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Základná škola Mojzesovo-
Černík bola dejiskom 
natáčania Stromu 
želaní s Matejom Sajfom 
a patrí aj medzi najkrajšie 
školy na Slovensku., 
str.5.

„Je škoda, 
že rodinu, 

zdravie 
a lásku si 

začíname 
vážiť až 

vtedy, 
keď o ne 

prídeme“, 
hovorí Ing. 

Michaela 
Vašeková z 
Mojzesova. 
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Mojzesovčania boli  v slovenskom 
parlamente na „Dni vidieka“ a deti  

z KLNKY nádherne obec reprezentovali.  
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MOJZESOVO 
AJ V TOMTO 

ROKU 
VÍTALO 

MALÝCH 
OBČIANKOV, 

str.8.



Mojzesovo nezaháľalo ani v roku 2016...  
/z aktuálneho rozhovoru so starostom obce Ing. Jozefom Čunderlíkom sa dozviete viac/

o Pán starosta, čo sa u Vás 
v obci udialo – od leta?
- To je dosť obšírna otázka, 
od leta sa naozaj udialo 
veľmi veľa, ale spomeniem 
aspoň niečo. Tak v prvom 
rade sme dokončili stavbu 
„ pozemkové úpravy v k. 
ú.  Mojzesovo – spoločné 
zariadenia  a opatrenia“,  
v rámci ktorej sa 
vybudovali asfaltové cesty 
v nezastavanom území 
obce o dĺžke 4.907 metrov 
a vysadilo sa  1608  kusov 
listnatých stromov (javor, 
brest, čremcha, jaseň, 
dub) a 1130 kusov kríkov 
(lieska, hloh, vtáči zob, 
kalina, svíb, baza čierna). 
Na uvedenú stavbu bol  
obci schválený nenávratný 
finančný príspevok, vo výške 
890.023,40 €, spoluúčasť 
obce na tomto projekte 
bola nulová. Ďalej sme 
získali nenávratný finančný 
príspevok vo výške 3900.-€ 
na rozvoj žiakov v oblasti 
telesnej a športovej 
výchovy (vybavenie 
telocvične), tento projekt 
obec spolufinancovala 
čiastkou 390.- € . Tieto 
finančné prostriedky boli 
použité na basketbalovú 
konštrukciu, gymnastickú 
hrazdu, floorballovú bránku, 
gymnastické lavičky, žinenky, 
gymnastickú kladinu a ďalšie 
športové náradie. Taktiež 
sme dostali nenávratný 
finančný príspevok na 

zateplenie 
obecného 
úradu vo výške 
7.000 .-€. Ďalšiu 
dotáciu sme 
získali z NSK  
na podporu a 
rozvoj športu 
a kultúry vo 
výške 1.700.-
€  a 1200.-€  
na verejné 
informačné 
systémy 
a značenia. 
Dokončili 
sme šatňu pre 
multifunkčné 
ihrisko dlažba, 
obklady, 
sprchy , 

toalety celková investícia 
bola 4390.-€. Koncom leta 
sa dokončovali stavebné 
prace na miestnom 
futbalovom ihrisku – tu obec 
prefinancovala 6.700.- €. 
Tu chcem podotknúť že 
všetky práce sa realizovali 
svojpomocne, za čo patrí 
všetkým srdečná vďaka. Do 
protipovodňových opatrení 
v časti obce „Balota“ sme 
investovali 1.650.- €.
Ešte by som chcel 
spomenúť, že sme požiadali 
o nenávratný finančný 
príspevok na opravu strechy 
a zateplenie telocvične a na  
rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v telocvični.
o Práve sa v obci dokončil 
chodník, mohli by ste 
informovať občanov 
aké veľké náklady s tým 
spojené boli vynaložené na 
jeho realizáciu?
- V obci sme dobudovali 
chodník od družstevnej 
ulice po základnú školu  
a od kostola po koniec 
obce smerom na Úľany 
nad Žitavou, celková dĺžka 
je 771 m a plocha 1055 
m2. Na výstavbe  chodníku 
pracoval František Tökely 
ako majster a pomocní 
robotníci  Vlastimil Halás, 
František Vašek, Stanislav 
Vančík, a Miroslav Horňáček. 
Práce na chodníku sme 
realizovali svojpomocne. 
Všetci zamestnanci, ktorí 

sa podieľali na výstavbe 
chodníka boli prijatí 
prostredníctvom Úradu 
práce sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý v zmysle 
Zákona  o službách 
zamestnanosti podľa  § 50j  
obci poskytol  príspevok na 
podporu rozvoja miestnej a 
regionálnej zamestnanosti 
vo výške 80 % z celkovej 
ceny práce. Dá sa povedať, 
že tu obec ušetrila okolo 
13 400 .- €. Celkové náklady 
na výstavbu chodníka činili 
21.200.-€.
o Máte za sebou aj 
rekonštrukciu školskej 
jedálne. Tiež bola veľmi 
nákladná?
Tento rok sme sa zamerali na 
dokončenie rekonštrukcie 
jedálne, a to vnútorných 
priestorov: položili sme 
novú dlažbu do jedálne, 
chodby, skladu na potraviny, 
skladu na zeleninu, suchého 
skladu, skladu na čistiace 
prostriedky a do miestnosti 
pre personál. Ďalej sme 
položili novú dlažbu 
a obklad do miestnosti 
na čistenie zeleniny – 
škrabku a kompletne sme 
zrekonštruovali sprchu 
a toalety pre zamestnancov, 
vrátane dlažieb a obkladov. 
Tieto práce nás vyšli  na 
9.100.- €.  Ďalej sme upravili 
okolie jedálne, konkrétne 
sme dokončili  asfaltové 
parkovisko, položili sme 
zámkovú dlažbu pred 
vchodom do posilňovne 
a jedálne, a na ochranu 
sokla jedálne sme položili  
obrubníky so zásypom 
z drenážneho kameňa resp. 
z dekoračného kameňa. 
Celkové náklady boli 2.440.-€
o Okrem vianočných trhov 
bude najbližšou akciou 
vo vašej obci Obecná 
zabíjačka. Kedy sa bude 
konať?
- Samozrejme, že aj v roku 
2017 plánujeme obecnú 
zabíjačku, po porade 
so sponzormi sme ju 
naplánovali na 11. februára 
2017.
o 23. 11. 2016 ste sa 
zúčastnili Dní vidieka v NR 

SR v Bratislave. Mohli by 
ste nám tento deň trochu 
bližšie opísať?
- 23. 11. 2016 sme 
reprezentovali našu obec 
v NR SR v Bratislave. 
Konal sa tam 16. ročník 
Dní vidieka pod názvom 
„Spolupracovať sa oplatí“. 
Prezentácia prebiehala vo 
výstavných priestoroch 
NR SR na západnej terase 
Bratislavského hradu. 
Naša obec Mojzesovo sa 
zúčastnila tejto udalosti 
ako súčasť mikroregiónu 
Cedron – Nitrava. Cieľom 
stretnutia boli rozhovory so 
zákonodarcami o potrebách 
a problémoch slovenského 
vidieka, o možnostiach 
ich riešenia. Na podujatí 
sme mali možnosť  získať 
skúsenosti o príležitostiach 
pre obyvateľov nášho 
vidieka a to predstavením 
našich aktivít  a výmenou 
skúseností s účastníkmi 
akcie.  Všetci členovia sa 
reprezentovali niečím 
typickým pre ich obec. 
Podujatie bolo slávnostne 
otvorené práve vystúpením 
nášho  Detského folklórneho 
súboru Klnka a po ňom 
nasledoval príhovor štátneho 
tajomníka Ministerstva 
pôdohospodárstva 
a Rozvoja vidieka SR MVDr. 
Gabriela Csicsaia, PhD..  
Klnka má v súčasnosti 
23 členov a vedie ho 
p. Mária Hlavačková, 
za harmonikového 
doprovodu  p. učiteľa  
Mgr. Andreja Gregušíka 
a v spolupráci s p. učiteľkou 
Mgr. Miriam Hačkovou 
a Soňou Meliškovou. 
Vystúpenie našich 
detičiek bolo fantastické! 
Všetci sa s nimi chceli 
vyfotografovať, boli veľmi 
žiadaní. Po odprezentovaní 
všetkých účastníkov bola 
ako bonus pripravená 
organizovaná prehliadka 
priestorov Národnej rady 
SR. Detičky boli nadšené 
bezpečnostnými opatreniami 
pri vstupe do parlamentu :).

otázky: redakcia
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Vážení spoluobčania,

aj v tomto roku – tak ako každý rok, zasadneme 
k Vianočnému stolu s našimi rodinami a priateľmi. 
Želáme Vám, aby ste prežili spolu s nimi príjemné 

chvíle, prehriate citom a láskou, dobre si pochutili na 
vianočných lahôdkach a spoločne si oddýchli. Zároveň 

tiež pospomínali na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 
Oddýchnite si vo svojich príbytkoch, naberte síl do ďalších 
dní a potešte sa so svojimi rodinami. Želáme Vám veselé 
prežitie Silvestra, dobrú náladu, samozrejme všetko bez 

úrazu, aby sme sa v budúcom roku 2017 všetci znovu 
stretli a ďalej rozvíjali a budovali našu obec. Veselé prežitie 

Vianoc a šťastný a pohodový rok 2017!

Ing. Jozef Čunderlík, 
           starosta obce Mojzesovo s poslancami obce

Slovenský Červený kríž v Nových Zámkoch zastrešuje v súčasnosti 
38 miestnych spolkov, medzi ktoré patrí aj spolok v Mojzesove.

Podeľ sa o život, daruj krv. Príď sa 
rozdať pre druhých. Buď hrdinom, 
zachraňuj životy... 
To je len zopár hesiel, ktorými sa 
Slovenský Červený kríž snaží upria-
miť pozornosť ľudí na dôležitosť a 
potrebu darovania krvi, humánnosti, 
ľudskosti. 
Červený kríž ako inštitúcia vznikol 29. 
októbra 1863. Za zrodom idey Červe-
ného kríža stojí Jean Henry Dunant, 
ktorý je zároveň prvým nositeľom 
Nobelovej ceny za mier, ktorá mu 
bola udelená v r. 1901. Začiatok čin-
nosti ČK na území Slovenska sa spája 
s r. 1881, kedy vznikli župné, mestské 
výbory a obvody Červeného kríža. 
História Červeného kríža v okrese 
Nové Zámky je spojená s budovaním 
poľných nemocníc, útulkov, poskytovaním 
potravinovej pomoci, budovaním zdra-
votníckej siete. Postupom času Okresná 

organizácia združovala 20 000 členov. Po 
roku 1993 Slovenský Červený kríž prispôso-
boval svoju činnosť potrebám spoločnosti, 
prevádzkoval agentúru opatrovateľských 

služieb, školil vodičov v kurzoch 
prvej pomoci a výlučné postave-
nie si ponechal v oblasti oceňo-
vania darcov krvi. Predsedníčkou 
najväčšieho spolku v Nových 
Zámkoch a zároveň predsedníč-
kou celej okresnej organizácie 
bola dlhé roky p. Alžbeta Dub-
nická.
Územný spolok SČK v Nových 
Zámkoch v súčasnosti zastrešuje 
38 miestnych spolkov. Riaditeľ-
kou Územného spolku SČK v 
Nových Zámkoch je Mgr. Radka 
Igrényiová, ktorá je rodáčkou z 
Nových Zámkov, vydatá, mamička 
jedného dieťaťa. Na otázku prečo 
sa rozhodla pracovať pre Červe-
ný kríž uviedla: „V SČK som ako 

odborný školiteľ – lektor 1. pomoci pôsobila 
už niekoľko rokov predtým, ako som sa stala 
riaditeľkou Územného spolku v Nových 

pokračovanie na str. 4.

Mojzesovčania boli  
v slovenskom parlamente 

na „Dni vidieka“
23. novembra 2016 sa zúčastnila obec Mojze-
sovo – aj spolu s ďalšími  obcami „Dňa vidieka 
v Národnej rade SR“, ktorý sa konal pod zášti-
tou predsedu NR SR Andreja Danka. Bol to už 
16. ročník s podtitulom – „Spolupracovať sa 

oplatí“. A deti z KLNKY boli vynikajúce!
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Zámkoch. Na tejto pozícii pôsobím od 
decembra r. 2014. K tejto oblasti som mala 
vždy blízko, som vyštudovanou zdravotnou 
sestrou a vo vzdelávaní som ďalej pokračo-
vala na VŠ v odbore sociálna práca, kde som 
získala titul magister. Patrím medzi dob-
rovoľných darcov krvi, pričom krv chodím 
pravidelne darovať už od svojich 18-tich 
rokov.“ O tom, že je aktívnou darkyňou krvi 
svedčí i to, že jej bola udelená zlatá Jánske-
ho plaketa za počet odberov 41.  
Činnosť Územného spolku SČK Nové Zámky 
je naozaj pestrá a bohatá. „Našou nosnou 

činnosťou je prvá pomoc, pričom priebežne 
počas celého roka organizujeme kurzy pre 
zamestnávateľov, školy, autoškoly i širokú 
verejnosť. Prostredníctvom kurzov pre 
vodičov autoškôl bolo tohto roku vyškole-
ných 440 osôb. V spolupráci s Policajným 
zborom SR organizujeme akciu „Bezpečnosť 
na cestách“. Pri príležitosti Svetového dňa 
prvej pomoci sme dňa 10.09.2016 usku-
točnili ukážky prvej pomoci na školách. 
Ako zdravotný dozor sa zúčastňujeme 
rôznych mestských, obecných, školských 
a charitatívnych akcií. Taktiež organizuje-
me Kurzy opatrovania, v tomto roku bolo 
celkovo vyškolených 70 osôb. V spolupráci 
s obchodnými centrami Tesco a Kaufland 
sa zapájame do rôznych celoslovenských 
zbierok. Počas kampane Pomáhame 
potravinami spoločnosť Kaufland odo-
vzdala vybraným 13 rodinám v hmotnej 

núdzi balíky potravinovej pomoci. V letnom 
období v r. 2017 budú Nové Zámky centrom 
celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej 
pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harine-
ka. Toto je len malé nahliadnutie do aktívnej 
činnosti Územného spolku SČK Nové Zámky. 
Pri tejto príležitosti by som zároveň veľkú 
vďaku vyjadrila našim dobrovoľníkom, ktorí 
nám pri akciách pomáhajú, za ich prístup 
a aktivitu. Pri jednotlivých akciách sú nám 
veľmi nápomocní i mladí ľudia, ktorí priná-
šajú mnoho nových nápadov. Ako Mládež 

SČK sú osobitnou organizačnou jednotkou a 
združujú deti a mládež vo veku 5 – 25 rokov. 
V rámci nášho Územného spolku sa mladí 
združujú na školách, dedinách i v mestách. 
Organizujú rôzne besedy a prednášky, na-
vštevujú zariadenia sociálnych služieb. Pros-
tredníctvom projektu Dorotka a jej priatelia 
sa viac ako 225 detí oboznámilo so základmi 
prvej pomoci. Mládežníci sa stretávajú na 
rôznych víkendových školeniach, okresných 
súťažiach a pri ďalších aktivitách“, – uviedla 
p. Igrényiová. Mládež SČK NZ sa stala v tom-
to roku najaktívnejšou na Slovensku, pričom 
v máji 2016 obdržala Územná rada Mládeže 
SČK NZ vyhodnotenie kreditného systému, 
kde sa na základe bodov umiestnila mládež 
v NZ na 1. mieste. Červený kríž ako organi-
zácia vždy bol a aj naďalej ostáva pre ľudí 
synonymom pomoci.  

Pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

Krv je vzácna tekutina, ktorou 
zdraví ľudia môžu pomôcť 
tým, ktorí to naozaj potrebujú. 
Darovaním krvi z čistej lásky 
človeka k človeku, z morálneho 
presvedčenia, darujú v mnohých 

prípadoch dar najkrajší – život. 
Darcovia krvi sú nositeľmi dobra 
a šťastia, stávajú sa vzormi 
solidárnosti a humánnosti. 
Dňa 11. decembra 2016 sa 
v obci Mojzesovo uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie 
Jánskeho plakiet za prítomnosti 
predsedníčky ÚzS SČK Nové 
Zámky Zity Lutišanovej, starostu 
obce Ing. Jozefa Čunderlíka, 
zástupcu starostu obce Ing. 
Slavomíra Hačku, správcu 
farnosti obce ThDr. Pavla 
Lineta, PhD. a prítomných hostí. 
Starosta obce slávnostným 
príhovorom privítal prítomných 
a slovo odovzdal 

predsedníčke ÚzS SČK, ktorá 
vo svojom príhovore rovnako 
vyjadrila slová vďaky za nezištný 
skutok, ktorým zachraňujú 
ľudské životy. Príhovory a slová 
vďaky patrili tak prítomným 
darcom, ako i darcom, ktorí 
sa slávnostného oceňovania 
nemohli zúčastniť. 
V príjemnej atmosfére sa ďalej 
pokračovalo slávnostným 
obedom.
V tento slávnostný deň si 
ocenenie osobne prevzali:
Renáta Kajanovičová – 
Bronzová Janského plaketa
Milan Hoppan – Bronzová 

Janského plaketa,
Denis Kotlár – Strieborná 
Janského plaketa,
Lukáš Homola (v zastúpení 
manželky) – Strieborná 
Janského plaketa.
Ocenenie za tento ušľachtilý 
a nezištný čin si ďalej zaslúžili: 
Bronzová Janského plaketa:
Miroslav Lauro, Martin Malík, 
Anna Naďová, Lukáš Kajanovič. 
Strieborná Janského plaketa:
Július Krajčovič, Marek Mesároš.
Zlatá Janského plaketa:
Andrej Buranský, Jozef Záhorec. 

pripravila: Mgr. Andrea 
Hlavačková

Oceňovanie darcov krvi - Mojzesovo 2016

Naše Mojzesovo4

Mgr. Radka Igrényiová (prvá sprava) + mládež SČK 
NZ (tretia sprava: Viktória Šutová, predsedníčka 

Územnej rady Mládeže SČK Nové Zámky)

Mgr. Radka Igrényiová pri odovzdávaní 
potravinovej pomoci

predsedníčka ÚzS SČK NZ  
p. Zita Lutišanová



Základná škola Mojzesovo-Černík bola dejiskom natáčania Stromu  
želaní s Matejom Sajfom a patrí aj medzi najkrajšie školy na Slovensku.

Strom želaní je reláciou slovenskej 
verejnoprávnej televízie, ktorej cieľom 

je plniť priania deťom. Tie si však 
neželajú nič pre seba, naopak, snažia 

sa urobiť radosť svojim rodičom, 
starým rodičom, súrodencom, ako 

i svojim príbuzným a priateľom. Takto 
si svoje priania napísali na papier 

aj žiaci Základnej školy Mojzesovo-
Černík, zavesili ich na Strom želaní 

a obľúbený moderátor Matej „Sajfa“ 

Cifra z nich potom vybral tri, ktoré sa 
rozhodol splniť. Riaditeľ  tejto základnej 

školy Mgr. Stanislav Petráš hovorí, že 
k Stromu želaní sa dostali na základe 

odporúčania im známeho hudobníka, 
ktorý v minulosti robil v škole výchovný 

koncert. „Následne nás sama televízia 
oslovila s tým, že pripravujú nový 

projekt a dala nám možnosť sa v ňom 
zúčastniť.“ 

Najkrajšia základná škola
Samotnému natáčaniu predchádzala 

dôkladná 
a náročná 
príprava. 

Požiadavkou 
produkčnej 
spoločnosti 

Maja bolo, aby 
sa natáčania 

zúčastnilo sto 
detí z 2. až 6. 

ročníka a túto 
podmienku škola 
tesne spĺňala. Po 

administratívnych 
požiadavkách, 
prišiel režisér 

s tímom pozrieť 
priestory školy, 

aby posúdili, 
či budú 

pre natáčanie vhodné. „Môžem 
skonštatovať, že naša základná škola sa 
im veľmi páčila, najmä z toho dôvodu, 

že sme vidiecka škola,“ dodáva Mgr. 
Stanislav Petráš. „Navyše v období 

natáčania, v mesiaci máji, bol areál školy 
krásne zazelenaný, rozkvitnutý, takže 

nás vyhodnotili ako jednu z najkrajších 
škôl, ktoré sa v tomto projekte 

zúčastnili.“ 

Precízna príprava
K natáčaniu bolo potrebné ešte jedno 
– pripraviť na tento veľký deň všetky 

deti. Preto školu navštívil tzv. motivačný 
tím, zložený prevažne zo psychológov, 
ktorí za jedeň deň pripravili žiakov na 
to, aby sa vedeli na kameru vyjadrovať 

a aby ich usmernili vo výbere správnych 
a originálnych želaní. O niekoľko 

týždňov – 27. mája 2016, prišiel do 
školy štáb spoločnosti MAJA a deti 
mali možnosť vidieť obľúbeného  
moderátora Sajfu. Zatiaľ, čo ľudia 

z televízie 
pracovali 
so žiakmi 

v jednotlivých 
triedach, 
špeciálny 

tím postavil 
v areáli školy 

zázračný 
Strom želaní, 

na ktorý deti vešali svoje priania.  
Keďže mnohé deti prichádzajú do 

školy na bicykli, Sajfa tento dopravný 
prostriedok využil na spestrenie 
programu. „Pre deti to bolo veľké 

prekvapenie, keď ho uvideli jazdiť na 
bicykli v priestoroch školy a veľmi sa 

z toho tešili.“
Tri želania

Ktoré tri želania si televízia vybrala? 
Ako prvá mala možnosť splniť želanie 

svojmu ockovi osemročná Viktória. 
„Ja som si vysnívala pre môjho tatina 

sen, aby si zapilotoval lietadlo, pretože 
vždy  sníval stať sa pilotom.“ Tento 

sen sa mu nakoniec splnil na letisku 
v Janíkovciach. „Tatino to nečakal, 

bol rád. Strávili sme tam skoro celý 
deň,“ spomína na tento zážitok 

Viktória. Rovnakú radosť z príležitosti 
niekoho obdarovať mal 

i jedenásťročný Alan, 
ktorý chcel potešiť svojho 

futbalového trénera 
z Černíka, pretože im 

venuje maximum svojho 
času. „Je k nám dobrý, 

iný ako ostatní. Vždy nás 
podporí, aj keď sa nám 
nedarí... Páčilo sa mu, 
že sa mohol stretnúť 

s trénerom Jánom 
Kozákom. Dostal i loptu 

podpísanú všetkými 
hráčmi slovenskej 

futbalovej reprezentácie.“ 
Do tretice splnil sen 
svojmu bratrancovi 

Andrejovi Tomáš, žiak 6. 
triedy. „Andrejovi zomreli 

rodičia, my sme si ho zobrali do opatery. 
Odmalička sme spolu vyrastali, má ma 
rád ako vlastného brata a ja som mu 

to chcel nejako oplatiť,“ hovorí Tomáš. 
Andrejovou túžbou bolo stretnúť sa 
s významným hudobným dídžejom 

a producentom z Holandska Don 
Diablom a hlavne vystúpiť ako DJ pred 
väčším publikom. To sa mu napokon aj 
splnilo na veľkom hudobnom festivale 
na Zemplínskej šírave, kde sa Andrejov 

sen stal skutočnosťou. „Na východ 
pokračovanie na str. 6.
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Slovenska sme cestovali niekoľko hodín, 
Andrej vôbec netušil, čo sa bude diať,“ 
spomína si na tento deň Tomáš. A hoci 
sa s dídžejom Don Diablom nestretol 

osobne, slovenská televízia zabezpečila 
pre neho videonahrávku, kde sa mu 
táto holandská hviezda v krátkosti 

prihovorila.
Natáčanie Stromu želaní bolo pre 
Základnú školu Mojzesovo-Černík 

zaiste výnimočným zážitkom. Aj z toho 
dôvodu, že sa v novej relácii slovenskej 
televízie objavila ako prvá z vybraných 
ôsmich základných škôl. Riaditeľ školy 

Mgr. Stanislav Petráš hodnotí túto 
skúsenosť veľmi pozitívne: „V deň, keď 

štáb odchádzal, sa pri mne niektoré deti 
pristavili a vraveli, že to bol najkrajší deň 
v škole, aký doteraz mali. Celkovo to bol 
veľký zážitok pre všetkých žiakov našej 

školy.“  

Oslavy 50. výročia založenia 
základnej školy

V predchádzajúcom školskom roku 
Základná škola Mojzesovo-Černík 

oslávila významné jubileum – 
50 rokov svojej existencie. Pri tejto 
príležitosti usporiadala škola veľkú 

slávnostnú akadémiu, na ktorú pozvala 
svojich prvých bývalých absolventov, 
všetkých bývalých učiteľov, ktorí v nej 
v minulosti pracovali, nevynímajúc jej 

významných absolventov. Pozvanie 
prijala aj bývalá riadieľka Štátneho 
pedagogického ústavu Mgr. Petra 
Fridrichová, riaditeľ Najvyššieho 

kontrolného úradu SR v Nitre  
Ing. Peter Bulla, vedúci odboru školstva 

v Nitre Mgr. Milan Galaba a riaditeľka 
úradu práce v Nových Zámkoch Ing. 
Helena Bohátová, ktorá je zároveň 

bývalou žiačkou tejto školy.  Slávnostná 

akadémia sa konala 29. apríla 2016 
v priestoroch telocvične s veľmi 

zaujímavým programom, do ktorého 
škola zapojila nielen jej súčasných 

žiakov, ale i tých bývalých. Dokonca 
niektorí z nich, už dôchodcovia, boli 
ochotní aj vystupovať, takže to bol 

prierez nielen detskou prezentáciou, ale 
sa na javisku vystriedalo hneď niekoľko 
generácií. Riaditeľ základnej školy Mgr. 
Stanislav Petráš hovorí: „Všetci to robili 

s láskou k tejto škole, že sem kedysi 
chodili a táto škola im veľa dala a oni 
sú teraz ochotní pre ňu niečo urobiť. 

Dodnes sa stretávame s tým, že máme 
veľa absolventov, rodičov, ktorí chcú 

škole nezištne pomôcť bez nároku na 
odmenu. Preto je spolupráca s rodičmi, 

priateľmi školy aj so zriaďovateľom - 
obcou, stále na veľmi dobrej úrovni.“

pripravila: Mgr. Majka Májeková

Prvý regionálny jesenný jarmok

22. októbra 2016 sa naša obec 
zúčastnila Prvého jesenného 
regionálneho jarmoku, 
ktorý bol organizovaný pod 
záštitou Mikroregiónu 
Cedron – Nitrava. Spoločne 
s ostatnými členskými obcami 

sme boli súčasťou tohto 
podujatia v Cabaji na Salaši 
a reprezentovali obec, či už 
v kultúrno – spoločenskej 
alebo remeselnej oblasti. Do 
kultúrneho programu sme 
prispeli vystúpením folklórneho 

súboru Klnka, kde oceňujem 
(ako jedna zo zúčastnených), 
že detičky boli pod vedením 
pani Márie Hlavačkovej veľmi 
dobre pripravené a v krojoch 
boli veľkou ozdobou tejto 
akcie. Ďalej nás za obec 

reprezentovala aj pani Tatiana 
Martišová  svojou kolekciou 
ručne vyrábaných anjelov 
a obrazov. Každá obec mala 
vyhradený svoj predajný stánok. 
Stánky budete mať určite 
možnosť vidieť aj v našej obci 
pri väčších akciách, ako bude 
aj Obecná zabíjačka vo februári 
2017. A v neposlednom rade 
musím spomenúť aj dokonalé 
reprezentovanie našej obce 
našim Slovenským zväzom 
chovateľov. Ich profesionálna 
pripravenosť zatienila iných 
zúčastnených vystavovateľov. 
Sprievodnými podujatiami 
jarmoku boli výstavy 
rezbárskych diel a fotografií 
z regiónu a jazdenie na koni. 
V budúcnosti sa tento jesenný 
jarmok bude pravidelne 
každoročne opakovať a dúfam, 
že sa ho zúčastníme ešte 
v hojnejšom počte našich 
občanov. Veď sa určite máme 

čím pochváliť! Ide 
o účelové spojenie 
na regionálnej 
úrovni, kde 
máme možnosť 
predviesť čo naši 
občania dokážu, 
akí sú schopní, 
šikovní, zruční 
a úspešní!

pripravila: Ing. 
Michaela Vašeková
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„Je škoda, že rodinu, zdravie a lásku si začíname vážiť až  
vtedy, keď o ne prídeme“, hovorí Ing. Michaela Vašeková z Mojzesova.

o V Mojzesove prišlo 
v uplynulých mesiacoch 
k menším zmenám 
v persónach. Kultúrnu práce 
obce, jej zaznamenávanie pre 
verejnosť, organizovanie akcií 
– má na starosti Ing. Michaela 
Vašeková.  Poďme ju trošku 
predstaviť, kto to je? Hovorí 
Ing. Michaela Vašeková:
- Som rodáčkou z Mojzesova, 
takže ma určite aj mnoho ľudí 
pozná. Navštevovala som tu 
materskú aj základnú školu, kde 
(dovoľte mi to spomenúť), nám 
už vtedy bolo pani učiteľkou 
Vašekovou a pani učiteľkou 
Šebíkovou vštepované isté 
umelecko-kultúrne cítenie. 
Veľmi som túžila ísť týmto 
smerom, žiaľ, finančné možnosti 
to nedovolili. Aj tak sa umeleckej 
činnosti venujem ako koníčku. 
Vyštudovala som Obchodnú 
akadémiu v Nitre a v Nitre som 
aj pokračovala na SPU - Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, 
odbor Ekonomika a manažment 
rozvoja vidieka. Bola som 
zamestnaná ako administratívna 
pracovníčka a mám tri úžasné 
deti – Daniela 16 r. , Miška 9 
r. a Lauriku 5 r. Manžel Michal 
pracuje vo firme Novosev s.r.o. 
v Nových Zámkoch.
 o Prečo ste sa rozhodli pre 
túto prácu v obci, čo bolo 
motiváciou? 
- Určite každá matka vie, o čom 
hovorím, keď poviem, že je 
obrovským benefitom pracovať 
v blízkosti svojej rodiny. Preto 
som nesmierne vďačná za túto 
príležitosť.
o Čo vlastne je Vaša pracovná 
činnosť? 
- Okrem bežnej administratívnej 
činnosti na obecnom úrade, 

mám na starosti hlavne 
organizovanie kultúrno – 
spoločenských akcií. Týka sa 
to nielen diania v obci, ale aj 
mimo nej. Keďže sme sa minulý 
rok stali súčasťou Mikroregiónu 
Cedron, začali sme sa ako 
obec zapájať do spoločných 
aktivít pod záštitou tohto 
spoločenstva. Dosiaľ sme sa 
zúčastnili prvého Regionálneho 
jesenného jarmoku na Salaši 
v Cabaji (október) a v novembri 
sme boli v Bratislave na 16. 
ročníku Dní vidieka v NR SR. 
Zatiaľ sme v tom všetky obce 
ako nováčikovia, ale snáď sa to 
do budúcna vycibrí, budeme 
sa snažiť. Ja síce pracujem 
na obecnom úrade len od 
septembra, ale nováčikom 
sa necítim. Takýto typ práce 
považujem skôr za „poslanie“ 
ako za prácu. Pracovné 
nasadenie a zanietenie 
nášho pána starostu mi to 
len potvrdilo. Mojzesovo je 
moja srdcovka, vždy, keď 
navštívim nejaké väčšie mesto, 
tak konštatujem, že by som 
nemenila „ani za svet“.
o Ako sa zapájajú občania 
do obecných akcií? Treba 
ich naháňať, alebo sa to dá  
zvládnuť?
- Myslím si, že sa to zvládnuť dá. 
Žijeme vo veľmi uponáhľanej 
dobe, a aj keď sa môžeme 
snažiť nestresovať sa, dianie 
okolo nás aj tak prinúti „za 
jazdy naskočiť na rozbehnutý 
rýchlik“. Samozrejme, že má 
každý dosť svojich starostí, ale 
aj napriek tomu, oceňujem, že 
sa občania snažia a zapájajú sa. 
Samozrejme myslím radových 
občanov, členovia miestnych 
organizácií a podnikatelia sa 

zapájajú veľmi aktívne.
o Ako sa Vám žije 
v Mojzesove, čo by sa 
mohlo v obci zlepšiť? 
- Mne osobne sa 
v Mojzesove žije veľmi 
dobre, v každom človeku 
sa snažím vidieť niečo 
dobré a pozitívne. 
o Úvaha pred Vianocami 
– medziľudské vzťahy, 
prečo máme toľko 
konfliktov okolo 
seba a prečo sa ľudia 
prestávajú radovať 
z bežných radostí a málo 
si vážia život, aj keď im je 
dobre, stále len šomrú, 
hľadajú chyby aj tam, 
kde nie sú – Váš názor?
- Tiež tomu niekedy 
nerozumiem, ako sa mnohí 
z nás nedokážu tešiť 
z maličkostí a drobností, 
ktoré prináša každodenný 
život. Kedysi sa žilo veľmi 
skromne a ľudia boli šťastní. 
Dnes sa príliš upíname na 
hmotné statky a tie každodenné 
radosti nám unikajú medzi 
prstami. Rodinu, zdravie a lásku 
si začneme vážiť až vtedy, keď 
o ňu prídeme, ...škoda.
o Dáte nejaký dobrý recept na 
vianočnú polievku – alebo na 
špecialitu?
- U nás doma sa pri 
Štedrovečernom stole 
pridržiavame tradícií ako 
je prekrojenie jabĺčka 
(každý musí kúsok zjesť), 
obdarovanie kútov v dome 
celými orechmi, požehnaním 
každého člena rodiny medom 
na čelo. Štedrovečerné menu 
tvorí vždy oplátka s medom 
a cesnakom, tradičná fazuľová 
sladká polievka, filety z kapra 

so zemiakovým šalátom 
a samozrejme ovocie. Keďže 
polievku varíme pravidelne 
už niekoľko rokov, robím ju 
„odoka“. Základom je vopred 
namočená veľká tmavá fazuľa, 
aspoň 5 ks celej mrkvy, 2 ks 
celého petržlenu, kúsok celeru, 
veľká cibuľa, vopred namočené 
sušené hríby (za hrsť), pár 
strúčikov cesnaku. Všetko dám 
spolu variť, ochutím soľou, 
čiernym korením a varím až kým 
koreňová zelenina nezmäkne. 
Potom si pripravím zásmažku 
z masla, múky a červenej 
mletej papriky, zahustím tým 
polievočku a na záver ešte 
pridám 3 PL ochucovadla klasik 
(nech mi to zástancovia zdravej 
výživy prepáčia). Dobrú chuť 
a požehnané Vianočné sviatky 
prajem všetkým!!!

otázky: Mgr. Alena Jaššová

Mojzesovských rybárov je okolo osemdesiatky
V poslednom období sme zaznamenali zvýšený 
záujem o rybolov ako koníček. A keďže sme už 
dávnejšie nespomenuli  „rybárov“ v našom časopise, 
rozhodli sme osloviť p. Jozefa Čunderlíka ml. aby nás 
trochu informoval o činnosti Slovenského rybárske-
ho zväzu v Mojzesove.  Mojzesovo patrí pod MsO 
SRZ Šurany, v súčasnosti má okolo 80 členov, z toho 

20 detí. „Záujem o rybárčenie narastá, čomu sa veľmi tešíme“ hovorí Jožko Čunder-
lík ml.. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu v Mojzesove sa počas roka zapá-
jajú do organizovania viacerých rybárskych pretekov v Šuranoch, ako aj detských 
pretekov u nás v Mojzesove. Aj tohtoročná účasť hojného počtu detí je dôkazom 
toho, že deti sa rybárčeniu veľmi tešia.  Členovia organizácie sa ďalej zúčastňujú na 
rybárskych brigádach minimálne dvakrát do roka (jar a jeseň). Pri týchto brigádach, 
aj individuálnych, sa zveľaďuje okolie pri vodných plochách. „Už asi piaty rok orga-
nizujeme na Silvestra brigádu, lúčime sa so starým rokom“ dodáva Jožko. Čo sa týka 
zarybňovania, zväz sa snaží každým rokom nasádzať viac rýb a viac druhov (ako sú 
šťuka, zubáč, úhor). Do budúcna prajeme zväzu veľa úspechov!

pripravila: Ing. Michaela Vašeková
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Mojzesovo aj v tomto roku vítalo malých občiankov

Tak ako pominulé roky, ani tento 
rok pán starosta nezabudol na už 
dlhoročnú tradíciu vítania malých 
občiankov v našej obci. Udalosť 
vítania novorodencov slávnostne 
otvoril  svojím príhovorom a po 
ňom odznel krátky kultúrny 
program vo forme básne a piesne 
v podaní Lujzičky Gábrišovej 
a Bibianky Porubskej. Pripravila 
ich učiteľka Gabika Slováková. 
Udialo sa tak 26. novembra 2016 
v zasadacej miestnosti obecného 
úradu, kde obec Mojzesovo 
v zastúpení pána starostu Ing. 
Jozefa Čunderlíka darovala 
rodičom finančný príspevok 
200 eur. Udalosť prebehla za 
prítomnosti nášho duchovného 
otca ThDr. Pavla Lineta, PhD., 
ktorý rodičom detičiek symbolicky 

odovzdal bielu ružu, ďalej za 
prítomnosti zástupcu starostu 
Slavomíra Hačka, ktorý zasa 
rodičom odovzdal originálny 
darček anjela. Týchto krásnych 
anjelikov vyrobila pre detičky 
Táňa Martišová, poslankyňa 
obce, za čo jej určite patrí veľká 
vďaka.  Našimi novými občanmi 
sa stali: Timea Hudecová, 
Samuel Pečimúth, Barbora 
Krajčovičová, Štefan Fusek, 
Michal Podmanický, Liliana 
Ďüröšiová, Kristína Novotná, 
Nikola Melišková ,Matthias 
Šabík,,Dorota Očkajová, 
Sebastián Opát, Patrik Hakaľ, 
Barbora Lakatošová.

pripravila:  
Ing. Michaela Vašeková

Separovanie odpadu je stále veľkým problémom našich obcí a miest.
V slovenských 
obciach – aj 
mestách, neustále 
pretrvávajú 
problémy so 
separovaním 
odpadov. Ako 
ho triediť, ako 
skladovať, 
ako nachystať 
pre odvoz, čo 
vhadzovať do 

smetných nádob, čo nie, čo použiť do 
kompostu, čo spaľovať, čo nie...  S Ing. 
Jozefom Čunderlíkom, starostom 
Mojzesova, rozprávame o tomto 
podrobnejšie. 
o Pán starosta – poďme trochu rozdeliť 
komodity, ktoré tvoria odpad v rámci 
regionálneho systému triedenia odpadu, 
čo by mali občania vedieť, čo by nemali 
podceňovať, aj kvôli čistote životného 
prostredia pre budúce generácie. Okrem 
toho je potrebné k tomuto viesť a učiť aj 
deti, aby sa triedenie odpadu stalo pre 
nich samozrejmosťou, tak ako to je bežné 
celé roky v civilizovaných západných 
krajinách Európy – inak sa „zahádžeme“ 
odpadmi a to doslova.
Hovorí Ing. Jozef Čunderlík:
„ Máme v podstate 9 druhov odpadných 
komodít, ktoré treba roztriediť...,
Papier – sem patria noviny, časopisy, knihy, 
kartóny, zošity, korešpondencie, lepenka... 

Nepatria tam plastové obaly, znečistený 
papier, stanioly, celofán, hygienické potreby.
Plastové obaly - sem patria transparentné 
(číre), farebné fľaše od minerálok 
a malinoviek, jedlých olejov s označením 
PET. Ďalej sem zbierame plastové fľaše od 
aviváží, saponátov, čistiacich prostriedkov, 
šampónov s označením HD-PE, alebo 2. 
Fľaše upravte, prosím stlačením. Môže byť 
na nich etiketa. Zátky z nich dajte dolu, 
priložte ku fľašiam. Nepatria sem veľmi silne 
znečistené plastové obaly. 
Plastové fólie – sem patria záhradné, 
strečové a obalové fólie (aj igelitové tašky, 
vrecká...). Nepatria sem znečistené fólie, 
vrecká od cestovín, obaly od keksov, 
cukríkov (celofán).
Objemné plasty – sem patrí plastový 
nábytok, kvetináče, plastové koše na 
odpadky, prádlo, plastové nádoby – 
misky, vaničky, plastové police, podnosy, 
prepravky, bandasky, plastové sudy, 
nárazníky z áut. Zbierame tiež penový 
polystyrén. Nepatria sem znečistené plasty 
od zeminy, chemikálií, betónu, malty, plasty 
obsahujúce kovové súčasti.
Sklo – sem patria predmety zo skla, fľaše, 
poháre, črepy, okenné sklo, (odoberáme 
celé okná v rámoch. Nepatria sem porcelán, 
keramika, zrkadlá, drôtové sklo a autosklá.
Kovový šrot, kovové obaly – K zberu 
po domácnostiach môžete tiež pripraviť 
veľkoobjemový kovový šrot – nefunkčné 
kotle, sporáky, staré pletivo, kovový riad. 

Konzervy hliníkové a železné prosíme 
pripravte k zberu vo vreciach, v menšom 
množstve v igelitových taškách. 
Elektronický šrot – sem patria nefunkčné 
televízory (nesmie byť na nich prasknutá, 
rozbitá obrazovka), rádiá, magnetofóny, 
gramofóny, monitory, počítače, 
bezdrôtové, mobilné telefóny, elektronické 
hudobné nástroje, nefunkčné kalkulačky 
a podobne... biela technika (chladnička, 
práčky..),  nefunkčné sušiče na vlasy, 
žehličky, toustovače, variče.... Nepatrí 
sem nekompletná elektrotechnika, napr. 
chladnička bez kompresorov, počítače bez 
hardwaru. 
Opotrebované autobatérie 
a akumulátory – k zberu po domácnostiach 
môžete tiež pripraviť opotrebované 
autobatérie a akumulátory. Zbierame tiež 
monočlánky, tužkové a štvorcové baterky.
Bioodpad – nevhadzujte bioodpad do 
smetných nádob. Skompostujte ho vo 
vlastnej záhrade. Bez nákladov, priamo 
v mieste vzniku a zároveň ho využijete ako 
cenné hnojivo.
Termíny jednotlivých zberov obec vždy 
riadne oznámi miestnym rozhlasom, 
alebo termíny zberov nájde občan vždy 
včas vyvesené na úradnej tabuli alebo 
bude obec inak o zberoch obyvateľov 
včas informovať. „

- R - 
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V Mojzesove majú novú kaviareň Caffe House.

Určite ste už postrehli, že v októbri 
tohto roku  sa v našej obci  
otvorila Kaviareň Caffe House. 
Majiteľom a prevádzkovateľom 
je šikovný mladý muž menom 
Ján Ostrožlík ml. Keďže je takáto 
kaviarnička u nás novinkou, roz-
hodli sme sa Vám ju trochu pri-
blížiť. Janko vyštudoval Strednú 
priemyselnú školu elektrotech-
nickú v Nových Zámkoch, odbor 
technicko-informačné služby. 
Po skončení štúdia pracoval ako 
zriaďovač lisov. „S myšlienkou 
otvoriť v našej obci malú kavia-
reň – cukráreň som sa pohrával 

už dávnejšie a za pomoci 
mojich rodičov sa mi ko-
nečne tento nápad podarilo 
zrealizovať. Chcel som tak 
vytvoriť príjemné priestory 
hlavne pre mladých ľudí, ale 
aj staršiu generáciu,“ vyslovil 
sa Janko. Kapacita kaviarne 
je pre 50 ľudí v dvoch miest-
nostiach. Základnú ponuku 
tvorí kvalitná káva/čaj, na 
víkendy chutné zákusky, 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje. „Nezabudli sme ani 
na detský kútik pre najmen-
ších návštevníkov“ dodáva. 
Do budúcna by chcel rozšíriť 
ponuku rýchleho občerstvenia. 

Ďalej som sa opýtala, aký má 
Janko názor na zlé medziľudské 
vzťahy. Odpovedal: „Je to zlé, ľudia 

sa veľmi 
prispôsobujú 
uponáhľanej 
dobe a visia 
na internete. 
Nevedia 
si vyvážiť 
mieru 
virtuálneho 
a reálneho 
sveta a preto 
sú medzi 
nami vzťahy 
na horšej 

úrovni“. A keďže sa nezadržateľne 
blíži čas Vianoc, pýtala som sa, 
ako zvykne sláviť rodina Ostrožlí-
kových Vianoce. „Vianoce slávim 
v kruhu mojej rodiny a navštevo-
vaním svojich blízkych. V našej 
rodine nesmie chýbať na Vianoce 
rybacia polievka, vyprážaný 
kapor so zemiakovým šalátom a 
vianočné opekance  s makom, na 
ktoré sa vždy veľmi teším!“ dodal 
na záver.  Za redakciu prajem celej 
rodinke krásne a pokojné Vianoce 
a čo najúspešnejší Nový rok!

pripravila:  
Ing. Michaela Vašeková
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Manželia Chovancoví budujú svoju 
firmu v Mojzesove už 20 rokov

S rozvojom bytovej výstaby stúpa 
čoraz viac záujem mladých ľudí 
o kvalitné vyhotovenie nábytku 
či iných bytových doplnkov 
z dreva. No aj napriek silnej 
zahraničnej konkurencii sa na 
našom trhu dokážu presadiť aj 
domáci podnikatelia. Dôkazom 
toho sú manželia Miroslav a Slávka 
Chovancoví z Mojzesova, ktorí 
vedú svoj rodinný podnik už 
presne 20 rokov. Začínali v garáži 
a dnes majú vybudovanú úspešnú 
firmu, ktorá je v Mojzesove jednou 
z najdlhšie pôsobiacich.  
Pomalými krokmi k úspešnému 
podnikaniu
Firma Stolárstvo Chovanec 
vznikla v roku 1996 a zaoberá sa 
výrobou drevených eurookien, 
vchodových eurodverí, 
interiérových dverí, kuchynských 
zostáv a interiérového nábytku. 
Jej majiteľ Miroslav Chovanec 
spomína na svoje prvé kroky 
k rozbehu svojho podnikania. 
„Začínali sme po revolúcii u nás 
doma v garáži, no neskôr sme si 
kúpili starší rodinný dom, ktorý 
sme prerobili, pretože sa naše 
podnikanie začalo rozvíjať.“ Jeho 
manželka Slávka dodáva, že v čase 
vzniku firmu boli veľmi mladí 
a okrem toho mali aj malé deti. 
„Ja som tu nebola od začiatku. 
Prišla som sem, až keď som videla, 
že sa to rozbieha, že tu manžel 
potrebuje niekoho, kto by sa mu 
staral o účtovníctvo a cenové 
kalkulácie.“ 

A prečo práve 
stolárstvo? Miroslav Chovanec 
je vyučený stolár, a tak bolo 
prirodzené, že sa bude uberať 
práve týmto smerom. Preto sa 
rozhodol, že začne podnikať 
na vlastnú päsť. V tom čase 

istotne netušil, že jeho firma 
bude vyhľadávanou a žiadanou 
v širokom okolí. „Začínali sme 
s dvomi zamestnancami, dnes 
je nás tu presne päť,“ hovorí. 
O nedostatok práce však 
nemajú núdzu. Ich firma je 
totiž orientovaná na stavebné 
stolárstvo a nábytkové štúdio. 
Slávka Chovancová vysvetľuje, 
že spočiatku sa orientovali iba na 
výrobu dverí, okien a schodov 
z masívu, no aby sa prispôsobili 

aktuálnym podmienkam trhu, 
pustili sa i do výroby nábytku. 
„Je to taká moja srdcovka. 
Vyrábame šatníky, skrine, detské 
izby, kuchynské linky... Všetko sú 
to nové materiály a ja osobne 
mám k tomu blízky vzťah.“ Všetok 

nábytok robia na mieru, zákazníci 
si ho tak môžu prispôsobiť svojim 
požiadavkám. Firma dodáva 
vybavenie najmä do rodinných 
domov, ale i do škôl a chát. 
Práca verzus súkromie
Mnohé rodinné firmy, ktoré 
spravujú manželia spoločne, sa 
spravidla stretávajú s tým, že 
nevedia  oddeľovať  prácu od 
súkromia, a tak si viacerí manželia 
nosia svoje problémy z práce 
i domov. To však nie je prípad 

Miroslava a Slávky. „Za 20 rokov, 
čo firma existuje, sme sa naučili, že 
problémy, ktoré máme tu, riešime 
v práci a keď prídeme domov, tam 
máme zasa iné problémy,“ hovorí 
Slávka Chovancová. „Okrem toho 
máme teraz dvojročného vnúčika 
a on je momentálne naša priorita, 
naša láska. Preto všetok čas, ktorý 
máme voľný, venujeme jemu, 
tešíme sa z každej chvíle s ním.“ 
No majú popri svojej náročnej 
práci ešte čas aj na niečo iné? 
Miroslav Chovanec má okrem 
stolárstva ešte jeden koníček. 
„Mojou záľubou sú vinohrady, je to 
pre mňa relax. Tu v práci ale trávim 
najviac času.“
Práca zmyslom života  
Na trhu s nábytkom sa stále 
objavujú nové technológie, nové 
materiály a tak sa aj manželia 
Chovancoví musia v tomto smere 
neustále vzdelávať. „Musíme mať 
prehľad o všetkých novinkách, 
ktoré prídu na trh. Ak chceme 
vyrábať dobré a kvalitné veci, 
musíme ísť s vývojom stále 
dopredu a pracovať vždy s novými 
strojmi a materiálmi,“ hovorí 
Miroslav Chovanec. A čo ich vo 
svojom podnikaní stále poháňa 
vpred? Slávka Chovancová ihneď 
odpovedá: „Sú to ľudia. Keď 
prídu s novými nápadmi, my už 
zisťujeme, ako by sa ich predstava 
dala zrealizovať a už aj hľadáme 
vhodné materiály.“ Zdá sa teda, 
že manželia Chovancoví našli vo 
svojom živote prácu, ktorá ich 
napĺňa a robí šťastnými. Ako raz 
povedal istý americký filozof, 
robte svoju prácu celým srdcom 
a budete úspešní - je tu malá 
konkurencia. A na Miroslavovi a 
Slávke Chovancových vidno, že 
robia svoju prácu celým svojím 
srdcom. Úspech je už len vedľajší 
efekt. 

spracovala: Mgr. Mária Májeková 

Udalosť vítania novorodencov sme zámerne 
spojili s posvätením nášho prvého obecného 
adventného venca, a to kvôli využitiu prítomnosti 
nášho duchovného otca ThDr. Pavla Lineta, PhD..
Ten slávnostne toto naše „dielko“ posvätil  
svätenou vodou, aby  na druhý deň mohla 
zasvietiť jeho prvá svieca a oficiálne tak začať 
adventné obdobie.  Za finálne prevedenie 
adventného venca by sme chceli vyjadriť úprimnú 
vďaku  Ivanovi Kajanovičovi a  Márii Hlavačkovej.

pripravila:  
Ing. Michaela Vašeková

PRVÝ ADVENTNÝ OBECNÝ VENIEC
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Spoločenská kronika obce / jún  –   november 2016
Narodili sa 
Michal Podmanický jún 2016
Liliana Ďüröšiová jún 2016 
Kristína Novotná júl 2016
Nikola Melišková august 2016
Matthias Šabík august 2016
Dorota Očkajová august 2016
Sebastián Opát august 2016
Patrik Hakaľ september 2016
Barbara Lakatošová september 2016
Kristián Pálinkás november 2016

pripravila: Alexandra Smutná

Opustili nás
Rozália Vašeková rod. Hlavačková jún 2016
Jozef Fehervári jún 2016
Dezider Babjak jún 2016
Milan Teplan september 2016

Uzavreli manželstvo
Tomáš Machata – Žaneta Leváková jún 2016
Tomáš Korpáš – Ing.Michaela Horváthová september 2016
Andrej Štefánik – Erika Rusnáková október 2016
Matúš Holka – Noémi Mikleová november 2016
Lukáš Kurča – Lucia Vančíková november 2016

Trápi vás chrípka či nachladnutie? Vyskúšajte zázračné cibuľové ponožky.
O liečivých účinkoch cibule ste sa už na našich stránkach mohli dočítať 
vo viacerých článkoch. Dnes vám prinášame trik, ktorý vám zaručene 

pomôže, ak sa neviete zbaviť chrípky, nachladnutia, zahlienenia a 
podobne. A to nie je všetko. Postup, ktorý si opíšeme dodá vášmu telu 

energiu. A to už v priebehu jednej noci.
Čo je to vlastne cibuľa

Všetci vieme – je to plodina, ktorá nás rozplače a bez ktorej by sme si 
nevedeli predstaviť množstvo jedál. Z medicínskeho hľadiska patrí cibuľa 
medzi zázračné plodiny, ktoré by mali byť každodennou súčasťou našej 

stravy. Vedeli to už v starej Číne, kde cibuľu nazývali „čističom tela i duše“.
Dnes vieme, že hoci sa cibuľa skladá až z 89% z vody, jej pevné zložky 
sú hotovým herbárom zdravia. Patrí medzi silné prírodné antibiotiká. 

Obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B6, C, E, K a má veľa bielkovín, cukrov, 
minerálnych látok (patrí sem najmä draslík, vápnik, fosfor, sodík, 
železo, síra, fluór). Najviac silice (nositeľ antibakteriálneho účinku 
cibule)obsahuje šalotka. V cibuli je i mnoho bioflavonoidov (najmä 
vo fialovej, hnedej, červenej a žltej – podstatne menej ich je čisto 

bielych odrodách) a zložky stimulujúce srdcovú činnosť. Flavonoidy 
pôsobia antioxidačne, znižujú krvný tlak, rozširujú cievy, pôsobia 

antioxidačne, podporujú účinok vitamínu C pri chorobách 
dýchacích ciest vrátane zápalu pľúc. Cibuľa obsahuje substancie, 
ktoré predchádzajú infarktu tak, že rozpúšťajú krvné zrazeniny – 

tromby. Celkovo sa dá povedať, že cibuľa udržuje srdce a cievy v dobrom 
stave a zaručuje im mladosť. Cibuľa má silné antibakteriálne účinky, 

zabraňuje infekciám, odbúrava pozostatky dusíka, podporuje 
krvný obeh aj činnosť obličiek, zabraňuje zhusteniu krvi, udržiava 
hladinu cholesterolu v prijateľných hodnotách, hydratuje unavenú 

a suchú pokožku, pomáha pri poruchách spánku, dovolí nám 
lepšie dýchať a to nielen cez deň. Ale tiež v noci, pre obsah fytoncídov 
zmierňuje poruchy trávenia, vyháňa baktérie z čreva a upokojuje 

nervy. Účinne látky cibule pomáhajú vykašliavaniu nahromadeného 
hlienu. Cibuľa obsahuje látky vyvolávajúce radosť (endorfíny) a reguluje 

produkciu stresových hormónov. Tieto fakty by vo vás mohli vyvolať 
dojem, že cibuľa je zázračná plodina. Nemýlite sa. Je.

Zázračné cibuľové ponožky
Je na večnú škodu, že dnes nám naše zdravotné minimum diktujú v 

mnohých prípadoch farmaceutické firmy, ktoré masívnymi reklamnými 
kampaňami útočia na naše obidve hemisféry a my pri každom zakašľaní 

radšej poslušne odcupkáme do najbližšej lekárne, aby sme minuli 
peniažky na niečo o čom vieme len toľko, že „ten chlap“ z reklamy už po 
pár kvapkách nekašľal... Pritom naše staré a prastaré mamy poznali lieky, 

ktoré nestáli veľa, nepredávali sa v lekárňach a dávala im ich príroda 
sama. Cibuľové ponožky medzi takéto ľudové liečivá patria. Prečo 

ponožky? Po tisícročia vieme, že ľudské chodidlo obsahuje reflexné 
body, spojené s vnútornými orgánmi nášho tela. Na stimuláciu týchto 

bodov sa najčastejšie využíva masáž, no v našom prípade bude na 
tieto body pôsobiť cibuľa. A to na všetky naraz. Ponožkový trik sa aj 

dnes považuje za jeden z najúčinnejších, ktorý preukázateľne dokáže 
zatočiť s neduhmi, akými sú chrípka a prechladnutie. No významne 
pôsobí aj na iné ochorenia a duševné stavy. Cibuľové ponožky majú 
totiž silný čistiaci efekt. Uvoľňujú hlien a spoľahlivo zmiernia bolesti. 
Ich výnimočnosť spočíva v tom, že cez reflexné zóny na chodidlách 
môžu rozvinúť účinok na celé telo. A to dokáže máloktoré liečivo. 

Príprava cibuľových ponožiek vôbec nie je náročná, ani zložitá. Ani 
vám nezaberie veľa času. Ako na to? Rozkrájame nadrobno jednu veľkú 
cibuľu. Rozložíme ju na ľanovú alebo bavlnenú šatku (resp. na dve, ktoré 
môžeme nahradiť bavlnenými vreckovkami), roztlačíme ju a ohrejeme 

na obrátenej pokrievke hrnca, v ktorom sa varí voda. Pozor! Cibuľu nikdy 
neohrievame v mikrovlnnej rúre, lebo sa už po pár sekundách zničia 
významné vitamíny a liečivé zložky. Okrem toho potrebujeme, aby 

zahrievaním cibuľa nevyschla, preto je najideálnejší spomínaný hrniec 
a pokrievka hore dnom. Šatky si dajte na chodidlá tak, aby sa pokrájaná 

cibuľa dotýkala chodidiel. Natiahnite si hrubé ponožky cez nohy a 
udržujte ich v teple. Mali by ste ich mať po celú noc. Ráno si nohy umyte 
v teplej vode a dôkladne vysušte uterákom. Vtedy už určite pocítite, že 

sa cez noc stalo niečo zvláštne. Neveríte? Tak to vyskúšajte. Cibuľové 
ponožky naozaj fungujú a ich účinok je  tisíckrát lepší, ako neustále 

napchávanie sa antibiotikami.
Zdroj: www.dobrarada.sk
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„Futbalová jeseň je za nami“, hovorí Juraj Kozár, prezident OŠK Mojzesovo.
Pohľad na tabuľku síce nevyzerá veľmi pozitívne, skončili sme na 11. 
mieste s 20 bodmi, ale mužstvo dospelých vstúpilo do súťaže vcelku 
pozitívne, keď z prvých troch zápasov sme nazbierali 9 bodov. 
Akurát nás môže mrzieť remíza s Rastislavicami, kde sme mohli 
zvíťaziť, ale aj taký je šport... Potom prišla neúspešná zápasová séria, 
kde sme získali 1 bod, čo je žalostne málo. Po víťazstve na ihrisku 
FC Černík sme dúfali, že sme prelomili smolu, ale ako to býva, prišlo 
rýchle vytriezvenie, keď sme doma podľahli mužstvu TJ AC Mužla. 
Po prehre na ihrisku OŠK Lipová sme zvíťazili na domácom ihrisku 
a priniesli sme 3 body s OŠK Hul, ktoré sme chceli potvrdiť výhrou 
na domácom trávniku, čo nám zase nevyšlo a prehrali sme s OŠK 
Dolný Ohaj. Posledný zápas sme odohrali na ihrisku TJ Družstevník 
Trávnica. Takže rozlúčka s jesennou časťou nedopadla dobre a 
bolo to sklamanie pre všetkých. Celá jesenná súťaž bola ako na 
hojdačke. Výkony hráčov neboli vždy najlepšie, čo sa odzrkadlilo 
aj na končiacom umiestnení v tabuľke. Samozrejme máme ešte 
pred sebou druhu časť súťaže . Verím, že hráči sa dajú po prestávke 
dokopy ako fyzicky tak aj psychicky a začneme jarnú prípravu v plnej 
zostave a sile. Od januára 2017 čaká hráčov zimná príprava, počas 

ktorej budeme pracovať na tom, aby sme sa po sezóne mohli tešiť 
z dobrého umiestnenia v tabuľke VI. liga Meva OBFZNZ. Dúfam, 

že na zimnej príprave sa budú 
zúčastňovať hráči, myslím tým 
všetkých hráčov, aj tých, ktorí z 
rôznych dôvodov skočili počas 
sezóny. Nesmieme zabudnúť na 
našich najmenších hráčov pod 
vedením trénera Maroša Slováka, 
ktorí nám robia radosť svojou hrou 
a ktorí sa umiestnili na 5. mieste. 
Chcem poďakovať celému vedeniu 
OŠK Mojzesovo za prístup k plneniu 
si svojich povinností . Na záver by 
som chcel popriať všetkých členom 
klubu a fanúšikom príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov a nech nám 
držia palce aj v roku 2017.

- Juraj Kozár - 
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