva od
malička. Jej mama je rodáčka z Mojzesova a otec pochádza zo
susednej obce Úľany nad Žitavou. Je vydatá, má 2 deti. Manžel je
vojak z povolania.
o Ako sa Vám býva v Mojzesove, čo sa tu podľa Vás za posledné roky
zmenilo k lepšiemu a čo by sa ešte mohlo?
- MOJZESOVO je pekná obec, umiestnená tak v strede od a k väčším
mestám. Je tu všetko najnutnejšie, čo občan potrebuje, obchody,
škôlka, škola, pošta, dostupná infraštruktúra... Pred obecným úradom
máme konečne po rokoch veľmi pekné námestie. Mohlo by sa ešte
vybudovať nejaké detské ihrisko, dobudovať chodníky po celej obci...
o Máte na starosti kultúrne záležitosti obce, spoločenské..., myslíte
si, že Mojzesovo žije kultúrnym a spoločenským životom?
- Predsedkyňa komisie kultúry je Tatiana Martišová a ja som jedna
z členov tejto komisie. Myslím si, že sa snažíme občanom v obci
zabezpečovať spoločenské akcie na úrovni, určite by sa ich dialo robiť
ešte viac, ale všetko je to otázka financií, ale možno by nezaškodilo aj

viac iniciatívy od občanov.
o Čo podľa Vás patrí k spoločensky príťažlivým a pekným obecným
akciám?
- Veľmi sa mi páči vítanie novorodencov, akési poďakovanie rodičom,
že sú občanmi Mojzesova a zároveň je to pekná spomienka na
narodenie ich detí. Nedávno boli Veľkonočné tvorivé dielne, kde deti
vytvárali ozdoby na Veľkú noc, úspech mala aj Obecná zabíjačka.
Skrátka, všetky obecné akcie majú svoje čaro.
o A teraz trošku k Vašej osobe, starí ľudia majú vo zvyku hovoriť
„za našej doby, keď sme my boli mladí, tak takto sa nežilo, takto
sa nerobilo...“, určite to poznáte. Čo myslíte, žije sa dnes ťažšie
a zložitejšie ľuďom a najmä mladým rodinám, ako kedysi?
- Mladé rodiny to nemajú ľahké, nie sú žiadne záruky pracovných
ponúk, štát sa o mladých veľmi nezaujíma . Dnes je to všetko najmä
o materiálnej stránke, čo nie je veľmi dobré ,mladí sú nútený ísť za
prácou do zahraničia čím sú deti ukrátené o otca, či mamu, ľudia si
závidia je to úplne iné, ako tomu bolo voľakedy.
o Ktoré vlastnosti si najviac vážite na ľuďoch, a ktoré neznášate?
- Ľudí, ktorí odsúdia človeka, keď ho nepoznajú a nič o ňom nevedia
a vidia len to, čo momentálne má, kde býva alebo pracuje. Nemám
rada klamstvo , ohováranie. Mám rada čestných ,úprimných ľudí a
pozitívne naladených, veď všetko ide lepšie s úsmevom.
o Čo uznávate v živote ako priority?
- Moju rodinu.
o Ktoré kultúrno-spoločenské akcie v obci chystáte v druhom
polroku tohto roku?
- Hľadanie krajiny nekrajiny, toto máme do konca mája. Detské
rybárske preteky, Deň detí, Memoriál Andreja Vašeka a Petra
Kajanoviča, Detský letný tábor - JABADABADÚ, do augusta Vítanie
novorodencov, Vianočné tvorivé dielne, Mikuláš + Vianočné trhy.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Soňa Melišková z Mojzesova
účinkovala v súťaži „Hlas Československa“
Hudba sprevádza človeka celý život a patrí
medzi najrozšírenejší druh umenia. Tejto
zaujímavej oblasti sa venuje i talentovaná
mojzesovská dievčina Soňa Melišková,
ktorej učaroval spev a ako sama hovorí, je
jej najväčšou záľubou. „Spevu sa venujem
odmalička a viedla ma k nemu aj moja
mama. Podporuje a motivuje ma i môj
kamarát spevák Igor Belaj zo skupiny The
Paranoid. Práve on ma oslovil, či by som
nechcela k nemu chodiť na hodiny spevu.
Radi mi tiež poradia moje kamarátky
Veronika Šebeňová a Ivana Bagová – víťazka
súťaže Hlas Československa“, uviedla Soňa
Melišková, ktorá sa aktívnejšie začala spevu
venovať najmä počas strednej školy, spievala
v zbore a postupne sa začala zúčastňovať
rôznych súťaží. Každoročne sa zúčastňuje
speváckej súťaže Žitavská kotva v Dolnom
Ohaji, zapojila sa i do speváckej súťaže
Šuriansky zlatý slávik, mimoriadny úspech
zaznamenala v populárnej súťaži Slovensko
hľadá Superstar a naposledy sa zúčastnila
speváckej súťaže Superstar nitrianskych
univerzít, kde sa umiestnila na vynikajúcom
2. mieste. „Účasťou v súťažiach má človek
možnosť nabrať skúsenosti, učí sa prekonávať

trému, spoznáva nových ľudí. Keď to
nevyskúšaš, nezažiješ ten pocit, je to istý
druh motivácie“, uviedla Soňa Melišková.
Ako sama hovorí, baví ju najmä pop rock
a medzi jej spevácke vzory patrí Pink, či
Natasha Bedingfield. Tento rok založila
vlastnú kapelu The Rocklin, s ktorou
majú urobených niekoľko cover verzií
piesní a pribúda aj ich vlastná tvorba.
„Keďže ma spievanie veľmi baví, rozhodla
som sa pokračovať v tomto smere a v
súčasnosti študujem na Vysokej škole
odbor učiteľstvo hudobno-dramatického
umenia. Popri škole tiež pracujem, takže
veľa voľného času nemám, ale rada
sa venujem i tancu, čo súvisí s mojím
štúdiom a samozrejme veľmi rada trávim
čas s rodinou a mojimi neterami. Mojim
hlavným cieľom je predovšetkým úspešne
ukončiť vysokoškolské štúdium a ďalej sa
venovať hudbe, robiť vlastné veci, vydať
CD a chodiť na koncertné turné“, hovorí
Soňa Melišková.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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Denný letný tábor „JABADABADÚ“ v Mojzesove
Tak ako minulý rok, i tento rok si obec
Mojzesovo pripravuje na začiatok leta pre deti
v našej obci denný tábor, ktorým spoločne s
deťmi chce odštartovať prázdniny veselými
zážitkami. V minulom roku detský tábor trval
päť dní a bol určený deťom vo veku od 6 do 13
rokov. Cieľom tábora bolo a stále je získať nové
priateľstvá, zážitky a spomienky. Každý deň
počas minuloročného tábora bol preto nabitý
zaujímavými aktivitami, hrami a činnosťami pri
ktorých sa mohli deti realizovať, prejavovať svoje
nadanie, talent či zručnosti.
Deň v tábore sa začínal o ôsmej
ráno stretnutím na miestnom
futbalovom ihrisku, tancovaním
táborového tanca a rozdelením
do rôznych hier a aktivít, vždy
bolo pripravených niekoľko
hier a aktivít z ktorých si mohli
deti vyberať, pričom každú
skupinu viedla jedna alebo viac
animátoriek. Deti mali na výber
od športových aktivít cez krúžok
šikovných rúk a spoločenských
hier až po rôzne turistické
putovania. Každé dieťa si našlo
cieľ svojho záujmu. Poobede
sa hrala veľká spoločná hra, ktorá mala každý
deň iný charakter. Niektoré hry boli zamerané
na súťaženie, v iných sa deti zmenili na hercov,
režisérov ba dokonca spisovateľov či hádankárov.
Okrem iného bolo pre deti pripravené posedenie
pri vatre spojené s opekaním a tzv. noc v múzeu,
kedy všetci, deti i animátori, spoločne nocovali
v kultúrnom dome, kde si animátori pripravili
pre deti rôzne prekvapenia, spoločenské hry a
divadielka. Tábor trval päť dní, bol naplnený
hrami, súťažením v rôznych aktivitách
primeraných deťom a zakončený výletom do ZOO
Bojnice.
Z môjho pohľadu animátora bol minuloročný
tábor úspešný. Deti prežili
zaujímavý, veselý a zážitkami
naplnený týždeň. Dobrá zábava a
ich hojná účasť bola potvrdením,
že táto činnosť v našej obci je
zmysluplná a deťom sa páči, o
čom hovoril ich veselý smiech a
usmiata tvár jasnou rečou. Verím,
že ďalšie ročníky denného tábora
v obci Mojzesovo, budú rovnako
úspešné a z roka na rok u detí
viac obľúbenejšie.
pripravila: Bc. Soňa Jeseničová
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Žiaci zo Základnej školy v Mojzesove majú vynikajúce úspechy v športových
súťažiach, ale aj v jazykových, recitačných a prírodovedných!

„Z odovzdávania cien Mladým záchranárom civilnej ochrany“
za 1.miesto v okrese (štvrtý krát)!
Na snímke: prednostka okresného úradu Nové Zámky
Ing. Helena Bohátová, PhD.
primátor mesta Nové Zámky: Ing. Gejza Pischinger
Mgr. Stanislav Petráš – zástupca riaditeľa ZŠ
členovia víťazného družstva: Veronika Kanásová, Soňa Dojčanová,
Henrich Pécsi, Andrej Ivanič
Aj keď do konca školského roka zostáva viac ako mesiac, môžeme
tento školský rok zhodnotiť ako veľmi úspešný. Zapojili sme sa
do niekoľkých projektov financovaných Európskou úniou , vďaka
ktorým sme získali techniku v podobe novej interaktívnej tabule,
notebookov a očakávame dodanie tabletov. Vďaka finančnej
podpore sponzorov sme začiatkom roka vynovili vnútorné priestory
telocvične. Konkrétne sme vymenili staré žiarovkové osvetlenie za
nové reflektory, opotrebované parkety sme vybrúsili a nalakovali,
vymaľovali sa steny a kovové stropné konštrukcie. V tomto školskom
roku vďaka práci učiteľov a žiakov sme získali významné úspechy
nielen vo vedomostných, ale aj športových súťažiach. Výbornú znalosť
angličtiny dokázal náš žiak Andrej Šebík, ktorý sa presadil aj v tvrdej
konkurencii veľkých mestských škôl a získal fantastické 1. miesto v
okresnom kole olympiády v anglickom jazyku! V úspešnom ťažení
pokračovala aj v tomto roku Diana Trnkusová - víťazka recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. V obvodnom kole nás úspešne
reprezentovali Veronika Kúkelová (1.miesto), Veronika Vengerová
(3.miesto) a Kristína Teplanová (3.miesto). Aj v matematických
súťažiach sme mali na okresnej úrovni úspešných riešiteľov – Soňa
Dojčanová (Matematická olympiáda), Lenka Záhorcová a Bibiana
Porubská (Matematický klokan). Vďaka šikovnosti a zručnosti
našich Mladých záchranárov civilnej ochrany sme 14.mája 2014
už po štvrtýkrát získali 1. miesto v okresnom kole. Žiakom osobne

zablahoželali a odovzdali ceny prednostka okresného úradu Ing.
Helena Bohátová, PhD. a primátor mesta Nové Zámky: Ing. Gejza
Pischinger. Úspešné družstvo mladých záchranárov v zložení
Veronika Kanásová, Soňa Dojčanová, Henrich Pécsi, Andrej Ivanič,
nás bude reprezentovať 29. mája 2014 na krajskom kole v Nitre.
Športové súťaže patria tiež k našim silným stránkam. Žiaci pod
vedením p. učiteľa Foltina sa stali majstrami okresu Nové Zámky
v Mc Donald´s Cup. Vo futbale sa darilo aj našim dievčatám, ktoré
obsadili 4.miesto v krajskom kole Minichampions Ligy. V tejto istej
disciplíne obsadili aj naši ml. žiaci tiež 4. miesto v krajskom kole. V
basketbale naše dievčatá bodovali aj tento rok a stali sa víťazkami
obvodného kola a na krajskom kole obstáli v tvrdej konkurencii na
krásnom 3. mieste v okrese. V tomto roku sme sa zapojili do novej
súťaže MidiCool volley, kde v oboch kategóriách žiaci aj žiačky, sme
získali v obvodnom kole 1.miesta. Následne obe družstvá postúpili do
krajského kola, kde dievčatá skončili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste
v krajskom kole. V stolnom tenise sme obsadili 2.miesto v obvodnom
kole v kategórii žiaci. Naši žiaci sa zúčastnili chemicko – fyzikálnej
exkurzie do atómovej elektrárne v Mochovciach, výstavy Gardenia
v Nitre a objavovali tajomstvá faraóna v Atlantis centre v Leviciach.
Pre žiakov sme zorganizovali aj návštevu divadelných predstavení
Mátohy, Sudcove starosti a rozprávka Ferdo Mravec. Z akcií na
pôde školy vyberáme Vianočné trhy, Mikuláš, Fašiangový karneval,

Burza hračiek UNICEF a Zber papiera. V zbere papiera sme celkovo
nazbierali 4123kg, čo predstavuje priemer na žiaka 23,29kg. Medzi
najlepších žiakov v zbere papiera patrili Patrik Homola (7.ročník)
509 kg, Sebastián Kóša (5.ročník) 505 kg a Nicol Zetková (2.ročník)
333 kg. Žiaľ, okrem úspechov, sa naša škola stala aj
terčom krádeže. Zlodeji vypáčili okno na zborovni
a svojim nečestným konaním spôsobili značnú
škodu na zariadení a odcudzenej technike v podobe
notebookov. V súčasnom období prebieha prestavba
časti pavilónu ZŠ na materskú školu. Predpokladaný
termín presťahovania škôlky do priestorov školy je
1. september 2014. Na zabezpečenie dostatku učební
pre základnú školu sa vybudovali dve nové triedy
zo sadrokartónových priečok v priestoroch chodby
a nový kabinet výchovného poradcu. Veríme, že
nasledujúci šk. rok bude ešte úspešnejší ako ten
doteraz.
pripravili: Mgr. Elena Puková, Mgr. Stanislav Petráš

Naše Mojzesovo
Najvýznamnejšie úspechy
a aktivity v školskom roku
2013/2014
Základná škola Mojzesovo - Černík
Anglický jazyk - olympiáda
1.miesto – okresné kolo Andrej Šebík
6.miesto – krajské kolo Andrej Šebík
Recitačné súťaže
Hviezdoslavov Kubín
1. miesto – okresné kolo
1. miesto – obvodné kolo
3. miesto – obvodné kolo
3. miesto – obvodné kolo

Diana Trnkusová
Veronika Kúkelová
Veronika Vengerová
Kristína Teplanová

Matematická olympiáda
Úspešný riešiteľ - Soňa Dojčanová
Matematický klokan
Úspešní riešitelia – Lenka Záhorcová, Bibiana
Porubská
Mladí záchranári civilnej ochrany
1.miesto - okresné kolo Veronika Kanásová,
Soňa Dojčanová, Henrich Pécsi, Andrej Ivanič
(postupujú do krajského kola 29.5.2014)
Futbal - Mc Donald´s CUP
1.miesto - majstrovstvá okresu (okresné kolo) –
kategória najmladší žiaci 1.-4. roč.
1.miesto - obvodné kolo – kategória najmladší
žiaci 1.-4. roč.
Minichampions Liga Slovensko 2013
4. miesto - krajské kolo – kategória žiačky U16
4. miesto - krajské kolo – kategória ml. žiaci U13
Basketbal
1.miesto –víťaz obvodného kola – kategória žiačky
3.miesto - majstrovstvá okresu Nové Zámky –
kategória žiačky
Volejbal
1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiačky
4.miesto - majstrovstvá okresu Nové Zámky –
kategória žiačky
MIDICOOL Volley
1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiačky
2.miesto - krajské kolo – kategória žiačky
1.miesto – víťaz obvodného kola – kategória žiaci
3.miesto - krajské kolo – kategória žiaci
Stolný tenis
2.miesto –obvodné kolo – kategória žiaci
Aktivity
Fašiangový karneval
Burza hračiek UNICEF
Zber papiera
Exkurzie
Atómová elektráreň Mochovce
Gardenia Nitra
Tajomstvá faraóna – Atlantis Center
Divadelné predstavenia: Mátohy, Sudcove starosti,
Ferdo Mravec
Vianočné trhy
Mikuláš
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Hrozí nám v tomto roku invázia
komárov, nepodceňujme to!
Teplé počasie láka Slovákov von. Cesta k vode však nemusí byť najlepší
nápad. Zvýšená vlhkosť vzduchu pri vodných tokoch, jazerách alebo
kúpaliskách je lákadlom aj pre komárov. Našťastie nesadajú na každého
rovnako. Vedci sa už celé roky snažia pochopiť, prečo sú niektorí
ľudia voči pozornosti dotieravých komárov imúnni a iní ich priťahujú
ako magnet. Ak si myslíte, že malý nepríjemný hmyz cicajúci krv si
vyberá obete podľa sladkosti krvi, ste na omyle. Najviac ho priťahujú
ľudia s krvnou skupinou 0 a nielen tí. Medzi cicavcami nachádzajú
korisť vďaka tomu, že cítia teplo a oxid uhličitý, ktoré cicavce vylučujú.
Tehotné ženy a tučnejší ľudia sú náchylnejší kvôli tomu, že vynakladajú
viac energie ako priemerný človek. Vedci zistili, že čuchový systém
komárov je oveľa komplikovanejší, ako si mysleli a komárom na love
citeľne pomáha.
Komáre prenášajú nebezpečné choroby
Okrem toho, že naničhodná háveď cicia ľuďom krv, prenáša aj rôzne
nebezpečné choroby. Medzi najobávanejšie ochorenia patrí malária,
žltá zimnica, horúčka dengue, japonská encefalitída, západonílska
horúčka a ďalšie. Malária je jedna z najrozšírenejších infekčných
chorôb. Ročne na ňu ochorie takmer pol miliardy ľudí. Momentálne sa
na Slovensku nevyskytuje malária ani horúčka dengue, ktoré prenášajú
niektoré druhy komárov. V dôsledku klimatických zmien sa však
očakáva, že by mohlo dôjsť k zmene ich endemického výskytu. Žltá
zimnica sa neprejavuje len nepríjemnou horúčkou, ale je sprevádzaná
vnútorným aj vonkajším krvácaním. K šíreniu horúčky dengue značne
prispieva letecká doprava. Medzi sprievodné príznaky choroby patrí
aj ekzém. Pri japonskej encefalitíde hrozí porucha chôdze, trasenie
končatín až kŕče, ktoré môžu vyústiť až do kómy. Pri západonílskej
horúčke trpia pacienti bolesťami hlavy a hrdla. Na tele a končatinách
sa im vyhádže množstvo vyrážok.
Ako sa brániť
Konzumácia cesnaku či vitamínu B určite nie sú skutočnou pomocou.
Škrabanie poštípaného miesta tiež nie je najlepším receptom na
úľavu. Komár zanecháva po sebe množstvo slín, ktoré môžu spôsobiť
len ďalšie komplikácie. Riziko uhryznutia komárom dokáže výrazne
znížiť už používanie antibakteriálneho mydla. Medzi ďalšie spôsoby,
ako predísť nepríjemným štípancom na ruke, je obmedzenie pobytu
vonku počas úsvitu a západu slnka. V prípade, že vonku nevyčíňajú
horúčavy, riziko znižuje aj oblečenie s dlhými rukávmi či nosenie
nohavíc. V neposlednom rade je potrebné, najmä počas dlhších
výletov do prírody, používať repelent. Ten ochráni aj pred kliešťami a
iným malým hmyzom.
A na záver trošku s humorom...
Komárov je na svete plno. Rasovo sa segregovali do viac ako 3 000
druhov. U komárov sa dá krásne vidieť ako je medzi pohlaviami
rozdelené dobro a zlo: Komárí chlapi (t.j. samce) sú veľmi
disciplinovaní jedinci, citliví a romantickí chlapíci, ktorí sa živia tým,
čo je normálnou potravou tohto hmyzu. Nikto neuverí, ale je to nektár
z kvetov. Komárice ženy (t.j. samice) sú rafiky vyznačujú úchylkou,
ktorá sa nazýva „hematofágia‘“. „Hematofágia“ je krycí názov pre sanie
krvi, trpí ňou aj Drakula.
A čo je na cicavcoch najpríťažlivejšie (stupnica podľa komárov)
• čím viac sa vonku hýbete, tým horšie (priťahuje nás váš pot)
• ak pijete pivo, ste na našom zozname (láka nás zmena vašej
pokožky)
• páchnu vám nohy, zaslúžite si pochvalu (nebojte sa, skôr vás
uštipneme do ruky)
• ste s kamarátmi na večierku, prídeme sa zabaviť (viac ľudí, viac
oxidu uhličitého a tomu neodolávame)
• nepokosili ste si trávnik, stretávame sa často (hustú vegetáciu
jednoducho zbožňujeme)
• bývate pri rieke alebo jazere, sme u vás ako doma (milujeme
vlhkosť, naším rajom sú stojaté vody)
• išli ste von bez sprchy, budeme vám v pätách (pre nás ste krásne
voňaví, skrátka na zjedenie)
• ste v čiernom, vás žerieme (neodoláme žiadnej tmavej farbe)
• vybrali ste sa večer do mesta, počkáme si na vás (vyrážame na lov,
keď sa stmieva)
- spracované podľa podkladov -
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„Chcel by som sa včelárstvu venovať tak dlho, kým budem vládať“,
hovorí Marián Výberči z Mojzesova, včelár, srdcom i dušou.

Včelárstvo má na
Slovensku dlhú
tradíciu, o čom
svedčí i prvá
písomná zmienka
o včelárení na
našom území,
ktorá pochádza od
gréckeho filozofa
Priscusa, ktorý
na naše územie
prišiel v roku 448.
Med patrí medzi
prírodné potraviny,
priaznivo pôsobí
na imunitný
systém človeka
a zlepšuje
celkové zdravie.
Potvrdzuje to i pán
Marián Výberči
(54r.) rodák z
Mojzesova, ktorý
sa včelárstvom zaoberá už od svojich 20-tich rokov. Je otcom
troch dcér a hrdým starým otcom jednej vnučky. Včely chová
na záhrade pri rodinnom dome, kde spolu s manželkou bývajú.
„Včely som zdedil po otcovi. V súčasnosti mám 20 včelích rodín.
Je to moja veľká záľuba, baví ma to, i napriek tomu, že občas
nejaké žihadlo utŕžim. Včelárstvom sa zaoberám popri práci. Ak
by som sa chcel touto činnosťou živiť, potreboval by som oveľa
viac včelích rodín. Hovorí sa, že 4 člennú rodinu dokáže uživiť
okolo 200 včelích rodín. Takýto chov je však veľmi náročný
finančne i časovo. Pre mňa je to koníček, ktorý mi prináša
radosť. Včela nepozná svojho pána, nie je domestikovaná
a predsa človeku pomáha“, uviedol pán Výberči a dodal, že
včely opeľujú 90% všetkých kvetov v prírode, ostatné živočíchy
a vietor zvyšných 10% kvetov. Do istej miery tak potvrdzuje
domnienku, že ak vymiznú včely, ohrozený je i život človeka.
Chov včiel je dotovaný i Európskou úniou, o čom je potrebné
sa informovať vo včelárskych organizáciách. „Áno je to pravda.
Náklady sú však oveľa vyššie ako výška poskytnutej dotácie.
Určené sú najmä pre začínajúcich včelárov, ktorým dokážu
preplatiť okolo 35% nákladov, poskytujú sa i dotácie na náradie,
či prednášky. Ja sa však snažím potrebné pomôcky vyhotoviť
svojpomocne. V Základnej organizácii Slovenského zväzu
včelárov Šurany pôsobím ako dôverník, mám na starosť i okolité
obce a preto vnímam klesajúci záujem ľudí o túto oblasť.
Včelárstvo nie je výhradne doménou mužov, venujú sa mu aj
ženy, aj v našej organizácii máme dve. Klesá však záujem najmä
mladých ľudí, hlavne z dôvodu finančnej a časovej náročnosti,
ktorú si táto oblasť vyžaduje. V Mojzesove i v okolitých obciach
je málo včelárov a súčasný počet včeľstiev nedostatočne pokrýva
opeľovaciu činnosť v našej oblasti“, hovorí pán Výberči, ktorý
by uvítal, keby sa o včelárstvo začalo zaujímať viac ľudí. Včela
je spoločenský tvor, vytvára spoločenstvá zvané včelstvá, ktoré
tvoria matka, robotnice a trúdy. „Robotnice zbierajú z kvetov
peľ a nektár, ktorý v medových vačkoch odnášajú do úľa, tam
ďalšie robotnice tieto šťavy nasávajú do svojho tráviaceho traktu
kde sa zahusťujú, odparuje sa z nich voda až vznikne hustejšia
látka, ktorú včely ukladajú do voskových buniek nachádzajúcich
sa v pláste, ktorý následne zaviečkujú voskom. Tieto plásty
sa potom vytáčajú vo včelárskych medometoch, v ktorých
vďaka odstredivej sile získavame med. Tento sa potom uloží
do fliaš a v takejto podobe sa nám dostáva na stôl. Vytáčanie
je jediný zásah, ktorý robím ja, inak je med čisto prírodný
produkt“, uvádza pán Výberči. Včely zbierajú peľ zo všetkých
kvetov a podľa toho, ktorý kvet prevažuje rozlišujeme niekoľko

druhov medu (agátový, repkový a iné). „V auguste sa vytáča
posledná slnečnica, čím vlastne zoberiem včelám všetky zásoby,
preto sa musia na zimu dokrmovať cukrovým roztokom“,
hovorí pán Marián. Ako vlastne spoznáme kvalitný med? „Je
všeobecne známe, že najlepšie medy sa dopestovávajú práve
na Slovensku. Kvalitu medu môžeme rozoznať podľa chute
a farby. Každý med časom zhustne, čo však nie je chybou. Veľa
ľudí si myslí, že je to zlé, je to ale prirodzená ochrana medu.
U nás v Mojzesove je obľúbený agátový med. Ľudia majú radi
i slnečnicový med, ktorý má sladko-štipľavú chuť. Tento rok
bolo pomerne dosť repkového medu, keďže kvitlo veľa repky.
Vedci objavili, že repkový med má protirakovinové účinky.
Veľmi cenný je medovicový med, ktorý sa získava najmä vo
vysokohorských oblastiach a oproti ostatným medom má
tmavšiu farbu. Vzácnym ho robí jeho nedostupnosť a závislosť
od prírodných podmienok a počasia. Je ho zo všetkých medov
najmenej, obsahuje však obrovské množstvo vitamínov
a minerálov“, uviedol pán Marián. Napriek tomu, že mnohí
z nás si med do čaju denne pridávajú, málokto vie, čo všetko
ešte patrí medzi produkty včiel. „Včely okrem medu, ktorý
je ich hlavnou výrobnou činnosťou, produkujú propolis –
využívaný v zdravotníctve, napr. na liečbu zápalových ochorení,
materskú kašičku, ktorá je vhodná na liečbu chudokrvnosti.
Ďalej sú to napríklad žihadlá, ktorých odberom sa zaoberá iba
málo ľudí, sú však veľmi účinné na liečbu reumy. Taktiež peľ je
produktom včiel a využíva sa v kozmetickom priemysle a vosk,
ktorý sa rovnako používa na výrobu kozmetiky, v medicíne
alebo na výrobu sviečok“, uvádza pán Výberči, ktorý by chcel
upozorniť ľudí, aby nepostrekovali stromy do kvetu, pretože
ak včela takýto nektár nasaje, uhynie. Je pravda, že trvácnosť
medu je neobmedzená? „Áno, je to pravda. Trvácnosť medu

nie je časovo obmedzená. Našiel sa i v pyramídach a stále bol
jedlý. Med by sme mali skladovať na tmavom mieste v sklených
fľašiach a najvhodnejšie je naberať ho drevenou naberačkou.
Na teplote nezáleží, med zhustne v chladničke i inde. Dôležité
je, aby do nádoby, v ktorej ho skladujeme, nenapadali nečistoty,
pretože začne kvasiť. Málo ľudí tiež vie, že med by sa mal do
čaju pridávať, ak teplota čaju nepresahuje 50 stupňov, inak
sa z neho vytrácajú výživné látky“, uviedol pán Marián, pre
ktorého je včelárstvo celoživotnou vášňou. Bol by rád, ak by
v tejto činnosti pokračovali i jeho zaťovia, či vnučka, ktorá vo
veku jedného roka dedka so záujmom sleduje a ak sa neskôr
tejto oblasti rozhodne venovať, získa v osobe pána Mariána
dobrého učiteľa. „Mojím cieľom je najmä udržať si súčasných 20
včelích rodín, chcel by som sa včelárstvu venovať tak dlho, ako
sa bude dať, kým budem vládať“, dodáva Marián Výberči.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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Pani Mária Hlavačková prevádzkuje v obci
Mojzesovo už 15 rokov kvetinárstvo. Kvety začala predávať najskôr v unimobunke, neskôr v
prenajatých priestoroch vedľa predajne textilu
a v súčasnosti v rodinnom dome, kde spolu
s manželom a ich dvomi dcérkami aj bývajú.
V ponuke má okrem živých kvetov i sušené
aranžmány, umelé a suché kytice, darčekové
predmety, doplnky do bytov, či kahance,
sviečky a iné.
„Kvety ma zaujímali už odmalička, napriek
tomu nemám vyhranený typ, páčia sa mi

najmä kvety, ktoré voňajú, napríklad frézia,
ľalia, pivónia“, uviedla pani Hlavačková. Jej
kreatívna duša sa prejavila už na strednej
škole. „V rámci štúdia v odbore obchodník
– podnikateľ sme sa venovali i aranžovaniu
darčekových košov, ktoré som sa snažila vkusne doladiť kvetmi. Som taký
samouk, snažím sa zapojiť fantáziu a
inšpiráciu čerpám aj z časopisov“, hovorí pani Hlavačková, ktorá sa venuje i
výzdobe rôznych spoločenských akcií a
podľa požiadaviek vždy rada pomôže i
s prípravou výzdoby rôznych podujatí,
ktoré sa v obci konajú. „V súčasnosti je
vo výzdobe v trende najmä fialová farba, biela, zelená a maslová, čo sa týka
kvetov stálicami sú ruže, avšak v kurze
sú i orchidey, antúrie a ľudia sa tiež
vracajú ku karafiátom, najmä pre ich
trvácnosť. Ja osobne mám rada výzvy,
niekedy príde zákazník s predstavou
o kytici, ktorú niekde videl a chcel by
niečo podobné, naposledy som takto
pripravovala kyticu z klobások, cibule a
papriky. Najviac kvetov sa už tradične
kupuje pri určitých menách v kalendári
a sviatkoch, čo sa týka dní najmä v
piatok a v sobotu“, uviedla pani Hlavačková, ktorá je rada, že môže robiť
prácu, ktorá ju baví a v rámci možností
a dostupnosti žiadaného tovaru sa vždy
snaží prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.

Až 75% lekárov by chemoterapiu
nikdy nepodstúpilo

Azda tým najvýrečnejším mementom je skutočnosť, že samotní
lekári drastické liečebné postupy ako chemoterapia odmietajú.
Prieskum, ktorý uverejnili štúdie Natural News, ukazuje, že traja
zo štyroch lekárov a vedcov by vo vlastnom prípade chemoterapiu
odmietli práve kvôli jej zničujúcim účinkom na celé telo a imunitný
systém. Jej extrémne nízku mieru úspešnosti dokazuje fakt, že
len 2-4% všetkých prípadov pacientov s rakovinou reagujú na
chemoterapiu pozitívne. Z ankety, ktorú pripravili vedci a lekári
z McGill Cancer Center, kde sú všetci odborníkmi na rakovinu,
vyplynuli veľmi zaujímavé závery. Ak by mali dopytovaní lekári
rakovinu, nielenže by drvivá väčšina z nich chemoterapiu
odmietla, ale zásadne by ju odmietli doporučiť aj svojim
rodinným príslušníkom. O reakciu k tejto téme sme požiadali aj
výkonnú riaditeľku Ligy proti rakovine pani Ing. Evu Kováčovú.
Otázka znela: „Vzhľadom na to, že sa v odborných kruhoch,
ale aj na verejnosti objavujú informácie o tom, že mnohé zo
súčasných postupov liečby rakoviny hradených poisťovňami nie
sú dostatočné, resp. stav onkologických pacientov ešte zhoršujú –
informuje o tom Liga proti rakovine?“
Eva Kováčová: „ Podstatou našej práce, poslaním a cieľom nie je
zaoberať sa spôsobmi liečby, rozoberať ich, ale pracovať na poli
osvety a informovanosti, ako predchádzať ochoreniu zdravým
životným štýlom, zdravou stravou, ale, samozrejme, v prvom rade
pomáhať ľuďom, ktorí sa ochoreniu, žiaľ, nevyhli.
z Almanachu Zem a Vek MMXIII, z článku Tibora Eliota Rostasa
a Petra Sanveho „Chemoterapia: Biznis so smrťou“

„Teším sa, ak sa výsledný produkt páči. Keď sú
zákazníci spokojní, vtedy sa i radi vrátia. Ich
ocenenie je pre mňa najväčšou odmenou za
moju prácu,“ hovorí pani Hlavačková.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

kytica z klobások, cibule, papriky

Spoločenská kronika obce
november 2013 – apríl 2014
Narodili sa

Natália Turzová
Alžbeta Foltinová
Daniel Krajčovič

Uzavreli manželstvo

27.11.2013
16.12.2013
22.01.2014

Ondrej Hnat – Lucia Kajanovičová

Zomreli

Štefan Halás
František Vančík
Jozef Jelšic
Anna Kačkovičová
Miroslav Vašek
Františka Chudá
Marián Ďúran
Jozef Javorčík
Aladár Buránsky

22.03.2014

06.11.1961 – 16.12.2013
24.08.1944 – 28.12.2013
27.02.1937 – 12.01.2014
09.03.1933 – 01.02.2014
07.06.1961 – 03.02.2014
30.07.1924 – 05.02.2014
10.08.1961 – 16.03.2014
03.11.1933 – 26.03.2014
29.05.1952 – 11.04.2014
pripravila: Alexandra Smutná
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Mojzesovo stále trápi nedostatok hráčov
V januári 2014 sa začala zimná príprava našich
futbalových mužstiev. Počas februára a marca
odohrali dospelí a dorastenci niekoľko prípravných zápasov. Dospelí odohrali 3 prípravné
zápasy. Najskôr prehrali v Bánove 0:3, druhý
zápas prehrali v Beladiciach 0:5 a v generálke
na majstrovskú sezónu vyhrali doma s Úľanmi
nad Žitavou 5:0. Dorastenci odohrali prvý prípravný zápas v Bánove, kde remizovali 3:3, potom v Černíku prehrali 1:2 a doma s Bánovom
prehrali 3:5. Koncom marca začala majstrovská
sezóna jarná časť. Dospelí zatiaľ odohrali 7
zápasov, z ktorých 3 vyhrali a 4 prehrali. V priebežnej tabuľke je mužstvo dospelých na 8. mieste. Najhorší zápas na jar odohralo mužstvo v
Mani, kde prehralo 2:7. Naopak najlepší výkon podalo mužstvo doma
proti Rastislaviciam, ktorý vyhralo 3:1. Dobrý zápas sa hral aj doma
proti najlepšiemu mužstvu v súťaži Svodínu, ale šťastie sa priklonilo

na stranu Svodína čoho výsledkom bola výhra Svodína 3:1. Mužstvo
hrá v hornej polovici tabuľky a nemá problémy so záchranou. Veríme,
že mužstvo bude v nastúpenom trende pokračovať a ešte v jarnej časti
zabojuje o čo najlepšie umiestnenie v konečnej tabuľke. Trénerom
mužstva je Andrej Búranský. Dorastenci v jarnej časti zatiaľ odohrali 7
zápasov, z ktorých 5 vyhrali a 2 prehrali. Po 18. kole patrí mužstvu 5.
miesto. Veľkým pozitívom pri doraste je prístup hráčov k tréningom,
ale problémom je stále nedostatok hráčov. V mužstve dorastu je len
12 hráčov a ak prídu zranenia, alebo tresty za karty, bude problém so
zložením mužstva na zápas. Dorast ešte odohrá 2 zápasy a veríme, že
mužstvo dokáže nadviazať na doterajšie dobré výkony a hlavne, aby
sa chlapcom vyhýbali zranenia. Dobrým znamením pre OŠK Mojzesovo je zapracovávanie dorastencov do mužstva dospelých. Trénerom
dorastu je Maroš Slovák. Počas letnej prestávky bude hlavným cieľom
OŠK Mojzesovo opäť usporiadať futbalový turnaj 4. ročník Memoriál
Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča.
pripravil: Ľuboš Slovák (na snímke)

„A“ družstvo

Trénerom dorastu je
Maroš Slovák

družstvo dorast

„Naše Mojzesovo“ , časopis občanov Mojzesova, vydáva – OBEC MOJZESOVO,
IČO: 00309117, Adresa: č. 494; 941 04 Mojzesovo; Tel.: 035/6578194; Fax: 035/6506410

registrované Ministerstvom kultúry SR pod č.: EV4514/12, ISSN 1339-3162.
REDAKCIA ČASOPISU: predseda redakčnej rady Ing. Jozef Čunderlík - starosta obce, členovia: Tatiana
Martišová - poslankyňa obce, Andrea Hlavačková, Alexandra Smutná, Katarína Vaneková, Marianna Martišová.
Mgr. Alena Jaššová - odborná mediálna poradkyňa a dozor pri zostavení obsahu a tvorca časopisu.
Komplexné redakčné práce zabezpečuje Vydavateľstvo periodickej a neperiodickej tlače „Helena“, so sídlom v Šali,
IČO: 34644237. Fotografické práce: Marián Mandúch. Grafika: Peter Orbán – Zoxó Press.
Ročník švrtý, číslo prvé/jún 2014. Ďalšie číslo vyjde v novembri 2014.
Časopis vyšiel v náklade 500 ks. Plnofarebne. Nepredajný.

