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Na otvorenie multifunkčného ihriska v minulom roku
prišiel do Mojzesova predseda vlády SR Róbert Fico, str.2.

„Našou prioritou je
ochrana zveri“,
hovorí
Ing. Michal
Vašek, predseda
poľovníckeho
združenia v
Mojzesove, str.8.

V Mojzesovo bolo Sväté prijímanie aj
v tomto roku skvelo pripravené
a tak atmosféra celého sviatočného
aktu bola skutočne nádherná,
str.10.

Poďakovanie a odovzdanie
Pamätného listu za rozvoj
Základnej školy Mojzesovo Černík od vedúceho odboru
školstva v Nitre
Mgr. Mariána Galabu
prevzali Ing. Jozef
Čunderlík, starosta obce
Mojzesovo a Mgr. Stanislav
Petráš, riaditeľ školy,
str.6.
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„Čo ma zvlášť teší, je skutočnosť, že v minulom roku sme
dali v obci občanom do užívania multifunkčné ihrisko,
ktoré prišiel otvoriť sám premiér SR – Róbert Fico,“
hovorí starosta Mojzesova, Ing. Jozef Čunderlík.

Starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík privítal
premiéra SR Róberta Fica...

Vážení spoluobčania,

nechcem vás zbytočne zaťažovať opisovaním toho, čo
sa v obci za uplynulý polrok udialo..., koniec koncov dočítate sa
to v obsahu tohto čísla obecného časopisu. Čo ma však zvlášť
teší, je skutočnosť, že v minulom roku sme dali v obci občanom
do užívania multifunkčné ihrisko, ktoré prišiel otvoriť sám
premiér SR – Róbert Fico. Ďalšou vizitkou zodpovednej práce
obce Mojzesovo je udelenie PEČATE rozvoja obcí a miest.
Začiatkom januára 2016 bola našej obci udelená PEČAŤ
ROZVOJA OBCÍ A MIEST. Touto pečaťou bola obec
Mojzesovo zaradená medzi obce Slovenskej Republiky
s vysokým ratingom. Hodnotených bolo 2926 obcí a miest,
kde sa hodnotil rating na základe ekonomických údajov,
legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty
obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové
rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní
a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové
položky pre bežnú existenciu samosprávy, environmentálne
položky, investičné aktivity, úvery a pod. Je to
pre našu obec pocta i vizitka zodpovednej práce
samosprávy. Zároveň toto priaznivé hodnotenie
bude súčasťou nami podávaných projektov ako
podporný dokument, ktorý bude napomáhať
rozvojovým aktivitám obce.
Najdôležitejším zasadnutím Obecného zastupiteľstva
v Mojzesove bolo zasadnutie v októbri 2015, kedy
sme schválili program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2015-2023. Je to strategický
strednodobý rozvojový dokument, ktorý poskytuje
komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho
a sociálneho rozvoja našej obce a stanovuje strategické
ciele a rozvojové priority obce. Z nich pre vašu
informovanosť vyberám to najdôležitejšie:
zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu,
kultúrneho domu, školskej jedálne a telocvične,
zefektívnenie systému vykurovania obecného úradu,
školskej jedálne, telocvične, kultúrneho domu
využitím OZE, výstavba posedenia vo vinohrade,
rekonštrukcia vahadlovej studne, vybudovanie
cukrárne a vývarovne rekonštrukciou kultúrneho
Na otvorenie multifunkčného ihriska prišiel do Mojzesova aj premiér SR Róbert Fico
domu, podpora podnikateľského prostredia
a ďalší predstavitelia štátnej správy. A samozrejme, nechýbali občania Mojzesova.
prostredníctvom aktivít v rámci MAS, výstavba
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Predseda vlády SR R. Fico sa s občanmi Mojzesova zvítal naozaj srdečne...

priemyselného parku, výstavba dopravného ihriska, výstavba
špecializovaných učební, podpora rekvalifikačných kurzov,
rekonštrukcia, resp. výstavba miestneho zdravotného strediska,
vybudovanie rehabilitačného strediska, výstavba Domovu
sociálnych služieb, zefektívnenie poskytovaných terénnych
sociálnych služieb, modernizácia a dostavba areálu miestneho
futbalového ihriska, dobudovanie športového areálu pri
multifunkčnom ihrisku, výstavba workoutového ihriska,
podpora vzniku miestnych záujmových klubov, podpora
rozvoja miestnych záujmových organizácií, investície do
výstavby nájomných bytových domov, investície do vytvorenia
podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu, výstavba
zberného dvora v obci Mojzesovo, obstaranie technického
a technologického zariadenia zberného dvora, obstaranie
smetných nádob a veľkokapacitných kontajnerov pre podporu
separovaného zberu, výstavba obecnej kompostárne do objemu
10 ton, sanácie existujúcich „čiernych skládok“ odpadu,
výstavba verejnej siete odvádzania odpadových vôd, zvýšenie
kapacity ČOV, investície do vytvárania zelených oddychových
zón, investície do vytvárania zelených bariér popri hlavnej
ceste, investície do výsadby vetrolamov, rekonštrukcia cestnej
komunikácie spájajúcej obec Mojzesovo s mestom Nitra
a Nové Zámky v spolupráci s MAS, rekonštrukcia a dostavba
chodníkov pre peších, výstavba cyklotrás pre podporu
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nemotorovej dopravy občanov, vybudovanie kamerového
monitorovacieho systému, podpora osvety v rámci prevencie
proti kriminalite a vandalizmu, rekonštrukcia a výstavba
zastávok prímestskej autobusovej dopravy. Samozrejme
realizácia cieľov tohto programu je závislá na financiách,
tieto by sme chceli pre obec získať formou dotácií. Som rád,
že sa nám podarili urobiť aj ďalšie práce v obci, napríklad
dokončenie chodníka pri multifunkčnom ihrisku, urobili sme
nové podlahy v školskej jedálni a v skladoch, začali sme práce
na asfaltovej ceste na Vinohrady, začal sa budovať chodník
k základnej škole (na snímke dole), za sponzorskej pomoci
manželov Porubských sa urobila nová výsadba drevín v areáli
základnej školy, dokončili sme zateplenie školskej jedálne,
budujeme asfaltové parkovisko v areáli ZŠ atď...
Ako vidíte, vážení spoluobčania, je toho dosť, čo sa nám už
podarilo, ešte však viac toho, čo nás čaká. Verím však, že
spoločnými silami a s vierou, že si to robíme pre seba, aby
sa nám v obci krajšie a modernejšie žilo, sa plánované úlohy
postupne podaria zrealizovať. Na záver želám všetkým príjemné
prežitie leta a dovoleniek v kruhu svojich rodín a priateľov!
Ing. Jozef Čunderlík,
starosta obce Mojzesovo
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Deň detí v Mojzesove
Deň detí sa začal sláviť tradičnými Rybárskymi pretekmi v
sobotu na miestnom rybníku. Zápis malých rybárov začal už
ráno o 7.00 hod. Deti do obeda obliehali obecný rybník a chytali všetko čo plávalo vo vode, pod vodou a na vode, nedalo
si pozor a vrhlo sa pochutiť si na sladké návnady visiace na
zradnom háčiku udice. A že ich bolo neúrekom, o tom svedčí
fakt, že sa ich počet tento rok blížil k 70-ke. Najlepším rybárom z radov detí sa stal Tobias Juhás - chytil najväčšiu rybu
z rybníka a ďalšie ocenenie si odniesol za najviac chytených
rýb zo všetkých zúčastnených. Druhé miesto patrilo Adrianovi
Juhásovi, vidieť, že v rodine Juhásových rastú nádejní rybári.
O občerstvenie všetkých prítomných sa postarali členovia MO
SRZ z Mojzesova. Poďakovanie patrí aj hlavným kuchárom Jankovi Kajanovičovi a Paľkovi Melíškovi. Ale tiež ostatným, ktorí
pomáhali pri varení. Druhý deň nám počasie neprialo, dažďové
prehánky hrmavica, chvíľu slnko, znovu dážď. To bol obrázok
nedeľného popoludnia. Nepomohlo ani pozeranie na oblohu, ani sledovanie Aladina na mobiloch, počasie si robilo po
svojom... Starosta obce bol nútený s nevôľou odvolať ukážky
SZHZ a PZ SR, zatvoriť brány futbalového ihriska a hosťujúceho
cirkusu. Náhradný program pre deti a rodičov sa presunul z
trávnika do sály KD a miestneho pohostinstva. Deti mali mož-

nosť užiť si aspoň skákacie hrady, ktoré boli pre ne pripravene
v priestoroch obecného parčíka a v sále KD, nechať záznam
o svojej účasti na tohtoročných dažďových oslavách MDD na
zástave v podobe farebných otlačiek svojich dlaní a rúk, za čo
dostali sladkú odmenu od usporiadateľov a pozrieť si spolu
s rodičmi výstavu Miestnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov - krásne holuby, papagáje, hydina a farebné vajíčka
tak aspoň sčasti potešili malých a veľkých návštevníkov osláv.
A aby ten veľký detský deň nebol celkom bez zábavy, tombola
a následne veselica v priestoroch pohostinstva, zlepšili náladu
malých i veľkých účastníkov MDD. Brušká malých a žalúdky
veľkých zahrial výborný guláš z diviny, ktorý pre všetkých navarili členovia MO SPZ. Chutil všetkým prítomným.
- Tatiana Martišová -

Sponzori Dňa detí:
Juraj Kozár, Braňo Zlatinský, Štefan Hancko,
František Horváth, Miroslav Vašek, MO PZ, MO SZZ,
Viera Kečkéšová, Vladimír Chovan, Ján Ostrožlík,
MO SZCH, Ján Rupek, Ján Rupek ml., Vincent Šrámek,
Patrícia Hajnovičová, Dušan Lontoš, Jozef Čunderlík ml.,
Stolárstvo Chovanec, Ivan Kajanovič, Ing. Slavomír Hačko.

Už päť rokov vychádza v Mojzesove obecný časopis!
22. apríla 2016 sa v Mojzesove u starostu
obce Ing. Jozefa Čunderlíka stretli starostovia z obcí Jatov, Rastislavice, Černík, Úľany
nad Žitavou, Lipová, Radava, Poľný Kesov,
Veľký Kýr..., starostovia Komjatíc, Hulu a
Vinodolu z dôvodu pracovných povinností
nemohli prísť... Aký bol dôvod stretnutia?
Nuž obec Mojzesovo sa môže pochváliť,
že už 5 rokov vydáva svoj vlastný časopis.
A tak bol naozaj vážny a sviatočný dôvod
na malú retrospektívnu spomienku, ako to
všetko začalo...., prečo je potrebné uchovávať spomienky o obci pre ďalšie generácie
touto formou – najmä v písanej časopiseckej
podobe - nie všetko, čo je len na internete
je naozaj pútavé a zaujímavé pre každého.
Zvlášť, neskôr sa takéto kultúrne dedičstvo
oceňuje, keď máme knihy, časopisy a noviny
– zviazané a uložené v našich knižniciach. Je
to história, naša história, lahôdka pre pamätníkov, ale aj budúce generácie, keď môžu
starý mediálny produkt aj fyzicky chytiť a
prelistovať a tak vidieť aj jeho tlačiarenskú

kvalitu, papier, farbu... To sa na internete
častokrát stráca, máte len sprostredkovanú
podobu a nie všetko – čo vyzerá pekne a
farebne na internete, je aj v skutočnosti také.
Je to ako so šatami. Na obrázku sú nádherné, ale keď ich chytíte do rúk, cítite napríklad nekvalitnú látku a aj odtieň farby je
iný. Skrátka, to čo držím, skúsim a vidím na
vlastné oči, tomu verím. Starosta Ing. Jozef
Čunderlík si veľmi pochvaľoval rozhodnutie,
že obec sa rozhodla pre vydávanie časopisu,
pretože občan má právo byť informovaný
o tom, čo sa v samospráve deje. A to, že to
neurobil iba vyvesenými oznamami na nástenkách, alebo rôznymi vyhláškami alebo
len sucho na internete – ale že obec tieto
informácie zverejňuje vo svojom časopise 2x
ročne, si zvlášť pochvaľujú starší a zamestnaní občania. „Keď prídem unavený z roboty,
naozaj sa mi nechce sedieť na internete a
hľadieť do obrazovky, alebo behať k verejným tabuliam a čítať na nich informácie.
Radšej si ľahnem na gauč a zoberiem do rúk

časopis, prelistujem, prečítam a keď ma to
unaví, zdriemnem a neskôr sa zasa k čítaniu
vrátim, v pohodlnej „ležmo“ polohe. A som
tak v obraze o obci“, - hovoria mnohí Mojzesovčania. Mgr. Alena Jaššová, ktorá so svojim
súkromným vydavateľstvom odborne celý
časopis (obsahovo aj formálne) spracúva
a pripravuje do tlače, bola prítomná tiež a
zoznámila sa s prítomnými starostami, ktorí
prejavili živý záujem o to, ako sa vlastne
časopis tvorí, ako funguje – aký význam plní.
Stretnutie neskôr pokračovalo aj s poslancami Obecného zastupiteľstva v Mojzesove
a prítomní boli aj mojzesovský pán farár,
riaditeľ školy, či predseda chovateľov, ako aj
zamestnanci obecného úradu. Pozvaní boli
aj tí, ktorí pravidelne pomáhajú pri tvorbe
časopisu „Naše Mojzesovo“. Celé podujatie
splnilo svoj zmysel, atmosféra bola priateľská aj tvorivá, a ide sa ďalej. Veríme, že občania ešte veľa rokov budú čítať svoj obecný
časopis v Mojzesove.
pripravil: Obecný úrad Mojzesovo
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VÝLET ŽABIEK A RYBIEK Z MOJZESOVA
Konečne nastal ten dlho očakávaný deň, DEŇ VÝLETU. Deti sa na
tento deň nevedeli dočkať, veľmi sa tešili no veru mali aj načo. Deti
poprichádzali do škôlky s batohmi všakovakých dobrôt, ktoré im
ich maminy nabalili. Trieda rybiek a žabiek sa vydali na dobrodružný výlet, kde dobili zrúcaninu hradu Revište. Deti zvládli výstup
na túto ruinu, kde na jeho vrchole sa mohli kochať krásami nášho
Slovenska. Po obhliadke zrúcaniny na detičky čakal sladký obed, po
ktorom si v blízkom zveroparku mohli popozerať rôzne zvieratká,
ktoré tam žijú. Tento zveropark je známy tým, že v ňom žijú i losy.
Zaujímavou atrakciou pre deti bol hladkací kútik, kde deti mohli
hladkať zajačiky, kozy i ovce a tak i prekonať seba samých. V zveroparku sa nachádzalo i jazero plné rýb, ktoré obklopovala lúka ako
stvorená na piknik, a tak sme s deťmi maškrtili na dobrotách, ktoré
mali nabalené. S deťmi budeme ešte dlho spomínať na tento „Náš
dobrodružný výlet“.
- Kveta Melichárková -

Na matky a babky nezabudli ani v Mojzesove
V našej Materskej škole sa uskutočnila besiedka ku Dňu matiek.
Učiteľky spolu s deťmi k sviatku všetkých mám pripravili bohatý
kultúrny program, ktorý tvorili piesne, básne a roztomilé tančeky.
Slávnostnej besiedky sa zúčastnil okrem rodičov a starých rodičov
detí aj pán starosta Ing. Jozef Čunderlík, ktorý deťom ako sladkú

odmenu za vystúpenie priniesol lízanky. Mamičky boli potešené a
dojaté nielen milým programom, ale aj voňavými kvietkami, ktoré
im deti zo srdca darovali po vystúpení.
- Kveta Melichárková -

„Chcela som vyskúšať podnikanie, nebyť od nikoho závislá... a baví ma to“,
hovorí Anna Buranská, podnikateľka z Mojzesova.
Anna Buranská prevádzkuje v obci
Mojzesovo maloobchodnú predajňu –
Potraviny Anna Buranská, ktorej sortiment
tovaru je pestrý a kvalitný. Svojím prístupom
a výberom tovaru si získala veľa spokojných
zákazníkov.
Obchod si otvorila pred 10-timi rokmi, keď
sa z rodinných dôvodov presťahovali zo
Šale, kde spolu s rodinou žili 20 rokov, späť
do Mojzesova. Pani Buranská má ukončené
stredoškolské vzdelanie, je vydatá, má
dve deti – dcéru Martinu, ktorá je mamou
trojročnej Nelinky a syna Lukáša, ktorý spolu
s manželkou Michalkou vychovávajú syna
Lukáška.
o Aká bola jej cesta k otvoreniu obchodíka,
prečo sa rozhodla podnikať v Mojzesove,
pani Buranská uvádza:
- Táto práca ma baví, chcela som sa osamostatniť a mám i vyštudovanú školu v tomto
obore. Po presťahovaní sa do Mojzesova
sa mi naskytla príležitosť odkúpiť obchod,
ktorý ľudia v minulosti poznali pod názvom
Ruvako. Obchod sme si svojpomocne opravili, zútulnili a neustále sa staráme o to, aby
si zákazníci mali z čoho vyberať, hľadáme
nový tovar, obmieňame sortiment. Predajňu
neustále skrášľujeme, aby pôsobila vkusne

a moderne.
o Aký tovar nájdeme vo Vašom obchode
a na aké novinky sa môžu zákazníci tešiť?
- Ako sa hovorí – z každého rožka troška. Či
už sú to potraviny, drogéria, papiernictvo,
darčekový tovar, snažíme sa vyhovieť
ľuďom a ponuku prispôsobovať. Pekárenské
výrobky ponúkame i v poobedných
hodinách. Pre našich zákazníkov
pripravujeme rôzne akcie, ako je napr.
žrebovanie na Vianoce o rôzne ceny, pri
nákupe nad určitú sumu získajú milú
pozornosť, resp. si u nás môžu založiť i tzv.
„nákupnú kartu“, v rámci ktorej získajú 1,5%
zľavu z nákupu. Teší nás, ak ľudia u nás nájdu
to, čo potrebujú, keď sú spokojní, mnohí
zákazníci sa na mňa spoliehajú a vedia,
že tu nakúpia čerstvé a kvalitné potraviny
a výrobky.
o Ste veľmi aktívna žena. Ako si dopĺňate
energiu, aké sú Vaše záľuby, čo Vás teší?
- Voľného času mám veľmi málo, napriek
tomu, že mi v obchode pomáha dcéra
Martina. Energiu však najradšej čerpám pri
prácach okolo domu, v záhrade. Mám rada
kvety a takisto okrasné stromky, ktorými sa
snažím skrášľovať okolie nášho domčeka.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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50. výročie otvorenia Základ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MOJZESOVO - ČERNÍK

50. VÝROČIE

1966 – 2016
V tomto roku oslávila Základná škola
Mojzesovo-Černík svoje 50. výročie
otvorenia. Pri tejto príležitosti 29. apríla 2016
sa konala slávnostná akadémia, na ktorej sa
k prítomným prihovorili riaditeľ školy Mgr.
Stanislav Petráš, starosta obce Mojzesovo
Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Černík Ľudovít Kuťka, bývalá žiačka školy
a v súčasnosti prednostka Okresného úradu
v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová,
riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave Mgr. Petra Fridrichová a vedúci
odboru školstva v Nitre Mgr. Milan Galaba.
Na výročí sa žiaľ, zo zdravotných dôvodov
nezúčastnila bývalá riaditeľka Mgr. Elena
Puková.
Oslavy pokračovali v nedeľu 1. mája svätou
omšou v kostole sv. Ondreja v Mojzesove
a reprízou piatkovej akadémie pre širšiu
verejnosť.
Polstoročnú históriu ZŠ Mojzesovo-Černík
vo svojom príhovore zhrnul riaditeľ školy
Mgr. Stanislav Petráš. Po dlhých rokoch
vyučovania v starých budovách škôl
v Mojzesove i v Černíku, žiaci i učitelia
dostali novú školu. Otváracia slávnosť
školského roka 1965/1966 bola 1. septembra
v starých budovách škôl v Mojzesove a
Černíku.
Od 1. októbra 1965 boli obidve školy
zlúčené a škola dostáva nový názov
„Základná deväťročná škola Mojzesovo-

Príhovor predniesla aj bývalá absolventka našej školy
Ing. Helena Bohatová -prednostka Okresného úradu NZ.

školy pod správu obce
sa v tom čase podieľal
vtedajší pán starosta
Emil Gábriš a riaditeľka
školy Mgr. Elena
Puková.
Počas svojho
príhovoru starosta
Mojzesova Ing. Jozef
Čunderlík zdôraznil,
že polstoročie v
ľudskom živote je
doba, počas ktorej z
malého dieťaťa vyrastie
dospelý človek, ktorý
dozreje a v päťdesiatke
oplýva bohatou
škálou životných
a profesionálnych
skúseností. „Päťdesiat
rokov v živote našej
školy predstavuje
tisícky žiakov, ktorí
Poďakovanie a odovzdanie Pamätného listu za rozvoj Základnej školy Mojzesovo
prešli jej bránami a
- Černík od vedúceho odboru školstva v Nitre Mgr. Mariána Galabu (v strede).
stovky obetavých
učiteľov, ktorí zasvätili
Černík“. Výstavbe školy predchádzala rivalita
svoj život veľmi náročnému, no ušľachtilému
medzi oboma obcami, kedy si obe robili
povolaniu a rozhodli sa vychovávať a
nárok na stavbu školy na svojom území.
vzdelávať práve mojzesovské a černícke deti,
Dá sa povedať, že zvíťazil zdravý rozum,
ochota a obetavosť vtedajších funkcionárov za čo im patrí v tejto chvíli moje úprimné
poďakovanie. Nepochybne tu mnohí učitelia
Miestneho národného výboru. Konečný
zanechali kus svojho života. Nechcem, aby
verdikt zaznel v lete 1963 v kompromisnom
to vyznelo ako fráza, ale byť učiteľom, to nie
riešení: „Škola bude postavená medzi
je len práca, je to poslanie. Poslanie krásne
oboma dedinami.“ Kolaudácia oboch
a výnimočné“.
pavilónov a školskej bytovky bola 29.
Pripomenul, že počas tých 50 rokov školu
októbra 1965. Nevyriešené materiálne
opustili tisíce jej absolventov, ktorí úspešne
podmienky a nevyhovujúce zloženie vody
pokračovali v ďalšom štúdiu a stali sa
boli príčinou, že vyučovanie pokračovalo
v starých školských budovách. Dňa 27.
novembra 1965 bola škola slávnostne
otvorená. V pavilónoch ZDŠ, vybudovaných
v hodnote 7 miliónov korún, sa začalo
vyučovať 4. januára 1966. Škola mala vtedy
582 žiakov, 24 učiteľov a 18 tried.
V ďalších rokoch bola vybudovaná
telocvičňa a začalo sa stravovanie pre
približne 200 detí. Postupne sa dobudovali
bežecké dráhy, ihriská a klzisko.
Pod vedením pedagógov a za pomoci
žiakov sa v tom čase vybudoval krásny
školský areál plný zelene, ktorý patril v 70.
rokoch k najkrajším v okrese. V súčasnosti
sa opäť za pomoci žiakov, pedagógov
a rodičov snažíme o revitalizáciu areálu
školy vlastným projektom pod názvom
„Pomôž svojej škole rozkvitnúť.“
Významným okamihom bol 1. apríl 2002,
kedy prešla základná škola z vlastníctva
štátu do majetku obce Mojzesovo. V praxi to
znamenalo, že značná časť kompetencií bola
delegovaná z odboru školstva v Nových
Zámkoch pod správu obce. S týmto úzko
Starosta obce Černík Ľudovít Kuťka odovzdal pamätnú
súvisí aj zodpovednosť za technický stav
tabuľu UZNANIE a VĎAKU vedeniu a zamestnancom
budov a materiálne vybavenie. Vznikol nový
Základnej školy Mojzesovo -Černík za významný podiel vo
právny subjekt s názvom Základná škola
výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Mojzesovo-Černík. Na tejto transformácii
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dnej školy Mojzesovo-Černík

Fešandy z Černíka

Folklórny súbor KLNKA

odborníkmi vo svojej profesii. Vyjadril nádej,
že mnohí si uchovávajú tie najkrajšie
spomienky práve zo školských čias. „Takmer
celý môj život je spojený s touto školou. Z
malého chlapca, ktorému skúsení učitelia
otvorili bránu do života vyrástol starý otec,
ktorý cez svojho vnuka opäť prežíva školské
radosti i povinnosti. O to radšej, že aj z
pozície zriaďovateľa sa môžem podieľať na
rozvoji školy,“ povedal Jozef Čunderlík.
Počas slávnostnej akadémie poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja a vedúci
odboru školstva v Nitre Mgr. Milan Galaba
odovzdal ocenenie za rozvoj a propagáciu
základnej školy jej riaditeľovi Stanislavovi
Petrášovi a odovzdal tiež ocenenie za
celoživotnú prácu v školstve riaditeľke
materskej školy Jarmile Komáromyovej,
ktoré prevzala jej dcéra Lenka.
Príhovorom pokračoval starosta obce
Černík Ľudovít Kuťka, ktorý sa svojimi
spomienkami vrátil do čias prežitých v škole,
vyzdvihol dôležitú a veľakrát nedocenenú
prácu učiteľa a na znak svojej úcty
odovzdal riaditeľovi školy pamätnú tabuľu,
ktorou vyjadrili uznanie a vďaku vedeniu
a zamestnancom základnej školy.
Na programe sa zúčastnili nielen žiaci, ale
aj hostia – bývalí žiaci tejto školy všetkých

vekových
kategórií – dospelí aj dôchodcovia. Vo
svojom vystúpení folklórna skupina žien
z Černíka „Fešandy“ uviedla pásmo o histórii
školy, spomenula bývalých učiteľov, ktorí
pre žiakov boli skutočnými legendami.
Z bývalých absolventov vystúpili recitátorky
Marianna Formánková, Diana Trnkusová,
svojím spevom spestrili program Romana
Hlinková, Soňa Melišková a Branislav
Zlatinský.
Úspech zožal dialóg dvoch súčasných žiakov
Vivien Zlatinskej, oblečenej do pionierskej
rovnošaty, ktorá prezentovala, ako to bolo
za starých čias, a Filipa Hlavačku, ktorý
hovoril o súčasnosti. Obidvaja sa divili tomu
druhému: pre jedného bolo neobvyklé,
ako to bývalo pred 50 rokmi, pre druhého
naopak súčasnosť bola prekvapením.
Chlapec nechápal, ako pred rokmi dokázali
prežiť bez moderných technológií a dievča
z minulosti bolo šokované technickými
pomocníkmi, ktoré existujú v súčasnosti.
Po akadémii si pozvaní hostia prezreli
areál školy, ako aj interiér, ktorom bola
umiestnená výstava fotografií z akcií školy
za uplynulé obdobie. Mohli porovnať
vybavenosť tried a učební z čias, kedy oni
boli žiakmi.

Účinkujúci na akadémii 50. výročia školy

Súčasnosť - Začiatkom tohto roka sa v škole
vybudovali takzvané edukačné schody.
Na ne boli umiestnené originálne učebné
pomôcky: farebné tabuľky s násobilkou
a anglickými nepravidelnými slovesami.
Deťom sa ten nápad veľmi páči a obsah
tejto učebnej pomôcky sa bude rozširovať.
Do budúcna plánujeme pokračovať
v revitalizácii budov a celého areálu školy
- v modernizácii počítačovej učebne,
opravení interiéru i sanitárnej časti
telocvične a rekonštrukcii chodníkov
a ihrísk, budeme pokračovať v realizácii
vlastného projektu „Pomôž svojej škole
rozkvitnúť“. V rámci neho sme vysadili
v areáli veľké množstvo rastlín a drevín.
Chceme nadviazať na historické tradície
zo 70. rokov minulého storočia, kedy areál
našej školy patril k najkrajším v okrese Nové
Zámky. Všetky aktivity smerujúce k rozvoju
školy realizujeme preto, aby sme vytvorili
výborné podmienky pre vzdelávanie našich
žiakov a zároveň chceme vytvoriť priestor,
ktorý poskytne žiakom, učiteľom i rodičom
možnosť „učiť sa byť sám sebou, učiť sa žiť
s ostatnými, učiť sa komunikovať a učiť sa,
ako sa učiť“(motto školského vzdelávacieho
programu).
-škola-
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Chovateľská organizácia v Mojzesove má už 12 členov
Chov zvierat patrí medzi záujmové činnosti prinášajúce okrem
osobnej záľuby i mnoho hodnotných produktov a i napriek
prudkému rozmachu techniky, neustále pribúda záujemcov o chov
akéhokoľvek živého tvora. Rady chovateľov, ktorí sa združujú
v základných organizáciách, ktoré zastrešuje Slovenský zväz
chovateľov sa začiatkom tohto roka rozšírili o Základnú organizáciu
chovateľov v Mojzesove, ktorej predsedom sa stal p. Ján Löbl
a podpredsedom p. Ing. Miroslav Jakubec.
„Sme veľmi radi, že sa nám úspešne podarilo oficiálne spustiť
činnosť chovateľskej organizácie. V súčasnosti máme 12 členov,
medzi ktorými sú okrem chovateľov z Mojzesova i chovatelia
z Vinodolu a Úľan nad Žitavou. Po ustanovujúcej schôdzi sme
sa aktívne pustili do práce. V spolupráci s ďalšími organizáciami
v obci sme sa zúčastnili rôznych podujatí, ako sú napr. detské
rybárske preteky, kde sme svojou aktivitou prispeli k príprave,
organizácii i vyhodnoteniu pretekov. Prispeli sme medailami a inými
pozornosťami. Teší nás, že preteky boli hodnotené veľmi kladne. Na
Medzinárodný deň detí sme sa chovateľskú činnosť snažili priblížiť
deťom a samozrejme i dospelým zorganizovaním výstavy zvierat.
Medzi vystavované zvieratá patrili zajace, sliepky, holuby a ako

unikát priniesol na ukážku p. Dušan Lontoš Papagáje kráľovské, za
čo mu touto cestou ďakujeme. Museli sme však pristúpiť k výraznej
redukcii počtu vystavovaných zvierat, keďže pre nepriazeň počasia
a krátkosť času sa napokon výstava premiestnením len niekoľkých
výstavných klietok konala v priestoroch kultúrneho domu“, –
uviedol p. Löbl.
„Jedným z našich dlhodobých cieľov je pritiahnuť k tejto
zmysluplnej činnosti, akou chovateľstvo je, najmä deti a mladých
ľudí a ukázať im, že v živote je žiadúce byť v rovnováhe s prírodou,
pretože uprednostňovanie len hodnôt technických - PC, smartfón,
nedokáže zaistiť komplexný rozvoj osobnosti“, - uviedol p. Jakubec.
„Našou snahou je ukázať občanom obce, že tu funguje dobre
rozbehnutá organizačná štruktúra, ktorej veľkú pomoc a podporu
poskytuje tak predseda Slovenského zväzu chovateľov p. RNDr.
Július Szabo, ako aj starosta obce Ing. Jozef Čunderlík spolu
s obecným zastupiteľstvom. Do budúcna plánujeme zvolať členskú
schôdzu, na ktorej si vytýčime ďalšie ciele do II. polroka“, – uviedol
p. Löbl.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

„Našou prioritou je ochrana zveri“,

hovorí Ing. Michal Vašek, predseda poľovníckeho združenia v Mojzesove.
Na zabezpečenie starostlivosti o zver
a ochranu poľovného revíru, bolo založené
poľovnícke združenie Mojzesovo.
Združenie v súčasnosti prešlo obnovou
revíru a uzatvorilo zmluvu s vlastníkmi
pozemkov na ďalších 10 rokov. Pri tejto
reforme sa poľovnícke združenie Mojzesovo
zmenilo na poľovnícku spoločnosť
Mojzesovo. Náš poľovný revír v zmysle
vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva
Slovenskej republiky z 10. augusta 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
sa nachádza v srnčej chovateľskej oblasti.
Rozprestiera sa v katastrálnych územiach
obcí Mojzesovo a Malá Maňa o výmere
1007 ha. V súčasnosti má 17 členov a 2
čestných členov. V našom revíri sa okrem
srnčej zveri vyskytuje hlavne drobná zver,
ako je zajac a bažant. Okrem toho sa dajú na
prechádzkach vidieť aj líška obyčajná, jazvec
lesný, kuna lesná a kuna skalná. V minulých
rokoch bol u nás zaznamenaný pohyb, ale aj
úlovok diviaka. Z vtáctva možno pozorovať
kačicu divú a v poslednom období aj
kormorána. Našou prioritou je ochrana zveri.

Úlohou poľovníckej spoločnosti a jej členov
je plánovitý chov, zušľachťovanie ochrana
zveri a jej životného prostredia a taktiež
lov. Každý rok zabezpečujeme dostatok
krmiva na zimné prikrmovanie. Väčšinou
sa jedná o jadrové a objemové krmivo.
Nezabúdame ani na soľ, ktorá je pre zver
veľmi dôležitá hlavne v zimnom období.
Celoročne udržujeme poľovné zariadenia,
ako sú krmelce pre raticovú zver a zásypy
pre bažanty v dobrom stave. Vybudované
kazateľnicové posedy a sedačky slúžia
nie len poľovníkom, ale aj milovníkom
prírody na pozorovanie zveri. Členovia
spoločnosti v priebehu celého roka svojou
prítomnosťou v revíri zároveň monitorujú
stav okolitého revíru, čo sa týka požiarov
a rôznych nekalých činností, ako pytliactvo,
krádeže dreva a poľnohospodárskych
plodín. Poľovnícka spoločnosť úzko
spolupracuje s obcou Mojzesovo
a zúčastňuje sa na všetkých významných
podujatiach.
spracovala: Mgr. Andrea Hlavačková

Naše Mojzesovo
Od 1. marca sa spustil v SR
nový systém, ktorý bude
vyhľadávať automobily
s neplatnou technickou
a emisnou kontrolou a ich
majiteľom automaticky
posielať pokuty. Pokuty
prídu poštou.
o Čo znamená, že štát
môže automaticky
udeľovať pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu?
- Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily a ich
technické a emisné kontroly; vrátane dátumov, kedy ich majú
absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr má majiteľ
pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi na
základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle poštou
pokutu. Pokuta sa vtedy udeľuje v tzv. rozkaznom konaní.
o Je možné sa proti udelenej
pokute odvolať?
- Pokiaľ napríklad automobil
skutočne absolvoval technickú či
emisnú kontrolu a tá v systéme
nebola zaregistrovaná, je možné
proti pokute podať odôvodnený
odpor. Včasným podaním odporu
sa rozkaz ruší v celom rozsahu
a netreba ho uhradiť. Okresný úrad
následne bude v konaní pokračovať
klasickým správnym konaním o
správnom delikte prevádzkovateľa
vozidla. Vtedy je možné udelenú
pokutu definitívne zrušiť. Ak
ale nakoniec bude pokuta aj v
správnom konaní uložená, bude
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aj nižší či vyšší. Ušetriť sa dá napríklad zakúpením kupónov na
zľavových portáloch, pomocou ktorých sa stanice snažia prilákať
zákazníkov aj v „slabších“ obdobiach, keď prirodzene klienti
neprichádzajú.
o Štát spustil možnosť notifikácie o blížiacom sa konci
platnosti technickej a emisnej kontroly. Je tento systém
dostupný pre každého?
- Áno, prihlásiť sa môže každý majiteľ, resp. držiteľ vozidla.
Podmienkou je iba aktívne mobilné telefónne číslo a e-mailová
adresa.
o Ako je možné zaregistrovať sa na odber informačných
správ o blížiacom sa konci platnosti TK/EK?
- Postup sa líši podľa toho, či používate elektronický občiansky
preukaz (eID) alebo nie. Pokiaľ áno, po prihlásení sa do systému
na stránke www.jiscd.sk si systém automaticky spáruje
všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom alebo vlastníkom. Pokiaľ
elektronický občiansky preukaz nevlastníte, môžete sa na
rovnakej stránke zaregistrovať
po zadaní niektorých údajov
o automobile.
o Je možné zadané štátne
upozornenia na blížiaci sa koniec
platnosti TK/EK úplne zrušiť?
- V súčasnosti to nie je možné. Podľa
slov hovorcu ministerstva dopravy
by sa v e-maile, ktorý potvrdzuje
aktivovanie notifikácií, mal
nachádzať aj link na zrušenie.
o Treba zmeniť nastavené
notifikácie napríklad po zmene
evidenčného čísla automobilu po
presťahovaní do iného okresu?
- Zmeniť nastavenie notifikácie nie
je možné. Pokiaľ používateľ nie je

STK kontroly & Notifikácie od 1. marca 2016
a automatická pokuta za neplatnú STK
navýšená o trovy spojené s prerokovaním správneho deliktu vo
výške 30 eur.
o Aká je výška pokuty za neplatnú technickú a emisnú
kontrolu, ktorú štát zašle vodičom automaticky?
- Aktuálne je výška pokuty za každú z dvojice neplatných
kontrol 165 eur, čiže dohromady až 330 eur. Pokiaľ do 15 dní od
doručenia rozkazu uhradíte 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa
bude považovať za uhradenú v plnej výške. V tom prípade bude
teda pokuta vo výške 220 eur.
o Ako rýchlo budú odosielané automatické pokuty za
neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu?
- Pokutu podľa zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa,
keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o
porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa
porušenia povinnosti. Pokiaľ teda nepríde po piatich rokoch,
už sa ďalej čakať nemusí. V praxi ale budú podľa všetkého
prichádzať rýchlejšie, presný čas však nie je možné teraz určiť.
o Ako dlho platí technická a emisná kontrola?
- K obom kontrolám je potrebné auto prvý raz pristaviť po
štyroch rokoch od uvedenia do prevádzky a potom každé dva
roky. Iné pravidlá platia pre vozidlá taxislužby a autoškoly,
tie musia kontroly absolvovať každý rok. Dátum vykonania
technickej kontroly aj emisnej kontroly je vedení podľa dní
a platí presne dva roky.
o Koľko stojí technická kontrola a koľko stojí emisná
kontrola?
- Ceny za vykonanie technickej a emisnej kontroly nie sú pevne
stanovené, každá STK (stanica technickej kontroly) si ich určuje
samostatne. Líši sa tiež podľa typu vozidla a iná cena môže
platiť aj v závislosti od typu pohonu. Pre bežné osobné auto
s benzínovým či naftovým motorom sa zväčša poplatok za obe
kontroly dohromady pohybuje od 40 do 60 eur, môže ale byť

registrovaný v systéme s elektronickým občianskym preukazom,
je potrebné zrušenie stávajúcej a založenie novej notifikácie, čo
sa dá v systéme spraviť bezplatne.
o Je možné na jedno telefónne číslo zaregistrovať viac
vozidiel a notifikáciu pre jedno vozidlo zaregistrovať na viac
čísiel?
V oboch prípadoch je odpoveď áno. Žiadne podobné
obmedzenie systém nekladie, upozornenia je možné nastavovať
úplne ľubovoľne.
o Akým spôsobom a s akým predstihom ma štát na blížiaci
sa koniec platnosti TK/EK upozorní?
Zaregistrovaným používateľom bude bezplatne zaslaná SMS
aj e-mail. Upozornenie je odosielané dvakrát – vždy 30 dní
a potom 14 dní pred termínom, kedy auto treba pristaviť na STK.
Spôsob notifikácie (teda či SMS, e-mail alebo oboje) bude možné
v budúcnosti v systéme zmeniť, časy zasielania upozornení sú
však pevne dané a nemenné.
- polícia -
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V Mojzesovo bolo Sväté prijímanie aj v tomto roku skvelo pripravené
a tak atmosféra celého sviatočného aktu bola skutočne nádherná.

foto: Marián Mandúch

Škoda, že Mojzesovčania prejavujú malý záujem o kvalitné divadlo.
Divadelný súbor mladých - Divadlo
mladých MS z Nových Zámkov a ich
divadelná premiéra „Traja v parku“ v
Mojzesove sa konala 21. februára 2016.
Divadelný súbor Mladých bol založený na
jeseň v roku 1991 na podnet niekoľkých
študentov novozámockého gymnázia.
Zakladateľmi súboru boli Marek Palacka,
Mária Kuzmická, Lívia Kuzmická. Prvá
divadelná hra, ktorú súbor nacvičil pri
príležitosti 70.výročia prvého slovenského
divadelného predstavenia v Nových
Zámkoch v roku 1992, bola hra od Ferka
Urbánka: Bludár . Hru režíroval Jozef
Palacka. Ďalšie sezóny súbor režijne
viedol Štefan Kollárik. Medzi jeho
režisérske počiny patrí réžia divadelných
hier: Husári a Hlava rodiny. Najúspešnejšou
a najviac reprízovanou hrou, ktorá dodnes
rezonuje u novozámockého publika, bol
muzikál Na skle maľované v réžii Jozefa
Palacku. V divadle pôsobia väčšinou mladí
ľudia, študenti stredných a vysokých škôl
ako aj starší herci. Členom súboru bol aj
významný ochotnícky herec, ktorý preslávil
dosky novozámockého ochotníckeho
divadla po celom Slovensku - Štefan
Červený. Súbor sa počas svojej činnosti
pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží a
prehliadok neprofesionálnych divadiel, kde
získal viacero ocenení za herecké výkony,
réžiu alebo dramaturgiu. Súbor v rámci

svojej činnosti vystupuje aj mimo domácej
scény v okolitých mestách a dedinách, ako
aj v zahraničí. V roku 2011 divadelný súbor
vstupuje do jubilejnej dvadsiatej divadelnej
sezóny s hrou bratov Čapkovcov: Lásky
hra osudná, v preklade Ľubomíra Feldeka.
Po úspešných predstaveniach v mestách,
mestečkách a dedinách Slovenska prichádza
divadlo aj do Mojzesova, s divadelnou
hrou Traja z parku. Jedná sa o divadelnú
komédiu, ktorá sa postarala o výbornú
zábavu publika, v podaní vynikajúcich
hereckých výkonov Mariety Habrmanovej,
Jozefa Palacku a Václava Strejčeka. Herci
prezradili, že hru nacvičovali približne tri
mesiace v priestoroch MO MS v Nových
Zámkoch. Všetci traja herci sú známe
osobnosti novozámockého kultúrneho
života, aktívne sa zapájajúci do činností
rôznych spoločenských organizácií. Jozef
Palacka je dlhoročným režisérom Divadla
mladých pôsobiaceho pri MO Matici
slovenskej v Nových Zámkoch, ktoré na
budúci kalendárny rok oslávi 25. výročie
svojho vzniku. Divadelnú hru Traja v
parku na motívy talianskeho dramatika
Aldu Nicolaja aktuálne scenáristicky
upravil, čerpajúc námety zo života nielen
slovenských dôchodcov, Václav Strejček,
ktorý je známy ako regionálny autor
píšuci poéziu a fejtóny. Keďže všetci traja
herci sú členovia novozámockého klubu

Aktívny senior a majú za sebou viacero
spoločných vystúpení, najmä estrádneho
charakteru, i toto divadelné predstavenie
považujú za „akseňácke“,určené nielen
pre seniorov. Okrem premiéry a ďalších
odohraných predstavení hry Traja v parku
majú divadelníci v pláne naďalej aj estrádne
vystúpenia nielen pre dôchodcov, ale i pre
deti. Reakcia publika na výkony hercov bola
vynikajúca, diváci veľmi kladne hodnotili i
tú skutočnosť, že hra s humorom poukázala
i na niektoré vážne otázky, s ktorými sa
stretávajú seniori. Jedinou stálou kulisou
predstavenia je lavička, ktorú do hry - okrem
seba - vložila Marieta Habrmanová. Na nej
a mimo nej sa odvíjali duchaplné a vtipné
dialógy medzi Ferom a Beďom v podaní J.
Palacku a V. Strejčeka, prešpikované vstupmi
Elenky, alias M. Habrmanovej. Podobne
vynikajúci ohlas žala aj gitarová vložka
J. Palacku v podobe spoločne spievanej
country pesničky Niagara. Pochopiteľne,
že sa všetci tešili priazni, ale asi najviac
prežívala svoje prvé herecké úspechy
Marieta: „Vždy som rada chodila do divadla,
ale až teraz som nabrala odvahu skúsiť, aké
je to aj si zahrať.“ Je len škoda, že sa znovu
zopakoval stav spred roka, keď záujem o
divadelné predstavenie prejavila len malá
hŕstka Mojzesovčanov.
spracovala:
Tatiana Martišová, poslankyňa obce

Naše Mojzesovo
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Mojzesovská veselica a zabíjačka bola 16. januára 2016.

Pozor, pozor!

Na známosť sa dáva, nasledovná správa!
Rok sa z rokom zišiel, fašiangov čas prišiel. Podjavorská muzika k
nám trafila, nálada sa všetkým v obci zlepšila. Starosta a poslanci
sa pochlapili, 5 prasiatok počas týždňa popravili. Hudba,
tanec, pálené, obžerstvo je schválené. O 14. hodine,
voláme Vás k fašiangovej hostine !
Takto zvolával fašiangový obecný hlásnik všetkých občanov Mojzesova na tradičnú fašiangovú zabíjačku. Voz
s hudobníkmi, ktorí spevom a hudbou zvolávali Mojzesovčanov k hostine do kultúrneho domu, sprevádzali
fašiangové masky a deti z folklórneho súboru Klnka, s
ktorými šla ruka v ruke dobrá nálada a smiech. Ponúkali sa
sladké šišky a pálenka, na povzbudenie a zahriatie tela. Na
zabíjačku prijali pozvanie predstavitelia Krajského úradu

Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia MS z Martina,
významné osobnosti kultúrneho a politického života zo širokého
okolia a starostovia susedných obcí. Sála kultúrneho domu praskala
vo švíkoch, nahrnula sa na hostinu takmer celá obec Mojzesovo.
Stoly sa prehýbali pod množstvom zabíjačkových špecialít, koláčov,
vína a pálenky. Na svoje si prišli aj deti - v ponuke nechýbala cukrová
vata a sladká malinovka. Gazdinky si mali možnosť čo-to zo špecialít
nakúpiť aj domov, aby si uhostili rodinu aj v domácom prostredí.
Jaternice, klobásy, kapustnica, zabíjačková kaša, škvarky - všetko to
rozvoniavalo široko-ďaleko a dráždilo svojou vôňou chuťové poháriky všetkých prítomných. Kuchári a kuchtíci pracovali od stredy
na príprave tohtoročnej „obžerskej hostiny“. A že mala úspech a
všetko bolo správne dochutené a upečené, o tom podávali svedectvo prázdne misy, ktorých obsah sa rozchytal hneď po doplnení.
O dobrú náladu sa postarala Podjavorská muzika, stala už našou
tradičnou muzikou na fašiangové hody. Ani tento rok nechýbala hudobná spevácka skupina Černíčanka zo susednej obce Černík, ktorá
prišla pozdraviť a pobaviť svojim vystúpením prítomných hladošov.
Bohatá tombola doplnila roztancovaný a rozospievaný program,
raritou bolo, že sa najviac darilo pri ťahaní cien nášmu starostovi, asi
poslúchal celý rok, tak sa mu to v tombole všetko zrátalo a odniesol
si domov dve hlavné ceny z tohtoročnej tomboly. Ani táto vydarená

akcia by sa nebola podarila zrealizovať v takej paráde a hojnosti,
nebyť zástupcov miestnych organizácií MO SZZ, MO SRZ, ZO PZ
v Mojzesove, Slovenských orlov, členov ŠK v Mojzesove, poslancov obecného zastupiteľstva a sponzorov, ktorí sa podieľali na
príprave a samotnej realizácii obecnej zabíjačky. Všetkým patrí
vrelá vďaka!
Sponzori obecnej zabíjačky:
Juraj Kozár, Braňo Zlatinský, Hancko Štefan, František Horváth, Miroslav Vašek, MO PZ, MO SZZ, Viera Kečkéšová, Vladimír Chovan,
rodina Opátová, Ján Ostrožlík, Stanislav Becík, MO SZCH, ENAS-Ž
s.r.o. - Ing. Miroslav Žigrai, Pekáreň Orémus, Ján Teplan, Tomáš
Teplan, Ján Rupek, Ján Rupek ml., Vincent Šrámek, Termálne
kúpalisko Podhájska, Jozef Barcaj, Termal park Nitrava Ing. Emil
Mucha, Patrícia Hajnovičová, Dušan Lontoš, Jozef Čunderlík ml.,
Stolárstvo Chovanec, Magdaléna Horníková, Maroš Chovan, Ivan
Kajanovič, Ing. Slavomír Hačko, Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo „HELENA“ so sídlom v Šali.

Spoločenská kronika obce / november 2015 – máj 2016
Narodili sa
Timea Hudecová
Samuel Pečimúth
Barbora Krajčovičová
Štefan Fusek

13.12.2015
29.01.2016
01.03.2016
17.05.2016

Uzavreli manželstvo
František Šabík – Miroslava Vašeková
Peter Strapko – Jana Gábrišová
Peter Bartoš – Zuzana Hudecová

21.11.2015
18.12.2015
14.05.2016

Srdečne blahoželáme!

Zomreli
Ivan Lauro
29.12.1957 – 05.12.2015
Mária Mrázová rod. Martišová
03.12.1933 – 24.12.2015
Anna Zlatinská rod Hlavačková
21.09.1926 – 30.12.2015
Leonard Osúch
20.10.1944 – 04.02.2016
Štefan Výberči
26.12.1939 – 07.03.2016
Ján Lauro
23.06.1960 – 16.03.2016
Helena Pápayová rod.Jeseničová 04.05.1936 – 28.03.2016
Natália Teplanová rod. Čajkovičová 06.09.1927 – 14.04.2016
Emília Porubská rod. Rupeková
11.02.1957 – 02.05.2016

Úprimnú sústrasť!

Naše Mojzesovo

„Dúfame, že sezóna 2015/2016 bude podstatne lepšia,“
hovorí Juraj Kozár, prezident OŠK Mojzesovo.

V jesennej príprave sme začali prípravným zápasom s Bánovom, pokračovali sme ďalšími dvomi zápasmi. Do novej sezóny
sme nastúpili s novým trénerom Marekom Vittekom so snahou obhájiť tretie miesto zo sezóny 2014/2015. Súťaž začala 9.
augusta 2015 s mužstvom ŠK Svodín, zápas skončil remízou 2:2. Ďalší zápas bol s mužstvom FC Veľký Kýr, ktorý sme prehrali
4:0. Po víťazstve doma nad Salkou 1:0 sme verili, že súťaž bude pokračovať tak ako sme si predsavzali. Ale realita bola bohužiaľ úplne iná, jeseň skončila katastrofálne. Získali sme len 15 bodov, čo je žalostne málo. Jarná príprava už začala bez trénera
Mareka Vitteka, ktorý ukončil pôsobenie po dohode s OŠK Mojzesovo. Mužstva sa ujalo trio trénerov Peter Martiš, Ľuboš Eliáš a
Marcel Krehák. Odzrkadlilo sa to aj na výkone mužstva, ktoré zabralo a začalo sa mu dariť hlavne na domácej pôde. Mrzieť nás
môže posledný domáci zápas, v ktorom sme prehrali s TJ Družstevník Michal nad Žitavou 1:2. V celkom v poradí sme skončili
na 13 mieste s 37 bodmi. Z celkového pohľadu - sezóna 2014/2015 nedopadla podľa nášho očakávania. Dúfame, že sezóna
2015/2016 bude podstatne lepšia a hráči budú na sebe viacej pracovať, čo sa týka tréningu a celkového prístupu k futbalu. Na
záver by som chcel poďakovať všetkým hráčom a fanúšikom mojzesovského futbalu za podporu a zaželať všetkým občanom
príjemné prežitie leta.
pripravil: Juraj Kozár, prezident OŠK Mojzesovo

Tohtoročné Stavanie mája v Mojzesove
Staviame my máje, čo nám dajú za ne...
Aj v našej obci vyrástol krásne vyzdobený
máj v predvečer 1. mája. Deti z folklórneho
súboru Klnka zdobili a viazali stužky na krásny, súmerný ihličnatý strom - jedna radosť.
Ten potom za zvukov rezkej muziky osadili
na to správne miesto, do stredu parku pred
obecným úradom členovia MO PZ a zástupcovia MO SZZ a chovateľov, ktorí zároveň
pripravili deťom z obce tradičnú opekačku.
Úvod ale patril zástupcovi starostu Ing. S.
Hačkovi, ktorý v krátkom príhovore objasnil
podstatu a význam slávenia 1. mája. Na ľudové tradície „stavania májov“ si zaspomínali
prostredníctvom piesní deti z folklórneho
súboru Klnka a deti z MŠ v Mojzesove, ktoré
svojim spevom obohatili slávnostný podvečer. Odmenou im boli sladkosti a pozvánka
na opekačku.
stranu pripravili: Tatiana Martišová,
foto: Mariana Martišová

