
Naše Mojzesovowww.mojzesovo.sk

Ročník VIII.      číslo 1 / OKTÓBER 2018    časopis občanov obce Mojzesovo

TOHTOROČNÉ  OBECNÉ  SLÁVNOSTI  V MOJZESOVE 
NAVŠTÍVILI  AJ  ZAHRANIČNÍ  HOSTIA str.4.

Svoj sen si splnil 
Dušan Žigrai spolu 
s bubeníkom 
založením skupiny 
Small Boys, ktorá sa 
neskôr premenovala 
na skupinu Démoni. 
V Mojzesove vtedy 
dokázali to, čo 
málokto pred nimi 
– aj napriek ťažkým 
časom pozdvihli 
kultúru v tej dobe 
v našej obci na 
nevídanú úroveň... 
str.10.

Vivien Zlatinská z 
Mojzesova zvíťazila 

na Majstrovstvách 
Slovenska v 

disciplíne hod 
kriketovou loptičkou 

a získala titul 
majsterky SR str.3.

Deň detí v Mojzesove str.6.
MOJZESOVO V KOMOČI NA 

GASTROFESTIVALE ZÍSKALO I. MIESTO
 str.7.



Končí volebné obdobie 2014-2018, 
chcem sa Vám poďakovať za pomoc a spoluprácu!

Vážení Mojzesovčania, 
opäť  sa k Vám prihováram 

prostredníctvom nášho 
obecného časopisu. Chcel 
by som Vás poinformovať,  

aké investičné akcie  

sa tohto roku v obci 
zrealizovali:  Zateplili sme 
budovu obecného úradu, 

na chodbe obecného 
úradu sme znížili strop 
vymenili svietidlá – tu 

sme preinvestovali 
25.060.-€, z toho bola 
dotácia z ministerstva 

financií vo výške  
12.000.-€. Kompletne sme 
zrekonštruovali  sociálne 

zariadenia a vstupnú 
chodbu v kultúrnom dome, 

na prístavbe  kultúrneho 
domu sme vymenili atiku 

a strechu, v kuchyni sme dali 
nové omietky a svietidlá, 
vymenili sme vchodové 

dvere a okná  celkovo 
sme tu preinvestovali 

44.600.-€.
Na miestnom 
futbalovom 

ihrisku  sme pod 
prístreškom postavili 

tribúnu (javisko) 
a zrekonštruovali sme 

sociálne zariadenia, 
celkom nás to vyšlo 
na 7200.- €. V areáli 

Materskej škôlky sme 
postavili pre deti 

záhradný domček 
v cene 2970.-€.

Čo sa týka dotácií, 
tak začiatkom tohoto 

roku sme  podali žiadosť 
o nenávratmý finančný 

príspevok na vybudovanie 

zberného dvora vo výške 
661.600.-€. Táto výzva 
ešte nie je uzatvorená. 

Na zateplenie kultúrneho 
domu – výmenu okien 

sme dostali dotáciu 
z ministerstva financií 

vo výške 7.050.-€. 
Z Nitrianskeho 

samosprávneho kraja sme 
dostali dotáciu na podporu 

športu vo výške 1.310.-€ 
a na podporu kultúry 

1500.- €.
Pokiaľ ide o pripravované 

projekty -  na zberný 
dvor máme  vydané 

stavebné povolenie a 
na zdravotné stredisko 
a kanalizáciu nám bolo 

nedávno vydané územné 
rozhodnutie, v súčasnej 

dobe pripravujeme žiadosti 
na stavebné povolenie.
V budúcnosti by sme 

chceli v obci zrealizovať 
nasledujúce projekty:  

zatepliť a vykonať vnútornú 

rekonštrukciu kultúrneho 
domu – sálu, kuchyňu, 

skladové priestory, javisko. 
Vybudovať zdravotné 

stredisko, kde by sme chceli 
riešiť aj denný stacionár 

pre seniorov. Potrebujeme 

vybudovať novú 
autobusovú zastávku pri 

kostole, urobiť chodník ku 
kostolu od „ Kútu“. V prípade 
získania dotácie vybudovať 

zberný dvor. Na cintoríne 
potrebujeme nové chodníky 

a urnový háj a potrebná 
je aj rekonštrukcia domu 

smútku. V prípade 
získania dotácie začíname 
s budovaním kanalizácie. 

Na futbalovom ihrisku 
plánujeme vybudovať 

zavlažovací systém 
a tribúnu.

Vážení spoluobčania, 
na konci volebného 
obdobia mi dovoľte 
poďakovať vám za 

pomoc a spoluprácu 
počas uplynulých rokov. 

Vďaka patrí všetkým, 
ktorým leží na srdci 

osud našej obce. Pevne 
verím, že ešte toho 

dokážeme spolu veľa, 
aby sa v našej obci nám 

všetkým stále lepšie 
bývalo. Kde je vôľa, tam 
je aj cesta. Ďakujem za 

spoluprácu aj poslancom 
obecného zastupiteľstva, 
pracovníkom obecného 

úradu, všetkým 
spoločenským 

organizáciám na území 
obce a sponzorom. 

Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce Mojzesovo

Zateplenie obecného úradu

Rekonštrukcia v kultúrnom dome
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ZŠ Mojzesovo-Černík po letných prázdninách otvorila svoje 
brány pre 209 žiakov, čo je najviac za posledných 10 rokov

Základná škola Mojzesovo-Černík vytvára 
pre žiakov a pedagógov priestor, ktorý ne-
ustále napĺňame nielen materiálnymi hodno-
tami, ale čo je pre nás dôležitejšie, žiackymi 
úspechmi. Koniec školského roka 2017/18 bol 
mimoriadne úspešný, pretože žiačka Vivien 
Zlatinská zvíťazila na Majstrovstvách Slo-
venska v disciplíne hod kriketovou loptičkou 
s výkonom 60,17 m a získala titul majsterky 
SR (na snímke vpravo). Za mnohé športové 
výkony bola škola ocenená ministerkou škol-
stva SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. 
a národné športové centrum darovalo škole 
športové vybavenie v hodnote takmer 5 000 
eur.
Počas leta sa opäť modernizovali priestory 
školy. V prvom pavilóne bola položená veľko-
formátová dlažba a upravil sa vstup v druhom 
pavilóne zhotovením 3D nábytkovej steny. 
Škola rozkvitá aj preto, že máme šikovných 
žiakov ochotných podieľať sa na jej rozvoji. 
Viackrát sme uskutočnili brigády zamerané 
na výsadbu a úpravu záhonov. Za školským 
futbalovým ihriskom boli vysadené desiatky 
stromčekov, z ktorých bude o niekoľko rokov 
pekná alej.  Určite spríjemní prostredie pre 
ďalšie generácie žiakov. 
ZŠ Mojzesovo-Černík po letných prázdninách 
otvorila svoje brány pre 209 žiakov, čo je naj-
viac za posledných 10 rokov. Do prvej triedy 
zasadlo 22 prvákov.  Novinkou v tomto škol-
skom roku je otvorenie súkromnej základnej 
umeleckej školy v priestoroch ZŠ, v ktorej sa 
žiaci po vyučovaní môžu vzdelávať v hre na 
hudobné nástroje, vo výtvarnom alebo v ta-
nečnom odbore. Na žiadosť rodičov sme roz-
šírili otváraciu dobu školského klubu detí do 
16.30 hod. 

Pokračujeme rozširovaním vybavenia školy z finan-
cií získaných z projektov. Aktuálne sme realizovali 
niekoľko úspešných projektov, v rámci ktorých 
sme zakúpili atletické vybavenie, lyžiarsku výstroj, 
tematické kostýmy a  folklórny súbor Bablnka do-
stal nové kroje. Pripravujeme realizáciu projektu 
výmeny autobusovej zastávky v ZŠ s finančnou 
podporou miestnej akčnej skupiny Cedron. Vďaka 
projektu Nadácie EPH sme získali grant na zakúpe-
nie betónových parkových lavičiek, ktoré žiakom 
spríjemňujú prestávky vonku.
Za skutočne historický okamih môžeme považovať 
výhru - Akadémiu Mateja Tótha pre školu na celý 
rok zdarma. Samotný olympijský víťaz (Rio 2016) a 
majster sveta (Peking 2015) v chôdzi navštívil našu 
školu 10. septembra, kde slávnostne odovzdal 
grant Akadémie Mateja Tótha. Škola tým získava 
špeciálnu športovú prípravu pre žiakov I. stupňa 
ZŠ pod dohľadom Mateja Tótha.  

pripravil: PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školy

Deti a Matej Tóth v telocvični

Prváci a Matej Tóth v škole
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TOHTOROČNÉ  OBECNÉ  SLÁVNOSTI 
NAVŠTÍVILI  AJ  ZAHRANIČNÍ  HOSTIA

V Mojzesove ako každý rok, tak aj 
tento krát prepukli v prvý júlový týž-
deň,,Obecné slávnosti“, na ktorých sa 
zúčastňujú známi interpreti a kapely z 
okolia... Tento rok sme pozvali dokonca 
aj zahraničných hostí, ktorí nás poctili 
návštevou z Bieloruska a  Chorvátska, 
nakoľko boli aj súčasťou medzinárod-
ného folklórneho  slovanského festi-
valu SLAVICA. Zahraniční hostia prišli 
napoludnie autobusom  do našej obce 
a zaparkovali pred Obecným úradom. 
Zástupcovia  vedenia obce a miestni  
obyvatelia sa zišli v areáli amfiteátra,  v 
blízkosti nášho multifunkčného ihris-
ka,  kde na úvod vystúpila ľudová hu-
dobná skupina Komjatickí mládenci. Tí 
vytvorili mimoriadne priateľskú priaz-
nivú atmosféru a následne po nich sa 
našim obyvateľom prihovoril  starosta 
obce Ing. Jozef Čunderlík a predseda 
slovanského občianskeho združenia 
Slavica Miloš Zverina. Starosta poroz-
prával všetkým prítomným  o tom, čo 
všetko sa v obci zmenilo, čo sa vybu-
dovalo a zrekonštruovalo, oboznámil 
prítomných s programom Obecných 
slávností. Pán Zverina hovoril o slovan-
skej kultúre, ktorá spája všetkých ľudí 
dobrej vôle na celom svete, nielen Slo-
vanov. Po predstavení vystupujúcich 
súborov svoje umenie predviedla päti-

ca z bieloruskej sku-
piny ľudovej piesne 
PLISA z mesta Smo-
leviči a početná sku-
pina chorvátskeho 
folklórneho súboru 
Ľudovít Štúr z mesta 
IIok. Následne po vy-
stúpení  zástupcovia 
OÚ a vystupujúcich 
súborov spolu s di-
vákmi zasadili LIPU  
slovansko - sloven-
ského priateľstva a 
urobili spoločnú fo-
tografiu na pamiat-
ku. Potom sa všetci 
presunuli do areálu 
miestneho futbalo-
vého ihriska, kde sa začínali oficiálne 
Obecné slávnosti.  Starosta privítal 
hostí,  medzi  ktorých patrili aj  poslanci 
Mgr. Marián Kéry,  Mgr. Eva Smolíková,  
Ing. Helena Bohátová, PhD. a MUDr. Ti-
bor Matuška, CSc.
Oslavy sa mohli začať ! 
Najprv sa súbory pohostili chutným 
gulášom, občerstvili sa domácimi sla-
nými i sladkými špecialitami od našich 
šikovných gazdiniek a potom začal 
krásny kultúrny program, na ktorom 
vystúpili hostia: zo Slovenska a to Kom-

jatickí mládenci, 
hosťujúci súbor 
Ľudoví Štúr z 
Chorvátska, hos-
ťujúci súbor PLI-
SA z Bieloruska. 
Divákom sa vy-
stúpenia páčili a 
nadšene tlieskali. 
Starosta obce sa 
chcel úprimne 
poďakovať všet-
kým občanom 
našej obce za ich 
spoluprácu pri 

jej budovaní a rozvoji, tak nasledovalo 
oceňovanie, kde všetkým predvolaným 
osobne poďakoval a každý si odniesol 
tašku s pamiatkovými predmetmi. Z 
ďalších známych interpretov vystúpila 
aj pani Vlasta Mudríková, heligonkárka, 
ktorá je populárna v našom okolí nielen 
vďaka televízii Senzi. Tak ako aj minulý 
rok nás opäť navštívila skupina Kortina 
– trojčlenná skupina mladých spevá-
kov, ktorých poznáme taktiež vďaka už  
spomínanej televízie. Ďalej sa predsta-
vila speváčka Dominika Mirgová, ktorá 
sa ešte v roku 2007 zúčastnila reality 
show Slovensko hľadá Superstar, kde 
skončila na druhom mieste. Bola spre-
vádzaná živou kapelou, ktorú si miestni 
obyvatelia fantasticky užili spevom a 
tancom a na svoje si prišli i fanúšikovia 
populárnej skupiny MAFIA CORNER, 
ktorá vystupuje po celom Slovensku i v 
zahraničí.  Pre našich najmenších oby-
vateľov sme pripravili  veľa veselých 
atrakcií a futbalový areál sršal spevom, 
dobrou náladou a doslova praskal vo 
švíkoch... Panovala tam vynikajúca ná-
lada.

- Marcela Komáromyová - 
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BAOBABOVO 2018

Aj tento rok sme opäť pripravili pre naše detičky ich obľúbený letný tábor, ktorý nesie názov BAOBABOVO.
Prvý deň sme uvítali deti, zaradili ich do skupiniek, kde si  každá skupinka vymýšľala vlastný názov a vyrábala svoje vlajky. 
Spoločne sme batikovali tričká, ktoré mali neskôr oblečené na spoločné výlety. Tento rok sme si vybrali výlet na Ranč pod 
Babicou, kde mohli deti vidieť MINI 

ZOO, a zajazdiť si na koníkoch. Nakoľko 
nás počas týždňa zastihol i jeden daž-
divý deň tak sme pre deti zabezpečili 

náhradný program a navštívili sme kino 
CINEMAX v Nitre.Ďalšie dni prebiehali 
na miestnom futbalovom ihrisku, kde 

detičky  zažili kopec zábavy, rôzne 
súťaže, dokonca sa hádzali vodnými 

balónikmi. Táto disciplína ich bavila asi 
najviac !!! V posledný deň nás navštívili 

štátni policajti, ktorí deti nesmierne 
svojou návštevou potešili a prekvapili. 
Deti si odniesli domov kopec vzrušu-
júcich zážitkov a už sa tešia na tábor v 

budúcom roku! 
- Komáromyová - 

Ing. Jozef Čunderlík so svojim tímom a poslancami, 
ale aj s občanmi, zvládol úlohy na výbornú!

Nebývam v Mojzesove dlho..., od roku 1998 sme rekreačne pre-
bývali s celou rodinou v tejto obci – tzv. víkendové pobyty. Člo-
vek utečie z ruchu mesta, aby zažil trochu folklóru v obci... Musím 
povedať, že tie roky a začiatok nového tisícročia po rok 2010 – sa 
ani tak veľa v obci nedialo, resp. som to neregistrovala. Dedinka 
akoby spala, aktivity nulové a v porovnaní  s inými obcami akoby 
Mojzesovo prešľapovalo na mieste... V roku 2011 nastala prelo-
mová situácia, jednak v mojej rodine, ale aj v obci. Do funkcie 
nastúpil nový starosta – Ing. Jozef Čunderlík. Ja som  ho osobne 
nepoznala a ľudia sa vyjadrovali veľmi opatrne na jeho adresu. Ja 
som v tomto období viac-menej vážne zvažovala definitívny od-
chod z Mojzesova, predaj domu, lebo skutočne sa nič v obci ne-
vyvíjalo v duchu doby, alebo len veľmi málo. Avšak po stretnutí s 
Ing. Jozefom Čunderlíkom, kde sme podrobnejšie porozprávali o 
tom, aké má plány – som predsa ešte skúsila vydržať, či naozaj sa 
obec preberie k životu. A ona sa prebrala! Aj vďaka schopnému 
vedeniu nového starostu, aj vďaka šikovným poslancom, ale aj 
občanom, ktorí len potrebovali správnu organizáciu a nakopnu-
tie v tom správnom zmysle, a ktorým sa nelenilo urobiť aj niečo 
naviac pre iných. A tak som sa aj ja rozhodla svoj dom dostavať 

– vtedy mi veľmi pomohla firma Ing. Pavla Guláša, zároveň sa 
skonsolidovali okolnosti a nakoniec sa moje víkendové pobyty 
v Mojzesove zmenili na stále bývanie. Cítim sa tu v pohode, je 
tu kľud a teším sa, že obec stále niečo zveľaďuje, modernizuje, 
okrem toho ešte aj žije spoločenským a kultúrnym životom. Ob-
čania sa angažujú v spoločenských organizáciách, stretávajú sa 
na akciách, zábavách, obecnej zabíjačke... Ing. Jozef Čunderlík 
nesklamal, aspoň mňa určite nie. Ale myslím, a aj podľa zistenia 
viem, že nesklamal ani ostatných. Mojzesovo sa pohlo dopre-
du a stále ide dopredu! A to je ten najdôležitejší fakt. Ing. Čun-
derlíkovi chcem týmto poďakovať aj za iných a zaželať mu ešte 
veľa dobrých nápadov pri zveľaďovaní obce. A najmä mu želám 
pevné zdravie! To želám samozrejme aj poslancom obecného za-
stupiteľstva a vlastne všetkým občanom Mojzesova! Mojzesovo 
je moderná obec, ktorá napreduje s dobou a všíma si potreby 
občana. A takúto obec vytvoril starosta Ing. Jozef Čunderlík s po-
slancami, pracovníkmi obce, ale aj všetkými aktívnymi občanmi 
v Mojzesove.

VEĽKÁ VĎAKA!
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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Uplynulé obdobie bolo bohaté na 
kultúrne podujatia. Ako každý rok, 

tak aj tento otvorila obecná zabíjačka 
spoločenský život v našej obci. 

Tradičný kočový sprievod, predaj 
domácich zabíjačkových výrobkov 

a tancovačka pri ochutnávaní 
špecialít a dobrého vínka... to všetko 
je neodmysliteľnou súčasťou našej 

tradičnej zabíjačky.
Oslavy 1. Mája sa niesli v duchu 

spevu a tanca, kde vystúpili žiaci zo ZŠ 

Mojzesovo – Černík a folklórny súbor 
Bablnka. Po príhovore nášho pána 

starostu sa začala zábava a tradičná 
prvomájová opekačka za tónov hudby 

skupiny DUO Sírius.
Prvú májovú nedeľu obec doslova 

praskala vo švíkoch, nakoľko 
zažila návštevu motorkárov. Tí sú 

neodmysliteľnou súčasťou tradičnej 
MOTOPÚTE, ktorá prebieha 

v neďalekej obci. Je to poďakovanie za 

šťastne odjazdené kilometre. Motopúť 
2018 sa v POZBE začala svätou 

omšou a po nej nasledovala jazda 
po okolitých obciach. Tento rok mali 

zastávku aj u nás, pred obecným 
úradom. Gazdinky s radosťou napiekli 
rôzne slané a sladké chuťovky, ktoré 

sa podávali na štyroch miestach popri 
hlavnej ceste, kde motorkári parkovali. 
Potešenie z ich návštevy malo hlavne 
mužské osadenstvo, ale s radosťou sa 
vyfotili a pokochali aj ženičky s deťmi.

Kultúrne akcie v priebehu roka 2018 v našej obci

Deň detí

Deň detí

Detské rybárske preteky

Obecné slávnosti

1. máj
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V máji občania mohli absolvovať ešte 
jednu krásnu Oslavu sv. Urbana. Tá 

začala požehnaním viníc našim pánom 
farárom ThDr. Pavlom Linetom PhD. 

Ženičky zo spevokolu zaspievali krásne 
piesne a deti z folklórneho súboru 

BABLNKA taktiež prispeli k programu 
svojím spevom a tancom. Aj tu sa 

všetci mohli pohostiť chutnými 
dobrotami, vínkom a gulášom z diviny, 

ktorý nám navarili naši poľovníci. 
V júnovú 

sobotu na deti čakalo kopec zábavy, 
nakoľko oslavy medzinárodného 

dňa detí začali rybárskymi pretekmi 
na miestnom rybníku. Vďaka našim 
sponzorom bolo pripravených veľa 
hodnotných cien, z ktorých sa deti 

nesmierne tešili. Rodičia i všetci ostatní 
občania sa mohli občerstviť rybacou 
polievkou, hostesky roznášali v okolí 
rybníka chutné hot dogy a starali sa 

o pitný režim. 

Na miestnom ihrisku prepukla zábava 
v popoludňajších hodinách. O tú sa 

postarali príslušníci PZSR, ktorí deťom 
predviedli ukážky a prácu psovodov, 

príslušníci hasičského zboru predviedli 
svoje auto a naše animátorky maľovali 
deťom tváričky. Ani tento rok nesmel 

chýbať skákací hrad a vyskúšali sme aj 
novinku v podobe AQUAZORBINGU – 

obrovské gule plné vzduchu, v ktorých 
sa deti vyšantili na vodnej 

hladine bazénu.
V piatich disciplínach 

boli deti ocenené 
medailami a balíčkami so 

sladkosťami. Nechýbali 
ani sladké dobroty 

od gazdiniek z obce 
a kotlíkový guláš.

-marcela-

2. až 4. augusta  2018 sa konal v Komoči Gastrofestival, kde súťažilo vo varení 250 družstiev. 
Tejto súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z našej obce, ktoré ju vzorne reprezentovalo. 

Jedlá hodnotili uznávaní kuchári ako Jaroslav Žídek, Vojto Artz, Benke Laci Bácsi  a ďalší 
porotcovia. Naše družstvo v kategórii  „ryby“ získalo prvé miesto – cenu zlatej varešky a vo 

voľnej  kategórii  „mäsité jedlá“ sme obsadili  tretie miesto, cenu bronzovej varešky.

Kultúrne akcie v priebehu roka 2018 v našej obci

Oslava sv. Urbana

Motopúť
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„Deti potrebujú zdravú výživu, otužovanie a pohyb 
na čerstvom vzduchu,“ hovorí detská lekárka MUDr. Jana Tuchyňová.

Ako pediatrička pôsobí už 23 
rokov a svojim malým pacientom 
je k dispozícii okrem Šurian i 
v detskej ambulancii v Mojzesove 
už od roku 1999. Aj na základe 
svojich dlhoročných skúseností vie 
mamičkám vždy ochotne poradiť 
a pomôcť, keď ich dieťa znenazdajky 
ochorie. Prečo je potrebné dbať 
u detí na zdravé stravovanie, ako im 
vieme najlepšie posilniť imunitu a ako 
je to s dôležitosťou preventívnych 
prehliadok nám v rozhovore viac 
prezradila MUDr. Jana Tuchyňová.
o Vraj pôsobíte ako detská 
lekárka v Mojzesove - v 
ktoré dni Vás tu môžu detskí 
pacienti nájsť? Ako ste tu 
spokojná?
- Do Mojzesova chodím pravidelne 
každý utorok a štvrtok a samozrejme 
pacienti ma môžu navštíviť 
kedykoľvek počas ordinačných hodín 
v ambulancii v Šuranoch, ak potrebujú 
odbornú lekársku pomoc alebo radu. 
Práca lekára pediatra je náročná, 
vyžaduje si neustále vzdelávanie 
a časovo zasahuje i do súkromia. Do 
ambulancie v Mojzesove chodím 
rada, mamičky sú šikovné, často 
si vedia aj samé poradiť s liečbou 
ľahších ochorení (možno preto, že sa 
poradia so svojou mamou, babkou či 
kamarátkou), a tak počkajú, až kým 

neprídeme do Mojzesova. Ani si tu 
nespomínam na hádku v čakárni, že sa 
niekto predbehol. Avšak ambulancia 
i čakáreň v Mojzesove by si zaslúžili 
lepšie priestory, aby sa tu aj malí 
pacienti a rodičia cítili lepšie.
o Letné prázdniny sa skončili 
a s nástupom do materských 
a základných škôl sa deti 
musia vysporiadať i s väčším 
rizikom šírenia chorôb... Dá 
sa vôbec na toto obdobie po 
zdravotnej stránke pripraviť?
- Deti potrebujú zdravú výživu, 
otužovanie a pohyb na čerstvom 
vzduchu. Čo sa týka výživy, okrem 
iného je potrebný aj prísun 
vitamínov, hlavne v prirodzenej 
forme, a to konzumáciou ovocia 
a zeleniny, najlepšie sezónnej a úplne 
ideálne domácej, aj keď niekedy 
nevyzerá tak lákavo ako z obchodu. 
Deti často nevedia, čo je pažítka, jarná 
cibuľka, nejedia cesnak, kapustu. 
Taktiež mnohé deti odmietajú jesť 
mäso, alebo jedia len kuracie prsia. Je 
potrebné jesť aj iné druhy mäsa 
a ryby. Už pre bábätká je potrebný 
pobyt na čerstvom vzduchu denne 
za každého počasia. A to platí aj pre 
staršie deti, len treba prispôsobiť 
oblečenie a dĺžku pobytu vonku. S 
pohybom sa to dá čiastočne vyriešiť aj 
chôdzou pešo do škôlky či školy.

o S detskými chorobami sa 
vo svojej ordinácii stretávate 
dennodenne - čo najčastejšie 
trápi najmenších pacientov, 
teda deti v predškolskom 
veku, a čo zasa tie staršie 
deti? 
- Najčastejšie sa stretávam 
s ochoreniami dýchacích ciest 
a teplotami. Staršie deti častejšie 
trpia bolesťami hlavy či brucha. Ale 
spektrum chorôb je široké, riešime 
aj hnačky, infekcie močových 
ciest, kožné ochorenia, úrazy či 
zväčšené lymfatické uzliny.
o Je vhodné deťom podávať 
pred nástupom do školy / 
škôlky nejaké vitamíny? Ako 
im najlepšie môžeme posilniť 
imunitu? 
- Vitamíny sú potrebné, ale 
uprednostňujem ich v prirodzenej 
forme. Existujú aj prípravky z hlivy 
ustricovej, kolostrum či probiotiká.
o A posledná otázka - prečo je 
preventívna prehliadka u detí 
taká dôležitá a čo všetko sa v 
rámci nej u dieťaťa vyšetruje?
- Každá preventívna prehliadka 
všetkých detí je spojená s celkovým 
fyzikálnym vyšetrením dieťaťa, 
meraním výšky a váhy. U malých 
detí meriame obvod hlavičky, 
u väčších tlak krvi, pulz, vyšetrujeme 
zrak, sluch, moč. U dojčiat na 
preventívnej prehliadke sa snažíme 
zistiť, či dieťa prospieva, hodnotíme 
psychomotorický vývoj a usilujeme sa 
tiež zachytiť vrodené chyby a včasne 
ich liečiť. Takisto radíme mamičkám 
v starostlivosti o deti, ohľadom 
dojčenia či umelej výživy a podávania 
príkrmov. U väčších detí sa snažíme 
zachytiť ochorenia zraku, ortopedické 
chyby či iné v ich začiatku, keď 
je liečba úspešnejšia. Súčasťou 
niektorých prehliadok je aj povinné 
očkovanie.

-májeková-
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Pôvodne chcela byť 
detskou lekárkou, no 
osud to zariadil tak, že 
je z nej dnes skúsená 
stomatologička s pomaly 
viac ako 50-ročnou praxou. 
Svoju zubnú ambulanciu 
v Mojzesove pokladá MUDr. 
Eva Vnuková za svoj druhý 
domov. Pacienti sa jej 
zverujú nielen so svojimi 
starosťami s boľavými 
zubami, ale častokrát i s 
osobnými problémami. 

o Ako dlho pracujete 
v zubnej ambulancii 
v Mojzesove? Máte 
ambulanciu ešte aj 
niekde inde? 
- Do ambulancii 
v Mojzesove som nastúpila 
v roku 1967, v podstate 
len mesiac po tom, čo 
som skončila štúdium na 
vysokej škole. Vtedy bolo 
trochu ľahšie nájsť si prácu. 
Keďže Mojzesovo nie je 

veľmi veľká obec, k môjmu 
obvodu patria ešte obce 
Michal nad Žitavou 
a Kmeťovo. Tam chodievam 
ordinovať v pondelok 
a štvrtok a tu v Mojzesove 
som svojim pacientom 
k dispozícii v utorok, stredu 
a piatok. 

o Ako ste si tu zvykli?
- Momentálne sem chodím 
už pomaly ako domov... 
No zo začiatku som si tu 
veľmi ťažko zvykala, ani 
podmienky na vykonávanie 
zubnej starostlivosti 
neboli ideálne. Náročné 
bolo najmä to, že ma 
takpovediac hodili do 
vody a ja som sa musela 
naučiť plávať. Vtedy bol 
šéfom doktor Jaroslav 
Mucha z Bánova a ten vždy 
s obľubou hovorieval: „Keď 

mi Vnuková pošle niečo na 
konzultáciu, to si môžem 
vysúkať rukávy a dve 
hodiny s tým robiť.“ Boli tu 
totiž prípady, ku ktorým 
som sa stavala tak, že to 
jednoducho musím urobiť, 
pretože je to moja práca.

o Prečo ste sa vlastne 
rozhodli stať zubnou 
lekárkou? 
- Pôvodne som chcela 
byť detskou lekárkou, 
no v tom čase, keď sme boli 
na prijímačkách a človek 
sa chcel na toto štúdium 
dostať, mi povedali, že ma 
prijmú, ale len v odbore 
stomatológia, pretože 
v odbore všeobecné 
lekárstvo pre deti a dorast 
už nebolo miesto. Prijali ma 
s tým, že v budúcnosti sa to 
zmení, avšak to sa neudialo. 
Potom som si našla 

manžela, tiež zubára, takže 
som v stomatologickom 
odbore zotrvala. Mojím 
cieľom bolo pomáhať, 
síce nie so zubami, ale 
detičkám... No možno sa 
aj dobre stalo a zrejme to 
takto malo byť.

o  Aké sú najčastejšie 
problémy, s ktorými 
Vás ľudia navštevujú? 
Stále sú to zubné 
kazy? 
- Keď ku mne ľudia prídu, 
porozprávajú mi všelijaké 
problémy ešte predtým, 
než sa dostaneme 
k samotnému problému 
so zubom. Avšak kazivosť 
zubov je veľmi veľká. Medzi 
mojimi pacientami sú často 
starší ľudia, ktorí si väčšinou 
dávajú robiť protézy... 
Vážnejšie problémy sa 
už riešia v chirurgickej 

ambulancii v Nitre. 

o V tomto odbore 
máte dlhoročné 
skúsenosti. Zažili 
ste napríklad 
s pacientami 
v Mojzesove aj niečo 
kuriózne? 
- Raz ku mne prišla 
pani, ktorá má už vyše 
80 rokov a veľmi sa mi 
ospravedlňovala, aby som 
sa nehnevala, ale ona sa ma 
chce niečo opýtať. V hlave 
som si premietala, čo také 
by to mohlo byť, až z nej 
vyšla otázka, aký krém vraj 
používam, pretože som 
stále rovnaká. 

o Navštevujú Vás aj 
detskí pacienti? 
- V minulosti sme mali veľmi 
veľa detských pacientov, 
no teraz už nie. Môže za to 
nový zákon, ktorý hovorí 
o tom, že v prvom rade 

rodič má zodpovednosť 
a slobodnú voľbu v tom, 
akého zubného lekára si 
vyberie. Predtým sme však 
chodili dvakrát do roka na 
prehliadku do školy, ktorú 
vtedy navštevovalo oveľa 
viac detí ako teraz. Keď 
potom prišla revolúcia, 
všetko sa zmenilo, takže i 
tých detských pacientov už 
bolo pomenej. Aj rodičia 
chodia napríklad do Šurian, 
kde si s deťmi vybavia 
všetky potrebné vyšetrenia. 
Osobne si myslím, že 
už sme taká dožívajúca 
ambulancia, aj ja už 
pomaly odchádzam do 
dôchodku... No zakaždým 
mám nejakého pacienta, 
ktorému treba vytrhnúť zub 
a na budúci rok ho bude 
potrebné dorobiť. 

-májeková-

„Zubná ambulancia v Mojzesove je mojím druhým  
domovom,“ hovorí zubná lekárka MUDr. Eva Vnuková.
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„Malí chlapci“ s veľkým odhodlaním – Small Boys 
kultúrny život v Mojzesove rozbehli naplno

Prvý hudobný nástroj bola 
v jeho siedmich rokoch ústna 
harmonika a hra na ďalšie 
nástroje ako mandolína, 
gitara, heligónka či dokonca 
saxofón ho predurčili k tomu, 
že svoj hudobný talent 
rozvinie naplno. Svoj sen 
si splnil Dušan Žigrai spolu 
s bubeníkom založením 
skupiny Small Boys, ktorá 
sa neskôr premenovala na 
skupinu Démoni. V Mojzesove 
vtedy dokázali to, čo málokto 
pred nimi – aj napriek ťažkým 
časom pozdvihli kultúru 
v tej dobe vo svojej obci na 
nevídanú úroveň. 

Kapela mala úspech 
v širokom okolí

Rodák z Mojzesova Dušan 
Žigrai spomína na začiaky 
založenia kapely s nostalgiou. 
Písal sa rok 1968, kedy sa 
u neho zrodila myšlienka 
založiť kapelu. Small Boys 
(preklad z angl. Malí chlapci) – to 
bola skupina mladých 15-ročných 
chlapcov, ktorá sa čoskoro stala 
žiadanou v širokom okolí. A neostalo 
len pri tom. „Hrávali sme nielen 
v Mojzesove, ale v podstate v celom 
Nitrianskom, Levickom či dokonca 
Komárňanskom okrese,“ dopĺňa 
zakladateľ kapely. „Zábava bola 
napríklad v piatok, v sobotu svadba, 
v nedeľu hody, v pondelok 
hodky – hrali sme štyri 
noci po sebe. Zmluvy na 
svadby sme mali spravené 
už približne rok dopredu.“ 
O žiadanosti kapely hovorí 
aj fakt, že ak hrali títo „malí 
chlapci“ na nejakej zábave, 
bol to zaručený „biznis“ 
pre prevádzkovateľa, ktorý 
mohol rátať s vysokou 
účasťou návštevníkov. 
O tri roky po založení 
skupiny však nastala doba 
normalizácie, preto skupina 
už nemohla používať 
anglický názov. Zo Small 
Boys sa tak stali Démoni. 

Spievali a hrali 
i najnovšie 

zahraničné hity
Hodiny, týždne, ba dokonca 
mesiace driny, skúšok a 
nahrávania pred prvými 
vystúpeniami boli potrebné 
k tomu, aby mohla skupina 

disponovať širokým repertoárom 
rozličných druhov piesní. „Mali sme aj 
niečo vlastné, ale väčšinou sme hrávali 
piesne od Olympicu, Dalibora Jandu, 
Mira Žbirku, Karola Duchoňa, Dušana 
Grúňa, pričom s dvomi poslednými 
menovanými sme sa neskôr i osobne 
stretli.“ Vo vtedajšej dobe anglicky 
málokto vedel, no „Démoni“ sa vynašli 
a na zábavách od nich zazneli tiež 
piesne od zahraničných kapiel - Boney 

M, Drupi, Smokie, The Rolling 
Stones. V skutočnosti bola 
veľká drina napočúvať piesne 
v angličtine a zaspievať ich 
tak, aby sa foneticky aspoň 
približovali k originálu. Takto 
to urobili napríklad s piesňou 
Babylon od Boney M. „Mali 
sme skvelého bubeníka, 
ktorý mal naladené rádio 
Luxemburg, kde vždy hrali 
najnovšie hity. Túto skladbu 
sme vďaka nemu nahrali, 
nacvičili a dokonca sme ju 
začali hrávať na zábavách skôr, 
ako ju odvysielal v tej dobe 
Československý rozhlas. Ľudia 
tomu nemuseli rozumieť, išlo 
len o to, aby sa to podobalo 
na originálnu verziu,“ dodáva 
s úsmevom Dušan Žigrai, 
ktorý sa v kapele venoval vo 
veľkej miere najmä sólovému 
spevu.  

Predbehli dobu
Kapela chlapcov z Mojzesova 

začala vôbec medzi prvými hrávať 
vonku pod holým nebom, čo bolo 
v 70. a 80. rokoch takmer nemysliteľné. 
Kultúrne domy v okolitých obciach 
totiž kapacitne nestačili a  veľkosťou 
svojich priestorov vyhovovali len 
kultúrne domy v Dolnom Ohaji 
a v Mojzesove. Jednou z najväčších 
kultúrnych udalostí, akú obec 
Mojzesovo v roku 1978 zažila, bola 
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Spoločenská kronika obce / november 2017 - august 2018
Narodili sa

Zoja Čunderlíková, Soňa Uhríková, Diana Chovanová, Timea Opátová, Jakub Čunderlík, Ela Buranská,  
Sebastián Žembera, Diana Duchoňová, Olívia Teplanová, Timon Števár

Uzavreli manželstvo
Vratko Žembera – Zuzana Bagalová, Martin Jurčaga – Veronika Vaneková, Michal Gúgľava – Lucia Laurová, 

Lukáš Galbavý – Lenka Vdovjaková, Ján Bieleš – Jana Kašparová, Miroslav Habaj – Michaela Mrázová,  
Ladislav Száraz – Radka Nosianová

Opustili nás
Jozef Jelšic, Mária Laurová r. Borovicová, Dominik Lauro, Vladimír Chovan, Gabriela Halásová r. Mrnuštíková, 

Ivan Lauro, Helena Gáliková r. Sedlárová, Mária Mrázová r. Porubská, Otília Halánová r. Harangozová,  
Mária Chovancová r. Ardonová, Emília Kajanovičová r. Poláková, Ivan Gábriš

pripravila: Alexandra Smutná, obecný úrad Mojzesovo

nepochybne akcia, o ktorej môžeme 
povedať, že bola akýmsi malým 
predchodcom dnešného festivalu 
Pohoda v Trenčíne. Líder kapely 
dotiahol do Mojzesova približne 18 
kapiel z okolia, ktoré striedali svoje 
hudobné žánre od soboty večera až 
do nedele rána. V tom čase obvykle 
prázdne námestie sa premenilo 
na preplnený areál neskutočného 
množstva ľudí a odparkovaných áut, 
čo bol vzhľadom na dedinu s dvomi či 
tromi autami nezvyčajný jav. „Výťažok 
z tejto akcie sme v podobe hračiek 
a financií venovali istému detskému 

domovu v Štúrove, za čo nám riaditeľ 
tohto domova neskôr i písomne 
poďakoval.“ 

V Mojzesove sa im podarilo 
kultúrny život odštartovať 

naplno
Počas svojho dlhého 17-ročného 
pôsobenia robili chlapci zo skupiny 
Démoni obci Mojzesovo veľmi dobré 
meno. Aj napriek ťažkej dobe, ktorá 
takémuto svojvoľnému kultúrnemu 
vyžitiu veľmi nepriala, dokázali, 
že s chuťou a odhodlaním sa dá 
dosiahnuť takmer všetko. Kultúrny 
život v obci nabral vďaka nim úplne 

iný rozmer a Dušan Žigrai považoval za 
povinnosť vydať malú spomienkovú 
brožúru pri príležitosti 50. výročia 
založenia kapely, ktorá vydržala 
zabávať ľudí krásnych 17 rokov. „Rád 
by som chcel ukázať mladým, ako 
sa žilo v tej dobe, ako sme všetko 
prežívali, hoci to boli neraz ťažké, no 
napriek tomu krásne časy. Možno ich 
to inšpiruje a naštartuje k tomu, že 
založia oni sami nejakú kapelu, ktorá 
by opäť zviditeľňovala v dobrom 
svetle obec Mojzesovo, ako sme to 
robili my,“ uzatvára. 

-májeková-
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Najväčšiu radosť urobili našej obci najmenší futbalisti
Po úspešnej jesennej časti 
začalo mužstvo dospelých 
zimnú prípravu začiatkom 

januára. Potom nasle-
dovalo zimné 5-dňové 
sústredenie v Starých 

Horách, ktoré absolvovalo 
18 hráčov. Bolo výborne 

zorganizované v krásnom 
prostredí. Sústredenie 

sa ukončilo priateľským 
zápasom na umelej tráve 

v Banskej Bystrici proti 
mužstvu Hrochoť (účast-
ník V. ligy SsFZ). Potom sa 
mužstvo pripravovalo v 

domácich podmienkach. 
Odohralo ďalšie prípravné 
zápasy s dobrými súper-
mi, ako sú Veľké Lovce, 

Hurbanovo, Šurany juniori 
a Tvrdošovce „B“. Mužstvo 

napokon v maj. súťaži 
skončilo na 6. mieste so 

ziskom 55 bodov a so 
skóre 73:49 (17 výhier, 4 

remízy, 9 prehier). Najlep-
ším strelcom bol Marián 
Hoppan s počtom gólov 

34. Trénerom mužstva bol 
Michal Feherváry, ktorý po 

skončení sezóny ukončil 
trénovanie nášho muž-

stva. Týmto sa mu chceme 
poďakovať v mene hráčov, 

funkcionárov klubu a v 
mene divákov za skvelú 

prácu, ktorú počas pôso-
benia v klube odviedol. 

Mužstvo žiakov pôsobilo v 
IV. Lige SŽ U15 skupina „D“. 

skončilo na 4. mieste so 
ziskom 18 bodov a skórom 
40:63 (6 výhier, 9 prehier). 
Najlepším strelcom muž-
stva bol Timotej Bencsík 
s 19 gólmi. Trénerom bol 

Maroš Slovák. 

Najväčšiu radosť nám 
pripravili najmenší futba-
listi. Mužstvo prípravky sa 
dokázalo prebojovať na 

Finálový turnaj ligy prípra-
viek Kornela Salátu, kde 
sa stali víťazmi skupiny 
„D“ so ziskom 45 bodov 

a výborným skóre 131:29 
(15 výhier, 3 prehry). V 

samotnom Finálovom tur-
naji, ktorý sa uskutočnil na 
našom futbalovom ihrisku, 

si v 1. semifinálovom zá-
pase vybojovali postup do 
finále, keď porazili Dvory 
n. Žitavou s výsledkom 

12:0. Vo finále naše muž-
stvo zvíťazilo nad SAVC 
Nové Zámky 4:1 a stalo 

sa Majstrom okresu Nové 
Zámky v kategórii MŽ 

U12. Najlepším strelcom 
mužstva bol Marek Šimon 

s 37 gólmi a najlepším 
hráčom počas celej sezóny 

bol Patrik Baláž, ktorý k 
víťazstvu v IV. lige MŽ U12 
pridal aj víťazstvo v III. lige 
MŽ U13, kde hral strieda-
vý štart za mužstvo FKM 

Nové Zámky „B“. Trénerom 
bol M. Slovák.

Na záver ďakujeme 
všetkým hráčom, funkci-
onárom, starostovi obce, 

obecnému zastupiteľstvu, 
rodičom detí, sponzorom 
a všetkým, ktorí nás počas 
celej sezóny podporovali. 
Veľká vďaka patrí i nášmu 
prezidentovi FK, pánovi 

Jurajovi Kozárovi, ktorý sa 
rozhodol ukončiť spolu-
prácu z osobných dôvo-

dov. 
- Obec Mojzesovo - 
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