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časopis občanov obce Mojzesovo

Marián
Manduch
z Mojzesova
je nielen
poslancom
v tejto obci,
ale je aj známy
a úspešný
fotograf, str.4.

Ing. Peter
Porubský v
aktuálnom
rozhovore,
str.6.

Peter Šebík z Mojzesova je
šikovný živnostník, ale aj
majster modelár, str.9.

V Mojzesove by
mala vzniknúť
organizácia
chovateľov zvierat,
šéfovať by mohol
Ján Löbl. str.7.

Miriam Teplanová
hovorí o nových
receptoch v školskej
jedálni, str.10.

Juraj Mikulec z
Mojzesova sa
v kategórii o
„najkrajšiu hrušku“
na regionálnej
výstave ovocia a
kvetov v Dolnom
Ohaji umiestnil na
4. mieste
s odrodou
Boskovská fľaša,
str.8.

Veselé a spokojné Vianoce, pohodový a úspešný rok 2016!
želajú občanom starosta obce a poslanci
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„Na poslednom zastupiteľstve sme schválili
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
našej obce do roku 2023“,
hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce Mojzesovo.

o Od komunálnych volieb
nám ubehol rok, teda štvrtina
volebného obdobia 2014-2018,
čo znamenal pre obec Mojzesovo
a jeho obyvateľov, to už povie
podobnejšie opäť starosta obce
Ing. Jozef Čunderlík:
- Tento rok bol bohatý na investície,
prvému polroku tohto roku som sa
venoval v predchádzajúcom čísle
nášho časopisu. Tu iba v krátkosti
spomeniem, že sme vymenili
pôvodné okná na telocvični základnej
školy za plastové, kde som na
realizáciu požiadal cestou krajského
školského úradu ministerstvo školstva
o nenávratný finančný príspevok
vo výške 33.000,- €, ktorý nám bol
poskytnutý ešte koncom roku 2014.
Tiež sme kompletne zrekonštruovali
toalety na obecnom úrade. Vysadili
sme zeleň po obci a v priestoroch
základnej školy.
V druhom polroku sme dokončili výmenu okien a dverí na
obecnom úrade. Aj na túto akciu sme žiadali ministerstvo financií
o dotáciu, ktorá nám
bola poskytnutá
vo výške 7.000,- €.
Celkové náklady
boli 8.800,- €. Ďalej
sme žiadali Úrad
Vlády o dotáciu na
multifunkčné ihrisko,
ktorého výstavba pri
vydaní tohto čísla
časopisu, by mala
byť ukončená. Na
túto akciu nám bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 40.000,-€.
Taktiež pri ihrisku budujeme i infraštruktúru a v priestoroch
bývalého baru staviame šatňu s toaletami, sprchami a skladom.
Z dôvodu havárijného stavu strechy budovy jedálne sme boli
donútení komplexne zrekonštruovať celú strechu jedálne.
Začiatkom novembra sme z úradu vlády získali finančný príspevok
vo výške 18.000,- € na výmenu atiky, okapov, okien a zateplenie
budovy jedálne, tieto práce momentálne prebiehajú. V priestoroch

Materskej školy sme deťom vybudovali
pirátsku loď, na ktorej sú lezecké steny,
kĺzačky, preliezačky a pod. V priestoroch
základnej školy sme vybudovali asfaltové
parkovisko o rozlohe 360 m2, na tejto
akcii sme sa finančne podieľali spolu so
základnou školou.
Pri skrášľovaní a budovaní našej obce
nám tiež pomáhali členovia Slovenského
orla a to pri vybudovaní posilňovacieho
ihriska (street workoutového ihriska),
ktoré slúži na posilňovanie, pri ktorom
sa ako záťaž používa iba váha vlastného
tela. S nápadom prišiel Maroš Vrták,
konštrukcie pozváral Juraj Kozár.
Členovia miestnej organizácie
Slovenského orla tiež vykonali
rekonštrukciu vnútorných priestorov
posilňovne. Za pomoci sádrokartonu
znížili a vyrovnali strop, namontovali
nové svetlá a po výmene okien
sa bude pokračovať vyrovnaním
a vybetónovaním podlahy. Touto cestou by som chcel poďakovať
týmto členom Slovenského orla: Marošovi Vrtákovi, Filipovi
Teplanovi, Tomášovi Kozárovi, Martinovi Jeseničovi, Martinovi
Farbiakovi, Filipovi Špaňovi, Štefanovi Laurovi, Ondrejovi Vrtákovi,
Štefanovi Vančíkovi, Davidovi Petrášovi, Tomášovi Petrášovi,
Adamovi Buranskému, Patrikovi Húdikovi, Matejovi Hlavačkovi,
Ondrejovi Vitekovi, Martinovi Bugrimu, Lukášovi Kajanovičovi,
Marekovi Laurovi, Miroslavovi Hlavačkovi, Romanovi Tokolimu,
Martinovi Duchoňovi, Dominikovi Kajanovičovi a Petrovi Martišovi.
Zrekonštruovali sme aj kaplnku sv. Urbana. Na jej obnovení
pracovali viacerí ľudia z obce. Plechovú
strechu vyrobil a daroval Jozef Čunderlík
ml., krov vyrobil a daroval Miroslav
Chovanec, ohradu zvárali Miroslav Farbiak
a Imrich Černák, murárske práce vykonali
Ján Eliáš a Benedikt Valent. Na prácach
sa tiež podieľali Štefan Marenčák, Ján
Vašek, Miroslav Kajanovič, Jozef
Chovan, Ján Mokráš, Miroslav
Horňáček, Vlastimil Halás,
Slavomír Vančík a Jozef Jelšic.
Ďalej sme venovali pozornosť
i vypracovaniu projektovej
dokumentácie na zateplenie
a rekonštrukciu vnútorných
priestorov kultúrneho
domu. Druhú projektovú
dokumentáciu sme dali
vypracovať na modernizáciu
miestneho futbalového ihriska.
Obec má dlhodobejšie plány
Plánov by bolo veľmi veľa,
ale s financiami je to horšie.
Spomeniem aspoň tie,
ktoré chceme v roku 2016
realizovať. V prvom rade
chceme vybudovať chodník od
družstevnej uličky po základnú
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školu, kvôli bezpečnosti detí. Pôvodne sme zamýšľali, že tento
chodník bude široký až 2,5 m, aby po ňom mohli jazdiť i cyklisti, no
vzhľadom na to, že chceme budovať kanalizáciu, tak sme sa dohodli,
že tento chodník bude široký 1,2 m. Čo sa týka kanalizácie, tak už
začínajú prebiehať rokovania o rozšírení čističky odpadových vôd v
Černíku. My sme odkúpili od západoslovenských vodární projektovú
dokumentáciu na kanalizáciu. V súčasnej dobe pracujeme
na územnom rozhodnutí a stavebnom povolení na výstavbu
kanalizácie v obci, je to však“ beh na dlhú trať“. Na realizáciu tak
náročnej stavby je potrebná veľmi veľká investícia, ktorá sa dá
realizovať iba s pomocou Eurofondov, alebo tzv. „ švajčiarskych
fondov“. Pracujeme na obidvoch variantách. No to som trochu
odbočil, lebo toto je dlhodobý projekt.
Na budúci rok by sme nejaké financie chceli uvoľniť na
modernizáciu miestneho futbalového ihriska. Vzhľadom k tomu,
že tam býva ročne viac akcií, chceli by sme opraviť betónovú
plochu a vystavať konštrukciu na zakrytie tejto plochy. Ďalej by sme
chceli zatepliť budovu obecného úradu, to však je podmienené
dotáciou z ministerstva financií. No a v areáli základnej školy rozšíriť
asfaltové parkovisko aspoň o 400 m2. Všetko však bude záležať
na finančných prostriedkoch.
O dlhodobých plánoch by
sa dalo veľmi veľa písať. Na
poslednom zastupiteľstve
sme schválili program
hospodárskeho a sociálneho
programu obce Mojzesovo
na roky 2015 -2023, kde je
rozpracované smerovanie
našej obce. Občania si ho
môžu pozrieť na našej webovej
stránke www.mojzesovo.sk,
alebo si ho môžu požičať na
obecnom úrade.
Čo má obec aktuálne
rozrobené, do akých
projektov by sa chcela
zapojiť...
V súčasnosti máme podané
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ciest
na vinohrady a druhú žiadosť na zateplenie budovy telocvične.
Začiatkom roka by sme sa mali dozvedieť, či nám boli tieto dotácie
pridelené. Ďalej by sme chceli riešiť zberný dvor, no máme problém
s jeho umiestnením.
Personálne zmeny v obci...
Personálne zmeny na úrade neboli žiadne. V priebehu roka sme však
cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na osemhodinový pracovný
úväzok na dobu pol roka prijali Vlastimila Halása, Alenu Balogovú
a Dášu Žigrajovú, ktorých platil úrad práce. Taktiež cez tento inštitút
zamestnávame občanov evidovaných na úrade práce, ktorí si u nás
odpracovávajú 4 hodiny denne a ďalšia skupinka nezamestnaných
osem hodín týždenne.
Kultúrny a spoločenský život obce v druhej polovici roka 2015...
Druhý polrok bol bohatý na kultúrne a športové podujatia, 19. júla
sa konal V. ročník Memoriálu Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča,
na ktorom si každoročne pripomíname tragickú nehodu, pri ktorej
zahynuli štyria mladí ľudia. Tohto futbalového turnaja sa zúčastnili
štyri mužstvá OŠK Mojzesovo, FC Komjatice, 1. FC Černík a FO
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Úľany nad Žitavou. 25. júla sa konal turnaj v minifutbale, ktorého sa
zúčastnilo 8. družstiev. 1.augusta a 1. septembra sme zorganizovali
turistické výlety do Vysokých Tatier, kde sme naplánovali dve
túry, jednu ťažkú a druhú ľahkú. Na obidvoch výletoch nám prialo
počasie. 15. septembra sa naši veriaci zúčastnili národnej púti
k Sedembolestnej panne Márii v Šaštíne. 18. – 22. august sme pre
najmenších pripravili už tradičný letný tábor Baobabovo, v ktorom
naše deti zažili veľa prázdninových zážitkov a zúčastnili sa rôznych
výletov. Každú stredu 19,00 hod. sa v kultúrnom dome konajú
cvičenia jogy, ktorá je zameraná na uvoľnenie a spevnenie svalstva.
9.novembra sa naši občania zúčastnili na stretnutí s predsedom
vlády Róbertom Ficom a poslancami Národnej Rady (na snímke),
ktoré sa konalo v športovej hale Milénium v Nových Zámkoch.
Róbert Fico na tomto stretnutí zdôraznil, v súvislosti s prílevom
utečencov, že bezpečnosť našich občanov je prvoradá a v prvom
rade je potrebné riešiť príčiny a nie dôsledky prílevu utečencov do
EÚ a je „treba veľmi tvrdo oddeliť ľudí, ktorí do Európy prichádzajú,
pretože im ide o život a bezpečie – týmto treba samozrejme pomôcť
– od ekonomických migrantov, ktorí tu hľadajú prácu,“ povedal
premiér. Zdôraznil, že vláda Slovenskej republiky je dlhodobo proti

povinným kvótam, ktorými Európska komisia zaviazala členské
štáty prerozdeliť si 120 000 žiadateľov o azyl. Ďalej nás informoval,
čo robí vláda pre ľudí, ako napríklad zníženie DPH na vybrané
základné potraviny, zníženie cien plynu oproti roku 2014, o zvýšení
minimálnej mzdy za štyri roky o 78 €, o príspevku na zateplenie
rodinných domov a pod. Pri tejto príležitosti sa konal kultúrny
program, ktorý moderoval Martin Nikodým a vystúpili na ňom Otto
Weiter, Marcela Laiferová, Zlaté Husle a Čarovné Ostrohy.

Záverom mi dovoľte, zaželať Vám všetkým,
vážení Mojzesovčania, krásne Vianočné sviatky
v kruhu rodiny, pohodu pri štedrovečernej večeri,
pokoj v duši, pevné zdravie v celom budúcom
roku 2016 a nech sa nám všetkým spoločne darí
v dobrých veciach pre našu obec!
S úctou
Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
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Marián Manduch z Mojzesova je nielen poslancom v tejto
obci, ale je aj známy a úspešný fotograf.

Otvorenie výst. v NZ 2015
Marián Manduch je nielen pozitívnym
človekom (tak ho hodnotia tí, ktorí ho
dobre poznajú), ale je aj odborníkom v tom,
čo robí – a nie je toho málo... Navyše je aj
verejne aktívny. Je poslancom obecného
zastupiteľstva v Mojzesove vo volebnom
období 2014-2018. Poďme sa s ním trošku
porozprávať:
Kto je to Ing. Marián Manduch...?
Hovorí Ing. Marián Manduch:
- Narodil som sa pred 61-rokmi v Nitre.
Do roku 1984 som mal trvalé bydlisko v
Malých Ripňanoch, kde som prežil detstvo,
potom v Mojzesove. Po ukončení Gymnázia
v Nitre som študoval na Elektrotechnickej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v
Bratislave. Neskôr som pracoval v Piešťanoch
vo Výskumnom ústave a začal som zároveň
diaľkovo študovať na Inštitúte výtvarnej
fotografie v Prahe. Som ženatý a mám päť
synov. Počas štúdia na vysokej škole som
bol členom fotoklubu na Mladej garde v
Bratislave, neskôr člen fotoklubu v Piešťanoch,
po presťahovaní do Mojzesova som prešiel
do Fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch
a neskôr aj do Fotoklubu v Šuranoch, kde
som aj od tohto roku predsedom. Taktiež
som dlhoročným členom Zväzu slovenských
fotografov. Okrem mnohých spoločných
výstav, urobil som aj 60 autorských výstav.
Prvá bola v Piešťanoch. Vydal som aj vlastné
fotografické publikácie : „Budú tam chýbať“,

„Vraciam sa ako kňaz“,“Čaro Vianoc“, „Južne
- Dlhé roky som bol poslancom, aj zástupcom
od raja -Muránska Zdychava“ a „Radava vo
starostu (po revolúcii aj starostom do prvých
fotografii“, ktorá získala 2. miesto a striebornú
slobodných volieb), ale potom som to
medailu v súťaži o najkrajšiu obrazovú
vynechal, lebo je to pri mojej práci náročné.
publikáciu o obci Slovenska.
To, že som opäť poslancom má na svedomí
o Odkedy sa viac zaujímam o život v tzv.
súčasný starosta, ktorý ma prehovoril, aby
šurianskom a novozámockom okruhu,
som kandidoval. Programové priority boli
neustále sa mi dostáva do pozornosti
jednoduché. Budovať a zlepšovať život v obci.
Vaše meno... Samozrejme v pozitívnom
o Ako sa ich darí plniť a ako sa ako poslanec
smere..., ako výborného fotografa –
obce konkrétne angažujete...?
majstra fotografie, tak aj spolutvorcu
- Som spokojný, ako sa obec rozvíja, výsledky
kníh.... Môžete trošku viac povedať o sebe
je vidieť a pripravujú sa ďalšie veci v oblasti
a týchto aktivitách aj čitateľom, občanom,
budovania a skrášľovania obce.
nech majú prehľad aj oni o tom, v čom sa
o Ako ste v Mojzesove spokojný so životom,
angažujete....? Pri akých knihách ste sa
s bývaním...?
spolupodieľal ako tvorca?
- Musím priznať, že od doby, kedy som sa
- Prvá kniha, ktorú som zostavil, kde som
sem nasťahoval, obec sa výrazne zmenila a
bol aj spoluautorom, redaktorom obrazovej
vybudovala. V poslednej doba ma trochu trápi,
dokumentácie, autorom fotografií a navrhol
že sa nedarí mojzesovským futbalistom tak ako
som aj obálku, bola Lipová. Neskôr Čakajovce,
minulý rok, ale verím, že sa to zlepší.
Muránska Dlhá Lúka, Maňa, Kmeťovo, Úľany
o Čoho by mohlo byť viac, čoho menej
nad Žitavou (idú do tlače). V súčasnosti mám
medzi ľuďmi a v bežnom živote ako takom?
rozpracované Mojzesovo, Dedinku, Dolný
- Viac lásky a menej nelásky. Z toho sú potom
Ohaj – to sú monografie o obciach – pri
odvodené mnohé iné veci.
týchto som zostavovateľ a redaktor obrazovej
o Aký je Váš životný štýl, životné krédo, čo je
dokumentácie a tiež vlastné fotografické
zmyslom života takého majstra, ako ste Vy?
publikácie – Lipová
vo fotografii,
Veľké Vozokany
a Muránska Dlhá
Lúka. Začatú mám
aj knihu „Fografie z
radošinskej doliny“.
o Pred pár
týždňnami ste mali
v Nových Zámkoch
otvorenú výstavu
fotografií...
- Výstava fotografií
v ROS Nové
Zámky mala názov
„Jubilejná“ . Mala
byť minulý rok, keď
Uvedenie knihy v Radave 2015
som mal 60 rokov,
ale z technických
príčin bola preložená na tento rok a bola to
- Svojou prácou vytvoriť niečo, z čoho majú
moja 60. autorská výstava, preto „Jubilejná“.
úžitok a radosť iní.
Tu som vystavil 100 fotografií a je tam viacej
o Keď by ste mali moc a mohli niečo na
súborov: „Súčasná minulosť“, „Južne od raja“,
našom súčasnom živote zmeniť, čo by to
„Fotografie z radošinskej doliny“, „Komjatská
bolo?
štrkáreň“ „Portréty“.
- Zjednodušiť zákony, odbúrať mnohé
o Už vyše roka ste aj poslancom obecného
zbytočnosti, ktoré ľudí zaťažujú, dať prácu
zastupiteľstva v Mojzesove. Čo Vás
ľuďom čo najbližšie k ich domovu. Stále menej
motivovalo k tomu, aby ste kandidoval?
počujem ľudí spievať a to nie je dobré.
A čo boli Vaše predvolebné programové
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
priority?

V Mojzesove sa úspešne darí premena
tradičnej školy na modernú, s podporou
pracovných zručností žiakov
Našej základnej škole sa podarilo úspešne
zapojiť do národného projektu „Podpora
polytechnickej výchovy na základných
školách“, známym aj pod názvom „Dielne
II“. Do tohto projektu sa mohlo zapojiť len
177 škôl v SR. Azda za najväčší význam
tohto projektu možno považovať, že do
našej školy bolo dodané materiálne vybavenie v celkovej hodnote viac ako 50.000
eur a naši učitelia sa zúčastnili vzdelávania

na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ v
oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných
učebniach a laboratóriách na základe
dodaných nových didaktických pomôcok.
Získali sme moderné vyučovacie pomôcky
na vyučovanie predmetov fyzika, chémia,
biológia, technika a softvér pre kariérne
poradenstvo žiakov.
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V letných mesiacoch sme znovu obnovili v
minulosti zrušenú školskú dielňu, ktorú sme
zmodernizovali dodanými pomôckami ako napr.
stavebnica na obrábanie dreva, stavebnica na
obrábanie kovov, súpravu dielenských meradiel,
dielenské náradie, akumulátorové skrutkovače,
mikropájkovačky, zveráky a množstvo iných
pomôcok, ktoré budú rozvíjať zručnosť našich
žiakov.
S potešením môžeme informovať, že práve v
týchto dňoch začíname s budovaním nového
školského chemicko-fyzikálno-biologického
laboratória, ktoré našej škole chýbalo. Pre
predmet chémia sme pre vybavenie laboratória
získali okrem iných aj nové laboratórne sklo, pH
tester, základné chemikálie, mini eko-vodíkové
autíčko, 3D modely, kahany, knižný a filmový
fond na chémiu. Na skvalitnenie vyučovania
predmetu biológia máme nový digitálny mikroskop, žiacke mikroskopy, resuscitačnú figurínu,
3D modely kvetov a buniek, model ľudskej
kostry, ekologický kufrík a stavebnicu o zdrojoch obnoviteľnej energie. Fyzika bude zaujímavejšia vďaka edukačným
súpravám magnetizmus, elektrina, termodynamika, senzory a
rôzne meracie prístroje.
V oblasti kariérneho poradenstva projekt bude pomáhať
žiakom pri výbere povolania, strednej školy. Žiaci budú od
5. ročníka testovaní novým softvérom Profsme. Každý žiak
získa profesijnú kartu, ktorá bude informovať žiaka i rodičov

o úrovni zručností pre povolania polytechnického zamerania.
Naša škola bude v rámci projektu realizovať viaceré aktivity:
napr. Trblietavá chemická show, beseda so stolárom, výroba
herbára, exkurzia Atlantis Levice a iné zaujímavé aktivity a
exkurzie.
Aj týmto projektom sa napĺňa naše úsilie premeny tradičnej
školy na modernú a podporovať tak pracovné zručnosti žiakov, predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.
pripravil: Mgr. Stanislav Petráš, riaditeľ ZŠ v Mojzesove

Baobabovo 2015

Toto leto otvoril detský letný tábor
Baobabovo v Mojzesove svoje brány pre
všetkých tvorilkov a tvorilky v dňoch od
17. - 21. augusta 2015. Záujem detí o
tábor rastie každým rokom, tento rok sa
do tábora prihlásilo 37 detí vo veku od 4
do 13 rokov .
História obce, stretnutie so zaujímavými
ľuďmi, zdravotná prednáška spojená s
ukážkou brania odtlačkov nôh ortopedickým protetikom, malá škola hip-hopu v podaní víťazky Majstrovstiev
Slovenska a Majstrovstiev Európy
v hip-hope, tvorivé dielne kde sa o
dušu batikovalo, plietli sa lapače
snov, maľovala sa táborová vlajka
a vlajky oddielov, tvorili sa návrhy
ľudových krojov a ornamentov, či
sa ryli a tlačili návrhy na známky to bola len časť aktivít, ktoré deti v
tábore spolu s animátormi spoločne
absolvovali.
V utorok sme navštívili vlakovú stanicu v Šuranoch, kde sa deti dozvedeli čo-to z bohatej histórie stanice,
spoločne sme si prezreli Múzeum
veteránov v Cukrovare, Mestské
múzeum a Synagógu v Šuranoch, v
priestoroch ktorej sa deťom dostalo
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zaujímavého uvítania od jej správcu a
riaditeľa, ktorý vítal táborníkov, oblečený
v historickom kostýme a plnej zbroji .
Vo štvrtok detských zvedavcov privítala
vo svojich útrobách Galéria umenia E.
Zmetáka v Nových Zámkoch. Deti si
prezreli stálu výstavu umenia, súčasnú
výstavu fotografií venovanú zosnulému
slovenskému fotografovi Igorovi Grossmanovi a dopoludnie strávili v ateliéroch
galérie pri výtvarnej tvore za asistencie
pracovníčok galérie.

Posledný táborový deň patril veľkému
výletu do Bojníc. Bojnický zámok očaril
všetkých baobabovníkov z Mojzesova,
veľkému záujmu detí sa tešila hlavne
prehliadka podzemných priestorov zámku, znovu otvorená zámocká jaskyňa a
následná prehliadka ZOO.
Za krásne chvíle, ktoré mohli deti stráviť
tento rok v tábore, ďakujeme sponzorom:
VÚC Nitra, ObÚ v Mojzesove, J. Kozárovi, B. Zlatinskému, Š. Hanckovi, Ing. I.
Hlavačkovi, E. Mičekovej, M. Martišovej,
M. Hlavatej, T. Martišovej st., P. Melišekovi,
L. Hankovej.
pripravila: Tatiana Martišová
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Naše Mojzesovo

„Spolupráca obecné zastupiteľstvo, občania a spoločenské
organizácie, je v Mojzesove na vysokej úrovni, dovolím si
tvrdiť, že na najlepšej v novodobej histórii obce“,
hovorí Ing. Peter Porubský, poslanec obce Mojzesovo.

V tomto volebnom období 2014sa napĺňajú dlhodobé akcie,
2018 sa obecným poslancom
ktoré sme si naplánovali. Najviac
v Mojzesove stal aj Ing. Peter
by som bol rád, keby sa v obci
Porubský. Šikovný človek, muž
podarilo vybudovať ďalšie bytové
v najlepších rokoch, aktívny
priestory hlavne pre mladých ľudí,
záhradkár. Ale to sú len všeobecné
mladé rodiny, aby neodchádzali
slová na úvod rozhovoru,
do okolitých miest a obcí, lebo
nechajme však hovoriť jeho
bez mladých ľudí a detí nebude
samotného. Predstavme ho
budúcnosť obce. Máme krásnu školu,
trochu...
ešte krajšiu materskú školu, bude
Hovorí Ing. Peter Porubský:
sa opravovať kultúrny dom, rieši
- Šťastne ženatý 25 rokov, dve deti,
a plánuje sa zdravotné stredisko,
resp. dvaja chlapci 23 a 24 rokov,
možno lekáreň, .... všetko nasvedčuje
mám z nich veľkú radosť, starší
tomu, že z Mojzesova bude krásna,
poslanec s manželkou
ukončil UK, Právnickú fakultu, robí
vyspelá, vybudovaná obec so
si doktorát a už je zamestnaný
všetkým čo potrebuje. A keď by niečo
v štátnej sfére a mladší ukončil bakalárske štúdium na VŠP v Nitre zachýbalo?.....- přikoupíme J.
a teraz je v prvom ročníku na inžinierskom stupni. V decembri
o K tomu, aby sa v obci darilo, je potrebné, aby si rozumeli
budem mať 46 rokov. Som rodákom zo Šurian, do šiestich
poslanci so starostom, aby bola dobrá spolupráca,
rokov som vyrastal v Černíku, odkiaľ pochádzal môj otec, ale
ústretovosť a najmä chuť –niečo potrebné a užitočné v obci
cítim sa ako rodák z Mojzesova, oficiálne tu žijem už tých vyššie
urobiť. A samozrejme osloviť aj občanov a zapojiť ich do
spomínaných 25 rokov. Vyštudoval som výrobné technológie
toho...Ako hodnotíš túto vzájomnú spoluprácu?
odbor „Obrábanie a montáž“ na STU MTF v Trnave, pracujem ako
- Táto otázka je vlastne pokračovaním tej predchádzajúcej.
vedúci výroby vo firme Lindenmaier Slovakia v Šuranoch.
Miestne zastupiteľstvo tvorí skutočne skupina rozumných
o Odkedy bývate v Mojzesove a ako sa Ti táto dedinka
ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa v obci dobre žilo, budovalo,
pozdáva? Čo je tu dobré, pekné, zaujímavé...., čo by bolo
zveľaďovalo, ľudia aby boli pokiaľ je to možné, čo najviac
treba naopak zlepšiť, zmeniť ?
spokojní. Máme zaužívaný systém pracovných porád, kde sme
- Ako už bolo spomenuté, v Mojzesove bývam 25 rokov, od roku
starostom obce oboznámení s problémami v obci, požiadavkami
1990, máme tu postavený dom, do ktorého sme sa nasťahovali
zo strany občanov, blízkymi aj dlhodobými plánmi, tieto veci sa
v roku 1995, poznám tu veľa ľudí, niekedy mám pocit, že viac
tam podrobne rozoberajú, dohodneme sa na tom najlepšom
ako moja manželka, ktorá z Mojzesova pochádza, je to aj vďaka
možnom riešení a potom na verejnej schôdzi obecného
futbalu, ktorý som ešte za mojich mladších čias hrával. Tiež som
zastupiteľstva je to takmer vždy jednohlasne schválené. Ľudia,
už spomenul, že sa cítim ako rodák z Mojzesova. Možno aj preto,
ktorí sa týchto verejných zasadnutí zúčastňujú, sa o tom mohli
že v skutočnosti pochádzam zo susednej dediny a vždy som mal
presvedčiť. Určite to potvrdí aj pán starosta alebo pracovníci
taký pocit, ako by som tu žil odjakživa, nikdy ma nenapadlo, že
obecného úradu, že spolupráca obecný úrad – obecné
by som mohol žiť aj niekde inde. Odkedy si pamätám, Mojzesovo zastupiteľstvo – občania – obecné spoločenské organizácie je na
sa veľmi zmenilo, hlavne v poslednom období, a myslím si,
veľmi dobrej a vysokej úrovni, dovolím si tvrdiť, že na najlepšej
že k lepšiemu, krajšiemu, stavajú sa nové domy, mladí ľudia
a najvyššej v novodobej histórii obce. Je zbytočné teraz menovať
zostávajú v dedine, čo je veľmi pozitívne a v takom trende je
projekty, ktoré boli zrealizované v obci v poslednom období,
nevyhnutné pokračovať. Poloha Mojzesova je úplne ideálna na
je to všeobecne známe, ľudia sú o tom dobre informovaní aj
to, aby tu mladí ľudia zostali žiť, blízko sú Šurany, Nové Zámky,
prostredníctvom tohto nášho obecného časopisu. Samozrejme,
Vráble, na druhú stranu Nitra, Šaľa - či už dochádzajú za prácou,
vždy sa dá niečo zlepšiť, niekedy musíme byť trpezliví, nie všetko
zábavou alebo nákupmi.
ide ľahko, bez problémov, niekedy chýbajú financie, inokedy si
o S čím si išiel do volieb? Aký si mal volebný program? Ako
zase vec vyžaduje viac času a pod.
sa Ti ho darí napĺňať?
o Ty sa hojne angažuješ aj v záhradkárskej sfére, v čom bola
- Pred voľbami som bol oslovený, či by som nešiel kandidovať
činnosť záhradkárov v Mojzesove zaujímavá v tomto roku?
na post poslanca miestneho zastupiteľstva, veľa ľudí ma k tomu
- Áno, som členom Miestnej organizácie slovenského zväzu
iniciovalo. Tak isto pán starosta na základe predchádzajúcich
záhradkárov. Sme skupina ľudí, ktorí organizujú pre občanov
skúseností v predchádzajúcom funkčnom období chcel dať
nejaké tie akcie, hlavne v tom záhradkárskom odbore, ako sú
dohromady tím ľudí, ktorí by vedeli spolupracovať ku prospechu
napríklad výstava ovocia, zeleniny a kvetov, rôzne odborné
obci. Nemal som nejaký extra volebný program, bolo to dosť
prednášky. Pestovatelia a záhradkári z našej obce dosiahli veľmi
„narýchlo“, priorita bola jednoducho spolupracovať a podieľať
pekné úspechy či už na okresnej, regionálnej alebo republikovej
sa na zveľaďovaní obce a riešení problémov, s ktorými sa
úrovni. Pred dvomi rokmi získal občan z Mojzesova cenu
musíme denne zaoberať, určite sa snažiť robiť veci v prospech
„Najkrajšie jablko roka“ na Celoslovenskej súťaži, tento rok sme
obce a občanov. Je zrejmé, že takto to pochopili aj ľudia, ktorí
získali cenu „Najkrajšia hruška“ na regionálnej výstave v Dolnom
boli voliť, pretože skutočne bol do obecného zastupiteľstva
Ohaji. A tak nás to teší, keď sa pritrafí sem tam aj nejaký úspech,
zvolený tím takýchto ľudí. Výsledky hovoria za všetko, postupne
ocenenie. Ďalšou dôležitou súčasťou činnosti MO SZZ je

Naše Mojzesovo

...so synmi...

spolupráca
s obecným
úradom, pokiaľ
je to možné,
zúčastňujeme
sa všetkých
akcií
organizovanými
obecným
úradom. Možno
by sa zdalo, že
tých akcií zo
strany MO SZZ
v súčasnosti nie
je toľko ako po
minulé roky,
v minulosti
sme mali viac
členov, odišli
hlavne tí starší,
dôchodcovia,
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ktorí boli veľmi užitoční pri organizovaní akcií, pokiaľ im to
dovolilo zdravie. Zostali sme väčšinou, by som povedal, tí ešte
v produktívnom veku, ktorí sú zamestnaní, teda voľného času
nemá nikto nazvyš, ale vždy sa snažíme plánovať a nejako skĺbiť
veci dohromady.
o Čo pre Teba znamenajú Vianoce? Ako ich zvykneš tráviť?
- Vianoce pre mňa znamenajú pokoj, trávim ich normálne ako
iné dni, samozrejme nie tak pracovne, väčšinou v tomto období
nepracujeme, viac oddychu, a aj to ovzdušie je tak trochu iné,
človek keď vie, že sú Vianoce, vsugeruje si ten pocit, atmosféru,
neviem to inak vyjadriť. Vianoce sú štedrovečerný stôl spolu
s mojou rodinou, to by som chcel dodržať do konca môjho
života, takto to robili aj moji rodičia, vždy sme boli na Štedrý
večer spolu, je to veľmi pekný zvyk.
o Čo si želáš do Nového roku 2016?
- Do Nového roku si želám zdravie pre všetkých, spokojnosť
v rodine, aby sa naplnili všetky priania a plány.
o A čo želáš spoluobčanom a ľuďom dobrej vôle?
- Všetkým spoluobčanom želám hlavne zdravie, šťastie,
spokojnosť, dobré susedské vzťahy a spolunažívanie.
otázky: Mgr. Alena Jaššová

V Mojzesove by mala vzniknúť
organizácia chovateľov zvierat.
Janko Löbl je rodákom z Mojzesova,
jeho snom a prianím bolo - vrátiť sa do
rodnej obce hneď, ako to bude možné.
To sa mu podarilo asi pred cca 10-imi
rokmi.
o S terajšou manželkou Ankou ste
už viac rokov známi ako chovatelia
rôznych druhov zvierat, ktoré sa tešili
a tešia veľkej obľube u tých, ktorí si
ich od Vás kupovali, kupujú..., sama
poznám Vašu starostlivosť o zvieratká,
aj absolútnu čistotu a zodpovedný
starostlivý prístup k nim, aj kvalitu
mäsa... Koľko rokov takto trvala Vaša
chovateľská práca (aké zvieratká ste
chovali) a v akom štádiu je dnes?
- Záľubu v chovateľstve mám vrodenú
od ranného veku, kedy mi rodičia
vštepili základy poznania prírody a
života zvierat, ktoré sme doma chovali.
Postupným štúdiom odbornej literatúry
a získavaním praktických skúseností sme
dosiahli súčasné štádium kvalitatívnej aj
kvantitatívnej úrovne ako v zoohygiene,
tak i v ustajnení chovaných zvierat.
Rovnaký dôraz kladieme na zdravú výživu,
čo sa prejaví výbornou kvalitou mäsa a
chovných jedincov pre ďalšiu populáciu
zvierat.
o Aké úspechy ste pri chove dosiahli ?
- Niekoľko rokov vystavujeme na
výstavisku Agrokomplex Nitra a.s. najmä
zajace a hydinu. Konkurencia je veľká a
popredné umiestnenie vyžaduje prípravu
už finančne náročnejšiu, čo sa v domácich
rodinných podmienkach dá ťažko
realizovať.

Napriek tomu sa nám podarilo
napr. v chove holubov získať na
40. Nitrianskej oblastnej výstave
v septembri tohto roku, konanej
v Kmeťove, Čestnú cenu.
o Aká je súčasnosť, súčasný stav,
aké plány máte do budúcna?
- Rozšírili sme chovaný počet druhov
zajacov a holubov, s ktorými máme
zámer získať úspešné hodnotenie
vysokým obodovaním prípadne
získaním aj ďalších cien.
o Janko, prečo si myslíš, že by
bolo dobré, založiť organizáciu
chovateľov v Mojzesove?
- Organizácia môže prispieť väčšou
mierou k úspešnej reprezentácii
obce a chovu domácich zvierat
chovateľmi obce, ktorých môže
organizačne a inak podporiť,
aby mohli dosiahnuť úspechy na
rôznych podujatiach v chove zvierat.
o Čo by to znamenalo pre obec?
Urobilo by to dobré meno obci, aj
zvýšilo prestíž?
- Úspechy založenej organizácie na
rôznych podujatiach/výstavy, súťaže, atď./
rýchlo a vo veľkom rozsahu zviditeľnia
obec a združia chovateľov obce, ktorý už v
minulosti boli v Mojzesove organizovaní.
Týmto obec navštívi viac občanov pri
organizovaní rôznych podujatí a nielen
obec získa finančné zdroje do rozpočtu.
V neposlednom rade získajú občania
obce možnosť aktívne sa realizovať v tejto
oblasti.
o Ako takáto organizácia pracuje,

ako vyzerá napr. pracovný rok
u chovateľov? Ako pracujú orgány
organizácie chovateľov ?
- Pracuje ako záujmová organizácia na
základe dobrovoľnosti pod záštitou
Slovenského zväzu chovateľov.
o Kedy by sa mohla oficiálne spustiť
činnosť chovateľskej organizácie
v Mojzesove?
- Dá sa predpokladať, že kvôli splneniu
administratívnych úkonov to nebude skôr
ako v prvom polroku 2016.
otázky: redakcia
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„Juraj Mikulec z Mojzesova sa v kategórii o „najkrajšiu hrušku“
na regionálnej výstave ovocia a kvetov v Dolnom Ohaji umiestnil na
4. mieste s odrodou Boskovská fľaša“, hovorí Ľuboš Opát, predseda záhradkárov v Mojzesove.
Záver roka býva už tradične obdobím bilancovania a hodnotenia uplynulých mesiacov. O tom, čo rok 2015 priniesol
miestnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov
v
Mojzesove, porozprával predseda organizácie Ľuboš Opát.
„Na výročnej schôdzi, ktorá sa konala začiatkom roka, boli do
výboru opätovne zvolení predchádzajúci členovia výboru
MO SZZ Mojzesovo. Spoločne s ostatnými členmi sme sa s
radosťou pustili do aktivít a činností, ktoré sú naozaj pestré. V
úvode roka sa uskutočnil ľuďmi veľmi obľúbený záhradkársky
ples, pričom tento rok išlo už o 18. ročník. V mesiaci február
sme sa s radosťou zapojili do veľmi vydarenej akcie, ktorou
bola Obecná zabíjačka.“ Členovia MO SZZ pravidelne prispievajú k zveľaďovaniu našej obce, o čom svedčia i rôzne brigády. „V prospech obce sme tento rok zorganizovali tri brigády,
ako boli napr. kosenie svahu, či strihanie jabloní,“ – uviedol p.
Opát. „I tento rok sme sa zúčastnili stavania mája v obci. Pri
príležitosti obľúbeného detského sviatku MDD sme pre deti
nakúpili sladkosti, malinovky, prípadne prispievame finančne
na zakúpenie toho, čo je potrebné,“ – uviedol p. Opát. Letné
mesiace patria výletom a cestovaniu a tak sa i mojzesovskí
záhradkári na jeden takýto výlet spoločne vybrali. „V lete sa
niekoľko našich členov spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnilo výletu v Habovke,“ – uvádza Ľubo Opát. Členovia MO SZZ

sa počas roka
zúčastňujú i
rôznych výstav
a ich úsilie,
starostlivosť a
snaha v pestovateľskej oblasti
býva odmenená zaslúženými
oceneniami. „V
tomto roku sme
sa prvýkrát so
svojimi exponátmi (ovocím
a zeleninou)
zúčastnili
medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre.
Úspech sme tiež zaznamenali i na regionálnej výstave ovocia
a kvetov, ktorá sa konala v mesiaci október v Dolnom Ohaji. Na tejto výstave organizovanej pod názvom „Výstava o
najkrajšie jablko a hrušku“ sa pán Juraj Mikulec z Mojzesova
v kategórii o najkrajšiu hrušku umiestnil na 4. mieste s
odrodou Boskovská fľaša,“ (na dolnej snímke) – uviedol
p. Opát. „Ďalej sa naši členovia zúčastnili Svätomartinského
požehnania mladého vína v Úľanoch nad Žitavou. Pri výstave
ovocia, zeleniny a kvetov v našej obci už tradične spolupracujeme s materskou a základnou školou, pričom deti a mládež
nám túto výstavu i tento rok skrášlili svojimi výkresmi so záhradkárskou tematikou. Týmto spôsobom sa snažíme zapojiť i
deti a mládež a prispieť tak k osvete v tejto oblasti.
A v neposlednom rade nezabúdame ani na našich jubilantov.
V mesiaci december sa zúčastníme vianočných tvorivých
dielní a osláv Mikuláša. Koncom roka opätovne zhodnotíme svoju činnosť na vianočnom posedením. Zároveň touto
cestou ďakujem všetkým členom a ich manželkám a všetkým,
ktorí nám pomáhali pri fungovaní našej organizácie,“
– uviedol Ľuboš Opát.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

Želáme Vám milosti plné Vianoce a štastný nový rok 2016!
Predvianočná nálada zavítala do našej obce už 5. decembra
2015 za pomoci Tvorivých dielní, kde sa deti budú mať možnosť
zapojiť do prípravy osláv príchodu Mikuláša. Stalo sa už dobrým
zvykom, že si deti samotné pripravia a vyrobia ozdoby na stromček, ktorý sa hrdo vypína v sále KD počas celých vianočných sviatkov. Tento rok sa tvorili ozdoby z papiera quillingovou technikou a tradičné, obľúbené
ozdoby z prírodných materiálov. Ruch, šum a tvorivý zápal na nasledujúci deň vystrieda radosť z
príchodu Mikuláša, ktorý o 15.00 hod slávnostne otvoril Mikulášske vianočné trhy na ktorých mali
možnosť odprezentovať svoju zručnosť, kreativitu, trpezlivosť a nápaditosť pri tvorbe výrobkov všetci obyvatelia obce a remeselníci, ktorí sa venujú tradičným ľudovým remeslám. Na trhoch nechýbali vianočné oblátky,
voňavé medovníky a drobné vianočné pečivo,či horúci punč. Dobrú náladu doplnilo vystúpenie detského folklórneho súboru Klnka. Členovia Komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže prajú všetkým obyvateľom obce Mojzesovo
krásne, šťastné, milostiplné Vianoce a úspešný a šťastný Nový rok 2016 !
- Táňa Martišová -
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NÁRODNÁ PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII.
Obec Mojzesovo zorganizovala zájazd na pútnické miesto Šaštín, kde
sa konala národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Z našej obce sa
jej zúčastnilo okolo 40 občanov. Po
požehnaní pútnikov od pána farára
Thdr. Pavla Lineta, PhD. sme sa
vydali na cestu. V Šaštíne sa konala
Svätá omša, ktorú celebroval otec
arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár - Konfederácie pre východné
cirkvi v Ríme. Po skončení slávnostnej omše sme sa premiestnili
autobusom na pútnické miesto
Marianka. Veriaci sa pomodlili
Krížovú cestu, nabrali si vodu z
prameňa a posilnení pokojom a
vierou sme vo večerných hodinách
dorazili domov.
- marianna -

Peter Šebík z Mojzesova je šikovný
živnostník, ale aj majster modelár.

Peter Šebík (41 r.) žije spolu so svojou
manželkou a deťmi, stredoškolákom
Andrejom a vysokoškoláčkou Martinou
v rodinnom dome v Mojzesove.
Ako živnostník pracuje v oblasti
vodoinštalatérskych, kúrenárskych
a plynoinštalatérskych prác a v rámci svojich
možností, vždy rád pomôže a priloží ruku
k dielu pri prácach v obci, ktoré spadajú
pod jeho profesiu. „Vyštudoval som stredné
odborné učilište stavebné v Nitre, odbor
mechanik stavebnoinštalačných zariadení.
V súčasnosti v tejto oblasti pôsobím ako
živnostník. Začiatky neboli ľahké, to čo
som zarobil, som i investoval. Tieto práce
si vyžadujú veľkú zodpovednosť, človek
musí disponovať rôznymi osvedčeniami
a oprávneniami, ktoré som si i ja urobil.
Tak ako v každej práci sú určité pozitíva
aj negatíva, i v tejto je to tak. Na jednej
strane som rád, že nie som od nikoho závislý,
na druhej strane, človek sa musí takpovediac
obracať a pre množstvo práce nemám na
rodinu toľko času, koľko by som chcel. No

táto profesia a práca ma
baví, ak človek svoju prácu
nerobí rád, nikdy sa to
pozitívne nevyvíja“ hovorí
Peter Šebík.
Na otázku ako sa mu
v obci žije, či a akým
spôsobom sa zapája do
diania v obci a čo by chcel
vyzdvihnúť a pochváliť
v obci, respektíve čo
mu tu chýba, pán Šebík
uvádza:
„Ja som tu i s rodinou
spokojní, nie som
konfliktný typ, býva
sa mi tu dobre. Som
rád, že sa v obci začalo niečo budovať,
modernizovať, priestor dostávajú i rôzne
podujatia a aktivity. Na to, aký má obec
malý rozpočet, sa tu naozaj robí veľa vecí
a obdivujem starostu p. Ing. Čunderlíka, ako
sa to tu rozbehlo, odkedy prišiel do funkcie.
I ja sám sa snažím prispieť k zveľadeniu
našej obce, či už vlastným pričinením
alebo na žiadosť obecného úradu, a to
rôznymi drobnými opravami alebo radami
v oblasti vodoinštalácie, kúrenia a podobne.
Napríklad v bytovkách som ako servisný
technik robil opravu kotlov, na Obecnom
úrade som vypomohol pri prerábaní
sociálneho zariadenia..., ak môžem, vždy
rád pomôžem. No a čo mi tu chýba?
Jednoznačne kanalizácia.
Máte však i zaujímavého koníčka. Mohli by
ste nám o tom povedať viac?
„Už od 15. rokov sa venujem modelárstvu
– modelom áut, lietadiel, lodí. Ešte počas
základnej školy sme mali modelársky
krúžok, kde som sa dostal najmä k statickým
modelom. Neskôr počas strednej školy

som objavil modelársky obchodík v Nitre
a postupom času som sa tak dostal
i k riadeným modelom. V súčasnosti je to už
dostupnejšie a je aj viac špecializovaných
modelárskych obchodov. Napríklad letecké
modelárstvo sa zaoberá stavbou modelov
zmenšenín existujúcich alebo imaginárnych
lietadiel, a to od jednoduchých konštrukcií
až po zložité modely lietadiel a vrtuľníkov
väčších rozmerov. Rád by som sa v tejto
oblasti venoval i deťom a mládeži,
napríklad vytvorením modelárskeho krúžku
v základnej škole, o čom som sa rozprával
i s riaditeľom školy. Bohužiaľ, ako som už
spomenul, som pracovne dosť vyťažený
a v súčasnosti by bolo časovo veľmi náročné
viesť takýto krúžok. Je potrebné sa tomuto
venovať pravidelne, zabezpečiť vhodné
priestory a aspoň základné vybavenie. Je
to však veľmi zaujímavý koníček a určite
odporúčam ho vyskúšať. Okrem modelov
lietadiel, či lodí, mám i model železnice
s rozmermi 2,5 x 2 metre, ktorý ešte nie
je celkom dokončený, ale z väčšej časti už
funkčný,“ – uviedol Peter Šebík, ktorého
ďalšími záľubami sú fotografovanie a
elektrotechnika.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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Nové recepty v našej škole

Ministerstvo školstva pripravilo do školských jedální na
Slovensku 68 nových receptov, ktoré sú aktualizované od
septembra 2015. Jedlá sú pestro obmieňané, musia spĺňať
prísne hygienické normy. Podliehajú predpisom a čo je hlavné nespôsobujú obezitu a obsahujú všetky výživné látky pre
zdravý vývoj detí. Pribudne viac zeleniny, rýb, nápojov z čerstvej zeleniny a ovocia, tofu na rôzne spôsoby. Základom je
pestrá a nejednotvárna strava. Obmedzia sa vyprážané jedlá
a nahradia ich pečené. Soľ nahradia bylinky, orechy a syr. Jednotkové ceny obedov sa nebudú meniť do konca školského
roku. Najťažšie to majú naše pani kuchárky, ktoré musia podľa
nových receptúr variť. Dbať nad správnou prípravou jedál a

dodržiavať presný postup nie je také ľahké. Medzi nové jedlá,
ktoré sme už varili, patria napr. polievka drotárska, polievka
brokolicovo-karfiolová, polievka cibuľová s tofu syrom, guláš
z tofu syra, bravčové plátky so zeleninou a orechami, mletý
rezeň z králičieho mäsa so špargľovou omáčkou. My sme boli
tiež deti, tak vieme, ako naše deti jedia. Budeme sa snažiť deti
zoznámiť postupne s novými jedlami.
„Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie „
/ La Rochefoucauld /

pripravila: Miriam Teplanová,
vedúca školskej jedálne v Mojzesove (na snímke)

Na turistickom výlete vo Vysokých Tatrách
Mojzesovčania zachránili život jednej turistke.
01. augusta 2015 sa konal zájazd
do Vysokých Tatier. Na zájazd sa
prihlásilo okolo 70 ľudí, tak sme
museli ísť dvoma autobusmi. Vyrazili sme o 04:30 ráno a vrátili
sme sa niečo po polnoci.
Pre turistov boli naplánované
dve turistické trasy:
Prvá, ťažšia trasa, začínala v
Starom Smokovci, kde sme
vyšli pozemnou lanovkou na
Hrebienok a odtiaľ peši cez
Rainerovu chatu, Zamkovského
chatu, Téryho chatu, priechod
cez Priečne sedlo, Zbojnícku
chatu, späť na Hrebienok a do
Starého Smokovca. Prešli sme
malou Studenou dolinou a vrátili sa veľkou Studenou dolinou.
Skupina ktorá sa rozhodla prejsť
túto trasu, sa na Téryho chate
rozdelila na dve skupinky, z
ktorej sa jedna vrátila späť do
Smokovca a druhá pokračovala
v naplánovanej trase.
Turisti, ktorí sa rozhodli ísť druhou trasou, išli zo Štrbského Plesa cez Trigan, Popradské pleso

na Ostrvu a späť. Pri zostupe
z Ostrvy Maroš Vrták starší
a Stanislav Petráš zachránili
život turistke, ktorej poskytli
prvú pomoc a privolali záchranársky vrtuľník.
Naspäť sme sa vracali plní
zážitkov a dojmov, prijemne
unavení.
Ďalší zájazd sa konal
01.09.2015, kde sa účastníci
zájazdu rozdelili na dve skupinky. Prvá skupinka išla na
Hrebienok a pozrela si mesto
Vysoké Tatry. Druhá skupina
išla z Kežmarských žľabov
cez Zelené pleso a cez Veľkú
svišťovku, prešli na Skalnaté
pleso a odtiaľ lanovkou do
Smokovca.
Na obidvoch zájazdoch nám
prialo pekné slnečné počasie
a zažili sme nádherné výhľady zo štítov našich Tatier. Nezabudnuteľné bolo i stretnutie s čriedami kamzíkov.
- čunderlík-
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Spoločenská kronika obce / jún - november 2015
Narodili sa
Šimon Balážik
Wiktoria Wiśniewska
Adela Srnová
Nina Vašeková
Matúš Gilan
Teodor Juhás
Dorota Teplanová

20.06.2015
04.07.2015
11.07.2015
16.07.2015
22.07.2015
04.09.2015
25.09.2015

Uzavreli manželstvo
Ladislav Molnár – Dominika Očkajová
Marek Červený – Soňa Jeseničová
Mgr.Radoslav Jurčina – Jana Morávková
Mário Chodák – Linda Kollerová
Marek Németh – Michaela Zajičková
Michal Galbavý – Mgr.Katarína Hrušovská
Andrej Uhrík – Katarína Vaneková
Milan Halás – Zuzana Prešinská
Juraj Hanko – Zuzana Kostelanská

04.06.2015
05.06.2015
19.07.2015
08.08.2015
08.08.2015
05.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
26.10.2015

Srdečne blahoželáme!

Zomreli
Margita Žigraiová rod.Šlagorová
Magdaléna Hoppanová
rod.Hoppanová
Martin Hancko
Jozef Musil
Dušan Pročka
Vladimír Čongrádi
Jozef Ambrús
Andrea Hancková rod.Gregorová
Mária Hlavačková rod. Teplanová

28.08.1931-07.06.2015
17.07.1938-10.06.2015
17.09.1974-04.07.2015
27.11.1959-05.07.2015
17.10.1975-17.07.2015
27.11.1981-22.07.2015
21.04.1940-19.10.2015
20.05.1974-15.11.2015
15.06.1923-15.11.2015

Úprimnú sústrasť!

Aj Vy si môžete poslať
fotografiu zo svojej
svadby, alebo z oslavy
významného rodinného
a osobného výročia,
či z narodenia Vášho
potomka.

-redakcia-

Linda Kollerová a Mário Chodák

Katka Hrušovská a Michal Galbavý

Katka Vaneková a Andrej Uhrík

Zuzka Prešinská a Milan Halás

Lucka Sojková a Michal Gajdošík / svadba bola 6.5.2015

Všetkým mladomanželom želáme veľa šťastia
a pohody na spoločnej ceste životom !

-vedenie obce Mojzesovo-
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„Sezónu sme zakončili prehrou proti Michalu nad Žitavou, máme
čo zlepšovať...“, hovorí Juraj Kozár, prezident futbalového klubu v Mojzesove.
Po úspešnej sezóne 2014/2015
sme vstúpili do ďalšieho ročníka
2015/2016 s veľkým očakávaním a snahou zopakovať dobré
výsledky z minulej sezóny. Po
angažovaní nového trénera bolo
veľa očakávaní. Ale pohľad na
tabuľku VI. ligy vyzerá úplne inak
ako sme si predstavovali. Sme na
13.mieste! Mužstvo dospelých

vstúpilo do súťaže remízou doma so Svodinom, potom prišla
prehra s FC Veľký Kýr. Po domácej výhre nad favoritom súťaže
TJ Salka, to bolo pre mužstvo povzbudenie. No žiaľ, prišla
ďalšia domáca remíza s FC Semerovo. Vstup do sezóny preto
pokladám za sklamanie. Hlavne preto, že do sezóny sme išli
s veľkým optimizmom po vydarenej sezóne 2014/2015. Celú
jesennú časť sme sa potýkali s dvoma zásadnými problémami

(čo sa týka športového výkonu):
- nepremieňanie 100% tých gólových príležitosti, kde sme na
jeden strelený gól potrebovali 3 až 4 príležitosti a inkasovanie
gólov po neuveriteľných individuálnych chybách.
Sezónu sme zakončili prehrou proti Michalu nad Žitavou.
Máme čo zlepšovať... S prístupom hráčov k povinnostiam som
nebol veľmi spokojný, hlavne čo sa týka tréningov a účasti
na nich. Za tieto prehrešky sme pykali stratami bodov, ktoré
chýbajú k väčšej spokojnosti. K oporám mužstva patrili starší
hráči, hlavne svojimi skúsenosťami, ktorým dobre sekundovali mladší hráči. Ambíciou do jesennej časti je
pohybovať sa v popredí.
Veľkým kandidátom na
postup je mužstvo Salka.
Čo sa týka zmien do ďalšej časti sezóny, skončil
tréner Marek Vitek a bol
nahradený „staro novým“
trénerom Andrejom
Buránským s asistentmi
Marošom Hoppanom a
Petrom Martišom.
Chcem poďakovať hráčom za kvalitné výkony
na ihrisku, i keď nie vždy
dobrý výkon znamená dobrý výsledok. Poďakovanie patrí tiež
funkcionárom výboru OŠK za vytvorené kvalitné podmienky,
fanúšikom za podporu. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí pomáhali mužstvu.

pripravil: Juraj Kozár,
prezident obecného športového klubu Mojzesovo
(na snímke)

I. ročník súťaže vo varení guľášu v Mojzesove

Tento rok sa v našej obci konal 1.ročník súťaže vo varení guláša. Prihlásilo sa 6 tímov, variť sa začalo od 9.00 hodiny ráno. Súťažiacich privítal
vicestarosta obce Ing. Slavomír Háčko. Počas súťaže mohli občania
pozorovať priebeh varenia, súťažiacim počas dňa hrali ľudové piesne.
O 13.00h sa odovzdávali vzorky porote, ktorá sa skladala z členov:
Juraj Kozár, Ľubomír Slovák, Jozef Záhorec a starosta obce Ing. Jozef
Čunderlík. Prvé tri miesta boli finančne odmenené. Po vyhodnotení
boli všetci občania pozvaní na guľáš a sladké koláčiky. Bol to príjemne
strávený deň a verím, že sa budú konať aj ďalšie ročníky súťaže.
-mariana-

