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Vážení spoluobčania, milí čitatelia nášho obecného časopisu!
Na sklonku roka 2019 sa k Vám prihováram ako zástupkyňa starostu obce Mojzesovo. V najbližších dňoch sa rozlúčime
z rokom 2019 – je to rok, ktorý bol pre
našu obec rokom zmien vo vedení obce,
zapríčinených predčasným skonom nášho pána starostu Ing. Jozefa Čunderlíka,
ktorému chcem aj touto cestou vzdať
úctu ako starostovi, priateľovi, obyvateľovi Mojzesova!

ďakujem tým jedenástim obyvateľom a
návštevníkom Mojzesova, ktorí v sychravú
sobotu 7.12.2019, spolu so mnou na poliach sadili stromy, ktoré budú v budúcnosti plniť hneď niekoľko funkcií – sú to
stromy medonosné, stromy budú tvoriť
prirodzený vetrolam a zároveň sú súčasťou
vodozádržných opatrení obce.

Česť Tvojej pamiatke,
pán starosta!

Život v Mojzesove napriek smutnému a
ťažkému roku nezastal, ale pokračuje ďalej. Obyvatelia obce sa mali možnosť vyžiť
kultúrne, športovo, spoločensky nielen v
rámci akcií, ktoré usporiadala obec, ale aj
spoločenské organizácie v obci.
Obecná zabíjačka, Svätenie viníc – slávnosti sv. Urbana či Obecné slávnosti, dali
priestor na kultúrne vyžitie všetkým obyvateľom. Veľkému záujmu zo strany malých aj
veľkých obyvateľov sa dostalo rozprávkovým vinohradom – oslavám MDD, počas
ktorých sa zúčastnení mali možnosť poprechádzať a zasúťažiť si v krajine rozprávok.
Vinohrady sa na jeden deň premenili na
rozprávkovú krajinu, ktorá ponúkla svojim
návštevníkom nielen dostatok možností
zasúťažiť si, ale aj posedieť si v príjemnom
prostredí vinohradov. Koniec roka sa niesol v znamení gratulácií a osláv, či už to
bola slávnosť zorganizovaná k Úcte starším, odmenenie dlhoročných a ocenených
darcov krvi z obce, alebo uvítanie detí do
života. RVC Nitra poskytol obci v roku 2019
dotácie na kultúru a šport vo výške 3400€.
Okolie Mojzesova sme si zveľadili dokončením posedenia na vinohradoch, kde sa do
altánku nainštalovali stoly a lavice na sedenie. Ďalšie lavičky sú pripravené na inštalovanie do parku pred cintorínom. V letných mesiacoch sa opravila komunikácia
– štátna cesta v obci Mojzesovo, smerom
ku krížu. Podarilo sa sčasti zrekonštruovať
aj cestu na vinohradoch, ktorá bola poškodená vplyvom ťažkej poľnohospodárskej
techniky, poveternostnými podmienkami
a nestabilným podložím v okolí novej bani.
Životné prostredie sme zveľadili výsadbou
45 kusov stromov lipy malolistej. Stromová alej je vysadená smerom k „Židovskému
cintorínu“ – v budúcnosti na ňu bude nadväzovať lesopark s cyklotrasou pre lepšie
vyžitie našich občanov. Aj touto cestou

Nedá mi, aby som pri tejto príležitosti neupozornila na čiernu skládku záhradného bio odpadu, ktorá sa nám časom rozrástla
na skládku komunálneho a nebezpečného
odpadu. Skládka sa nachádza pri ceste za
mostom, smerom na Ondrochov. Likvidácia tejto skládky bude stáť obec nemalé
finančné prostriedky, čo sa odzrkadlí na
zvýšenom poplatku za odvoz TKO z našej
obce. K navýšeniu poplatku prichádza aj
preto, lebo sa v r. 2020 zvyšujú poplatky za
odvoz a uskladnenie TKO. Obec nevyviezla v roku 2019 dostatočné množstvo triedeného odpadu – železa, elektro odpadu
– ktorý skupujú od obyvateľov podomoví
obchodníci. Sami sa takto pripravujeme o
výhodu menšieho poplatku za odvoz TKO.
Určite neušlo pozornosti ani jednému občanovi, že sme museli pristúpiť k výrubu
stromov a areáli pred obecným úradom.
Výrub sa uskutočnil na základe stavebného povolenia na výstavbu viacúčelovej
budovy Zdravotného strediska, ktoré na-

dobudlo platnosť v mesiaci júl. Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu Zdravotného strediska ešte v roku 2016. Na začiatku
roka 2020 sa začne s výstavbou tejto viacúčelovej budovy, kde sa okrem ambulancií
všeobecného lekára, detského lekára, stomatológa, ráta aj s rehabilitačnou miestnosťou, spojenou s masážami a denným
stacionárom pred našich dôchodcov.
Zo strany investícií – podarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu skladov v KD v hodnote 13 580,49 €. Rekonštrukciu sociálneho
zariadenia v KD v hodnote 1920 €. Výmenu
okien a dverí na zdravotnom stredisku. Do
školskej jedálne sa kúpil konvektomat v
celkovej hodnote 14 443,19 €. Do kancelárií obecného úradu pribudla zastavaná
skriňa v hodnote 2 350 €. Pre lepšiu údržbu
intravilánu a extravilánu obce sa kúpila
traktorová kosačka v hodnote 8 499 €.
Pripravované projekty na protipovodňové
opatrenia stáli obec (+5% spoluúčasť obce)
na projekte 13 820 €. Doplnky k územnému plánu obce, projektová dokumentácia
4300 €. Na realizáciu kamerového systému
v obci bola v novembri na zasadnutí Rady
vlády pre prevenciu kriminality pre obec
schválená dotácia vo výške 5 000 €. Inštalovanie kamerového systému je plánované
počas jarných mesiacov r. 2020. V tomto
období sa v obci bude realizovať aj ukladanie optických káblov T-com pre skvalitnenie prenosu dát a internetového pripojenie
pre obyvateľov. V týchto dňoch prebieha
schvaľovanie dotácie na projekt Vodozádržných opatrení pre našu obec a projekt
Obnovy zelene v obci v hodnote 16 350 €,
na vybudovanie náučného chodníka, ktorý
bude súčasťou prepojenia cyklotrasy medzi obcami Mojzesovo a Černík.
Chcem poďakovať všetkým sponzorom,
členom spoločenských a športových organizácií v obci, obyvateľom Mojzesova,
ktorí počas celého roka podporujú a aktívne pomáhajú realizovať všetky projekty, akcie, plány na rozvoj života v obci.
Všetkým Vám patrí veľké – ĎAKUJEM !
Prajem Vám pokojné a požehnané prežitie Vianočných sviatkov. Do nového roka
2020 Vám prajem pevné zdravie, splnenie všetkých plánov, želaní a túžob. Nech
je rok 2020 lepší a štedrejší pre každého
z Vás!
Tatiana Martišová, zástupkyňa starostu
obce Mojzesovo
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Aký bol rok 2019 v Mojzesove?

Mojzesovská zabíjačka
a fašiangový sprievod
Fašiangové obdobie je časom zábav, tématických karnevalových
masiek a chutných pokrmov. Toto všetko sa zlúčilo na Mojzesovskej
zabíjačke, ktorá je v našej dedine už tradíciou. Tento rok sa konala
26. januára. Pod záštitou starostu obce, obecného zastupiteľstva a
v spolupráci s členmi kultúrnej komisie, miestnymi organizáciami,
sponzormi a taktiež finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konala už po šiestykrát. Kultúrny dom bol aj tento
rok preplnený ľuďmi, každý prišiel ochutnať zabíjačkové špeciality
našich šikovných pomocníkov. Majstri svojho remesla už v piatok
od skorého rána zakáľali prvé prasiatko, mleli mäso na klobásy, v
kotloch sa varilo mäso na jaternice a ostatné špeciality, pripravovali výrobky, aby bolo dostatok pre všetkých a stihlo sa nachystať
veľa dobrôt na fašiangovú veselicu. Aj v sobotu hneď od rána si
každý plnil svoju úlohu na sto percent a zabila sa ďalšia ošípaná,
varila sa výborná kapustnica, kde je každoročne šéfkuchárom Michal Vašek – predseda Poľovnej spoločnosti v Mojzesove. Tiež sa
dalo pochutnať na oškvarkovej pomazánke, tlačenke, jaterniciach,
zakáľačkovej (žobráckej) kašy, klobásach, či pečenom mäsku – po
našom cigánskej pečienke. O jedenástej hodine za začal fašiangový
sprievod obcou, v ktorom v maskách oblečení „ezdeckí“ mládenci
zo Združenia Orlov a ženičky vo folklórnych odevoch a deti ZŠ Mojzesovo-Černík zvolávali našich občanov na poobedňajšiu veselicu.
Sprevádzala ich cimbalovka Ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec na
stuhami vyzdobenom koči s poníkmi. Hra na husliach a kontrabase
a spev pohronskej muziky sa rozliehal široko, ďaleko. Ľudia očarení nezvyčajom, vyšli na ulicu, aby ochutnali sladké koláče, či slané

pagáče a domácu pálenku, ktorú im ponúkali účastníci sprievodu.
Našli sa aj hostitelia, ktorí nás naopak počastovali svojimi maškrtami či pálenkou. Rodina Löblová mala doslova prichystanú hostinu,
no lekvárové šišky od Ľudky Kozárovej alebo Jarky Komáromyovej
sa tiež nenechali zahanbiť. Z tácok zmizli veľmi rýchlo. Ochutnávka
zabíjačkových špecialít bola po slávnostnom otvorení, ktoré bolo
naplánované na 16.30h. Aby boli chute vyvážené, našli sa na stoloch aj sladké koláče a pagáče našich gazdiniek. Napiekli nám Helena Buranská, Mária Buranská, Danka Mesárošová, Jozefka Pavlová,
Mária Teplanová, Emília Valentová, Mária Vaneková. Pastvou pre oči,
ale i pre žalúdok boli tiež zákusky od Patrície Hajnovičovej a sladké
dezerty priniesla aj rodina Ostrožlíková. Nemohla chýbať ani bohatá
tombola, ktorá bola taktiež určitým spestrením fašiangového poobedia.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu Mojzesovskej zabíjačky 2019.Ďakujeme rodine Opátovej, Jánovi Kajanovičovi, Branislavovi Zlatinskému, Miroslavovi Teplanovi, Jurajovi Kozárovi, Ing. Petrovi Porubskému, Jánovi Rupekovi, Jozefovi, Záhorcovi,
Ing. Slavomírovi Hačkovi, Pavlovi Meliškovi, Mariánovi Hoppanovi,
Igorovi Gábrišovi, Petrovi Martišovi, Jurajovi Mikulcovi, Marcel Krehák, Michalovi Vašekovi, Štefanovi Némethovi a Andrejovi Buranskému. Miestnym organizáciám: MO Slovenský zväz záhradkárov,
Poľovná spoločnosť Mojzesovo, Slovenský orol a členom kultúrnej
komisie a žiakom Základnej školy Mojzesovo-Černík. Sponzorom:
Združenie agropodnikateľov družstvo Dvory nad Žitavou – Doc. Ing.
Stanislav Becík, PhD., Regionálne vydavateľstvo Mgr. Alena Jaššová,
s.r.o., Pohostinstvo Vierka Kečkéšová, Ing. Ján Teplan, Novosev s.r.o.
Nové Zámky – Miroslav Vašek, PROKA SK s.r.o. - Šefan Hancko, Dela
Company s.r.o. – Juraj Kozár, Wikus SK s.r.o. Branislav Zlatinský, Ján
Rupek, Termálne kúpalisko Podhájska – Ing. Jozef Barcaj, Izotez –
Jozef Čunderlík, Auto Stop – Ján Ostrožlík, Café Haus – Ján Ostrožlík,
IZOL plus s.r.o. + Miroslava Buranská, Stolárstvo Pavol Vašek, Stolárstvo Peter Polák, Ing. Miroslav Jakubec. Akcia bola organizovaná s
finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
- lucia -
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Brigáda za krajšie Mojzesovo
Starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a miestnymi organizáciami usporiadal dňa 23. februára 2019 spoločnú brigádu s
názvom „Za krajšie Mojzesovo.“ Cieľom bolo vyčistiť priestor
pri rybníku smerom na most, aby sa v budúcnosti mohla
uskutočniť výsadba stromov, ktorá bude realizovaná cez
Projekt „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska s finančnou podporou Slovenskej agentúry životného prostredia.
Pre pomocníkov bolo pripravené aj občerstvenie, fajnový
guláš. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí priložili ruku
k dielu.
- lucia -

Krajský metodický deň Materskej školy Vlnka v Mojzesove

Pod záštitou Regionálnej sekcie OMEP
Nové Zámky a krajskej inšpekcie Nové
Zámky sa 17.4.2019 v materskej škole uskutočnilo Krajské metodické stretnutie učiteliek materských skôl. Zúčastnilo sa na ňom
38 učiteliek z Nitrianskeho samosprávneho
kraja, pani inšpektorka Mgr. Magdaléna Šurányová, predsedníčka RS OMEP Bc. Andrea
Lorincová, PaeDr. Viera Raganová – Banská
Bystrica, PaeDr. Stanislav Petráš – riaditeľ
Základnej školy Mojzesovo –Černík, zástupcovia OÚ pán starosta Ing. Jozef Čunderlík,
p. Alexandra Smutná. Stretnutie
sa konalo v období Veľkonočných
sviatkov, preto téma stretnutia
bola: VEĽKÁ NOC U VODNÍČKA. Naším cieľom bolo v oblastiach Jazyk
a komunikácia, Človek a príroda,
Umenie a kultúra, Matematika a
práca s informáciami, priblížiť deťom príklady regionálnej kultúry,
miestne zvyky, dodržiavanie tradícií počas veľkonočných sviatkov
a zdôvodňovať význam jednotlivých dní - Kvetná nedeľa, Zelený
Štvrtok, Biela sobota, Veľkonočná
nedeľa, Veľkonočný pondelok.
Tento veľkolepý deň v našej škole by nemal tak krásnu atmosféru
bez našich vynikajúcich škôlkarov,
pomoci obecného úradu Mojzesovo, rodičov, košíkára p. Jozefa
Buranského a pernikárky p. Simony
Srnovej a členov Miestneho zväzu
drobnochovateľov p. Löbla a p.
Pečimútha. Patrí im veľká vďaka.
Veľkou odmenou pre celý kolektív,
bol celodenný úsmev na tvárach
našich detí, poďakovanie od hostí
za krásne a príjemne prežitý deň
plný kreativity a úcty k deťom a ľudovým tradíciám v našom Mojzesove.
Členky metodického združenia na čele s
inšpektorkou vykonávali projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na
kvalitu výchovy a vzdelávania v škole. Pozorovali edukačnú činnosť deti predškolského
veku, ktoré sa prezentovali v ranných hrách
napr. v stolovej hre „Sliepočka s vajíčkami
boli použité pomôcky, ktoré si deti vlastnoručne vyrobili, tiež mali za úlohu postaviť

podľa predlohy postavu z kociek, neskôr
ukázali zdobenie vajíčok rôznymi technikami (varenie v cibuľových šupkách, s rastlinkami v žite, lepenie, strihanie, šitie, viazanie
uzla). V závere ranných hier si deti v kruhu
priateľstva zhrnuli, čo sa komu podarilo
urobiť a so šupinkami želania vyslovili ich
vlastné priania, ktoré potom pripli pripravenej textilnej rybke na gombíky. Následne
na počesť Veľkej Noci sa všetci prezliekli do
krojov a ukázali ako sa kedysi tento najväčší kresťanský sviatok slávil v Mojzesove. Po

desiatej, ktorú pripravila pani kuchárka sa
prešlo k vzdelávacej aktivite, kde sa spoločne deti pozdravili slniečku a každé z nich
vytlieskalo svoje meno. Pani učiteľka pripomenula deťom nedávne spoločné vynesenie Moreny, ktoré priniesla Jar a s ňou blížiacu sa Veľkú Noc. Tu mali deti príležitosť
predviesť svoje komunikačné schopnosti.
Počas rozhovoru o tradíciách Veľkej Noci v
Mojzesove použila pani učiteľka reálne po-

môcky k zážitkovému učeniu napr. mašľami
ozdobenú vetvičku zelenej vŕby (dievčatá vinšovali nielen príchod veľkonočných
sviatkov ale aj vítali príchodiacu jar), cestoviny posypané makom (pre bohatú úrodu),
zväzok kľúčov (gazdiná štrngala kľúčami,
aby odohnala myši z komory), soľ (bača zaniesol soľ do mraveniska, aby ovečky držali
spolu) tiež si deti pripomenuli dni veľkonočného týždňa Veľký piatok – chodilo sa
do kostola, chlapi nemohli piť alkohol), Biela sobota – gazdiná pripravila na stôl šunku
a klobásu a zapálila paškálnu sviecu
s krížom, pod stôl uložili slamu),
Veľkonočná nedeľa (dievkam viazali na hlavu veniec zo stúh a kvetov – partu), Veľkonočný pondelok
(všetko upratané, prichystané pre
šibačov – pani učiteľka predviedla
šibačku na bábikách, potom vyzvala jedného z chlapcov aby zvyk
predviedol na jednom z dievčat, po
šibačke mal chlapec dostať výslužku vajíčko, najskôr ho však museli
vyrobiť, no ešte predtým si detičky
rozcvičili prsty prstovým cvičením
pri piesni „Čižíček čižíček, vtáčik
maličký...) Na záver tejto časti metodického dňa spoločne zhodnotili
hotové výrobky. Každé dieťa si zavesilo svoj výrobok na veľkonočný
strom a vybralo si, ktorá ozdoba
sa mu páčila najviac a potom zdôvodnilo prečo. Po hodnotení sa
presunuli v sprievode do vedľajšej
miestnosti a ukončením aktivity v
interiéri bol tanec vo dvojiciach s
veľkonočnými vinšovníkmi. Aktivita vyvrcholila ešte pobytom v exteriéri – pohybovou hrou, hľadaním
pokladu, prezentáciou miestnych
remeselníkov (pernikárstvo, košikárstvo)
a prekvapením pod stanom. Tu na detičky
čakali živé zvieratká, ktoré symbolizujú príchod jari, kozliatko, jahňa, zajačiky a kuriatka (tie sa v škôlke aj reálne vyliahli z vajíčka,
čo deti mohli v predchádzajúcich dňoch
pozorovať). Koniec programu patril vypusteným holubiciam mieru na slobodu.
pripravili:
Lucia Buranská a Kveta Melichárková
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Zachovávame si staré zvyky stavania májov
Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje
na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode
po dedine za spevu starodávnych obradných piesní
ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Teraz sa už so
spomínaných zvykov okresalo a procesia sa už nekoná. V minulosti bolo stavanie májov rozšírené, tento
zvyk v súčasnom období tiež upadá, zväčša sa teraz
jeden ovenčený strom stavia v centre dediny alebo
hlavného námestia. Vztýčený zdobí okolie väčšinou
počas celého kalendárneho mesiaca. Za máj sa vyberajú predovšetkým mladé vysoké stromy očistené od
kôry, ich končiare zdobia pestrofarebné stužky.Máj
stavia obyčajne v posledný aprílový večer slobodný
mladý muž dievčaťu, o ktoré má záujem.
Naša obec túto tradíciu oslavuje každoročne a inak
tomu nebolo ani teraz. V predvečer prvého mája sa
zišli obyvatelia Mojzesova pri Obecnom úrade, kde
po krátkom programe detí MŠ Vlnka a žiačky ZŠ Mojzesovo-Černík dostala slovo pani zástupkyňa starostu Tatiana Martišová. Mojzesovskí muži postavili máj
ozdobený pestrofarebnými stuhami a deti sa mohli pustiť do obľúbenej opekačky, ktorú im pripravila Miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov a Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov.Opekanie prerušilo bláznivé aprílové počasie dažďom, tak sa ľudia museli
presunúť do kultúrneho domu, kde sa dalo pochutnať na guláši, cesnakových pagáčikoch a sladkých maškrtách, ktoré od rána pripravovali
pracovníci obecného úradu. Hudobnú produkciu malo tentokrát pod palcom hudobné duo JS Band z Nitry.
- lucia -

Sviatosť birmovania v Mojzesove
5. mája 2019 sa v Mojzesove v kostole
sv. Ondreja konala sviatosť birmovania.
Vlastný obrad birmovania aj svätá omša
v kostole boli veľmi slávnostné. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák
počas slávnosti udelil sviatosť birmovania 59-tim birmovancom, chlapcom aj
dievčatám prevažne z našej farnosti, po
ich zodpovednej príprave, ktorú viedol
ThDr. Pavol Linet, PhD., ktorý bol v tom
čase naším pánom farárom v obci. Týmto pomazaním birmovanec dostáva
„znak“, pečať Ducha Svätého, zjednodušene povedané, stáva sa „duchovne
dospelým.“
- bur -
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Urbanko – požehnanie viníc
V kalendári 25. mája si pripíjajú na zdravie nositelia mena
Urban, toto meno však má veľký význam aj pre vinohradníkov a vinárov keďže sv. Urban je ich patrónom.
Keďže tento deň tohto roka padol na sobotu, tak sa slávnosť Požehnania viníc slávila pri soche svätého Urbana vo
vinohradoch v Mojzesove v daný deň. Už o 13.00 hodine
vtedajší náš pán farár ThDr. Pavol Linet, PhD. požehnal vinice a spoločne sme prosili tohto nebeského patróna o hojnú úrodu. Po pobožnosti vystúpil folklórny súbor Bablnka,
ktorý svojím spevom, tancom a recitáciou spríjemnili tento
slávnostný akt. Program ukončilo netradičné kvarteto ľudovými piesňami – pán riaditeľ ZŠ Mojzesovo-Černík PaedDr.
Stanislav Petráš s „kostolnými“ speváčkami z Mojzesova.
Ani tento rok nechýbal guláš, ktorý pripravila Poľovná spoločnosť Mojzesovo, MO Slovenského zväzu záhradkárov
sa postarala o náš pitný režim. Koláčiky tentokrát napiekli
Kvetoslava Kmeťová, Emília Valentová, Marta Hlavačková,
Helena Buranská a Mária Teplanová. Všetkým za pomoc a
- buranská účasť na slávnosti ďakujeme.

Medzinárodný deň detí v Mojzesove
Detské preteky v chytaní rýb a Prechádzka vinohradmi – Z rozprávky do rozprávky
1.jún patrí všetkým deťom na celom svete,
a keďže tie „naše“ mojzesovské deti sú pre
nás Mojzesovčanov najdôležitejšie, oslavy
medzinárodného dňa detí obec Mojzesovo a miestne organizácie pripravili bohaté.
Boli dvojdňové, pričom prvý deň patril mladým rybárom a na ďalší deň si na programe
mohli pochutiť všetky deti.
Už v sobotu ráno mohli malí rybári predviesť svoje rybárske schopnosti ako uloviť
čo najviac rýb a zabojovať o hodnotné
ceny od našich štedrých sponzorov. Slnečné počasie vylákalo približne päťdesiat súťaživých detí na miestny rybník, kde okrem
raňajok boli pre nich pripravené aj rôzne
maškrty a malinovky a po vyhodnotení
súťaže sa všetci mohli pohostiť na výbornej polievke z rýb a grilovaných rybacích
dobrotách, ktoré každým rokom ukuchtia
členovia Slovenského rybárskeho zväzu z
Mojzesova. Aj keď diplomy, poháre a medaily boli pripravené iba pre prvé, druhé,
tretie miesto a ocenenie za najväčšiu ulovenú rybu a v súťaži nemôže vyhrať každý,
z pretekov si odniesol balíček každý jeden
súťažiaci. A s balíčkom si domov niesol aj
spomienky na jeden krásne strávený deň
v prírode so svojou rodinou, priateľom, či
spolužiakom.V nedeľu čakalo naše deti
prekvapenie, pretože na rozdiel od pred-

chádzajúcich rokov sa
oslavy MDD nekonali na
futbalovom ihrisku, ale
oslava sa preniesla tentokrát do prírody na Mojzesovské vinohrady. V tento deň dostali prívlastok
„rozprávkové“ a naozaj sa
takými na pár hodín aj stali. Členovia kultúrnej komisie a miestne organizácie
sa zhostili úloh, ktoré im
boli dopredu rozdelené.
Po viniciach sa rozmiestnili stanovištia, kde každé
z nich predstavovalo jednu ľudovú rozprávku. Na
začiatku vinohradov Vás
pod veľkým stromom vítala éterická bytosť - víla, ktorú strážil trojhlavý drak, ale
báť sa nemusela, pretože jej spoločnosť
robila gazdinka s domácimi šiškami, na
ktorých si pochutili prichádzajúci účastníci
dobrodružstva. Úlohou víly bolo odovzdať
každému dieťaťu mapku s popisom, ako
má postupovať, aká rozprávka ho čaká pri
najbližšej zastávke a že pri každom stanovišti nájde rozprávkovú postavičku, ktorá
mu dá pečiatku na jeho mapku. A tak deti
plné očakávaní vstúpili do rozprávkové-

ho sveta a vydali sa na vandrovku. V prvej
rozprávke o Medovníkovej chalúpke ich
čakala strašidelná ježibaba, ktorá deti nalákala na mäkkučké medovníčky. Deti mali
za úlohu vyzdobiť si ich a za odmenu ich
potom mohli zjesť. Tiež si mohli zasúťažiť
v pretekaní vo fúrikoch, no toto sa pozdávalo nielen deťom ale aj rodičom, ktorí sa
tiež do hry zapojili. Ešte pred ďalšou zastávkou sa mohli deti zastaviť pri príslušníkoch Dobrovoľného hasičského zboru z
Trávnice. Okrem toho, že si mohli prezrieť
hasičské auto a ich dôležitú prácu, podarilo sa im v tom horúcom dni pár šťastlivcov
aj osviežiť vodou, ktorú striekali z hadíc pri
ukážke svojej práce. O zábavu nebola núdza. Pri ďalšej križovatke pre zmenu čakala
vodníčka, ktorá bola súčasťou rozprávky
o Zlatej rybke. Cieľom v tomto stanovišti
bolo nachytať rybky, prípadne sa mohli
dozvedieť ako sa viaže rybársky uzol. Ďalšie vyhradené miesto patrilo rozprávke o
Červenej čiapočke, kde dostali deti priestor
na streľbu zo vzduchovky a zasúťažili si aj
v disciplíne nafukovania balónov. Po ceste
k ďalšiemu stánku museli nielen deti ale i
dospelí prejsť cez pavučinu, ktorá zatarasila cestu k futbalistom, kde si naše ratolesti
mohli zakopať na futbalovú bránu. Ostatné
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dve stanovištia boli umiestnené pri soche
sv. Urbana. V rozprávke Ťahal dedko repku
deti súťažili v skákaní vo vreci a preťahovali
sa lanom, rozprávka Pampúšik bola určená
naším najmenším, kde hádzali loptičky do
košov a kreslili kriedami. Taktiež ste v centre mohli nájsť päť okúzľujúcich víl, ktorých
úlohou bolo maľovanie na tvár. V altánku
zasa obsadila miesto postavička KNICK-KNACK, ktorá predvádzala interaktívne
pohybovo-rekreačné hry zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. Na
záver sa deti posilnili špekáčikom, ktorí si
opiekli a z čarovného košíka si každé dieťa odnieslo malú pozornosť. Na pamiatku
bolo každé dieťa obdarované umeleckým
obrázkom, ktoré deťom venovala Mgr. Tatiana Martišová DiS. Nemalá účasť detí,
rodičov, starých rodičov a ostatných rodinných príslušníkov nás presvedčila, že naša
snaha pripraviť tento deň neobyčajným sa
podarila a nakopla nás už teraz myslieť na
to, ako toto podujatie vylepšiť. Myslím, že
nielen deti, ale aj rodičia sa majú na čo v

budúcom roku tešiť.
Tento projekt bol realizovaný s podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja a vďaka
patrí nielen pracovníkom obecného úradu,
ale aj členom kultúrnej komisie, žiakom
8.tr. ZŠ Mojzesovo-Černík členom miestnych organizácií, a to: MO Slovenského
rybárskeho zväzu, MO Slovenského zväzu
záhradkárov, ZO Slovenského zväzu chovateľov, Poľovná spoločnosť Mojzesovo,
MO Slovenský orol a podnikateľom TEMIX
SK s.r.o. – Milan Vagunda, Auto stop – Ján
Ostrožlík, Dela Companys.r.o. – Juraj Kozár,
IZOL plus s.r.o. – Miroslava Buranská, Wikus s.r.o. – Branislav Zlatinský, PROKA s.r.o.
– Štefan Hancko, Stolárstvo CHOVANEC
– Miroslav Chovanec, NOVOSEV s.r.o. - Miroslav Vašek, IZOTEZ – Jozef Čunderlík ml.,
Rybárske potreby Carpio, Pekáreň Oremus
Nové Zámky, STAVEG s.r.o. – Šurany, LOMIK
– Dušan Lontoš, Zmiešaný tovar – Anna
Buranská Mojzesovo, Pohostinstvo Mojzesovo – Viera Kečkéšová, Fenixs.r.o. Šurany,
Contec Plus s.r.o., FieroWine – František
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Švec, Chovan Maroš, Ján Kajanovič, Ján Rupek st., Ján Rupek ml., František Horváth,
Andrej Čongrády, Jozef Lauro, Patrik Baláž,
Magdaléna Horníková, Ing. Miroslav Jakubec, Pavol Melišek, Ing. Slavomír Hačko,
Ivan Kajanovič, Andrea Buranská, Tatiana
Martišová.
- lucia -

Starí páni z Mojzesova vyhrali!
...nie sú žiadnou organizáciou, žiadnym združením, žiadnym spolkom ani hnutím. Je to jednoducho partia mojzesovských pánov,
ktorých spája najpopulárnejší šport na svete – futbal.
Na jeseň 2016 sa obecným rozhlasom spravil nábor, kde bolo oznámené všetkým vyslúžilým futbalistom, že každý piatok sa budú
stretávať, aby si spolu zahrali futbal. Oznam, že „Úsmev, pohoda a
radosť z futbalu sú podmienkou, dobré futbalové zručnosti výhodou“ padol na úrodnú pôdu a v novembri 2016 sa prvýkrát zišli bývalí hráči, aby predviedli svoje futbalové umenie. V kolektíve sa za
tieto roky vystriedalo viac ako 30 neaktívnych futbalistov. Názov si
vybrali OLD BOYS - a to, že chlapcami naozaj sú, aj napriek pribúdajúcim šedinám, dokazujú svojimi výsledkami. Majú za sebou niekoľko priateľských zápasov a rôznych turnajov. Napr. v roku 2018 na 8.
ročníku Memoriálu Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča v Mojzesove,
kedy na poslednú chvíľu odmietol účasť jeden z tímov sa v priebehu
niekoľkých minút podarilo nahradiť tento tím práve mužstvom OLD
BOYS za pomoci 3 aktívnych hráčov z mladších ročníkov a futbalistky Radky Halásovej, ktorá momentálne hráva vo futbalovom klube
ŠK Slovan Bratislava, čím tiež potvrdzuje kvalitnú prácu mládežníckych kategórií mojzesovského futbalu. O to väčším prekvapením
bolo, keď sa stali celkovým víťazom turnaja, o radosti z výhry ani
nehovoriac. Začiatkom tohto roka sa zúčastnili 9. ročníka turnaja
Old boys vo Vrábľoch, ktorý organizovala redakcia MY Nitrianskych
novín, kde sa im zo skupiny postúpiť nepodarilo. Medzi najvydarenejšie akcie patril 6. ročník Medzinárodného futbalového turnaja
starých pánov Memoriál Viliama Poláka vo Veľkej Mani, ktorý sa konal 13. júla 2019. „Ezdečani“ ukázali, že z futbalu toho ovládajú stále

dosť, predviedli viacero pekných akcií, do boja dali všetky sily a z
pomedzi štyroch súperov, ktorí boli z Mane, Brodu (Srbská republika
v Bosne a Hercegovine), Bela Krajiny (Slovinsko) a Mojzesova si odniesli krásne 1. miesto. Toto zoskupenie chlapov sa stretáva vždy jedenkrát do týždňa prevažne v piatok vo večerných hodinách a to za
každého počasia. Po skončení zápasu si potom v kamarátskej atmosfére posedia v kaviarni a odľahčene podebatujú o starostiach, ktoré
život dennodenne prináša. Družstvo pôsobí na báze priateľstva a
tento fakt je aj veľakrát príčinou, že pri oslave svojho jubilea nemôžu spoluhráči chýbať. Najmladší hráči majú cez 30 rokov, najstarší
budú čoskoro na torte zapaľovať 70 sviečok. Veľakrát sa v hre k nim
pripoja aj hráči z A-mužstva a neobvyklý moment nastáva keď sa na
ihrisku stretne starý otec s vnukom. Čiže hrajú 3 vekové generácie. A
funguje to, lebo šport ľudí spája. Týmto nám všetkým prezentujú, že
futbal na takejto úrovni má byť predovšetkým zábava. Vždy medzi
nimi panuje výborná nálada, čo im v dnešnej dobe môžeme závidieť. V podstatnej miere však fungovanie tejto zostavy v takomto
zrelom veku závisí predovšetkým od zdravia a touto cestou by Starí
páni chceli do svojich radov pozvať všetkých, ktorí majú radi futbal
a chcú si každý piatok zašportovať na kamarátskej úrovni v dobrej
partii. Pravidlom už býva, že Starý rok tiež odprevadia futbalovým
zápasom a po ňom sa stretnú u jedného z nich, aby si pochutili na
kvalitnej huspeninke. Tento rok sa však rozhodli ukončiť nielen futbalovým duelom ale aj priateľským posedením s hudbou za účasti
svojich rodinných príslušníkov, manželiek a detí. Tak im zaželajme,
nech sa im akcia vydarí a v ďalších rokoch nech ich futbalová radosť
z hry neopúšťa.
- lucia -
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Júlové Dni obce Mojzesovo
Na tohtoročné Obecné
slávnosti bol stanovený
trochu neskorší dátum
ako po iné roky býva
zvykom a bolo to 20.
júla 2019.
Obec aj tentokrát ožila
vďaka bohatému kultúrnemu programu, v
ktorom hneď v úvode
vystúpila Ľudová hudba
Máňanskámuzička
z
neďalekej Veľkej Mane.
Hodinové vystúpenie
nadaných nadšencov
cimbalovej muziky malo
u divákov veľký úspech,
ktorý sa ešte znásobil pri
záverečných troch ľudových piesňach, keď sa ku kapele pridali
naši malí mojzesovskí huslisti Vivien,
Lea, Janko a Timur. Ľúbozvučné piesne
Včielka, Mariša a Dedina boli dobrou
voľbou, nálada sa stupňovala. Hoci sú
ešte len začiatočníci v Súkromnej škole
Jozefa Dömeho, nenechali sa zahanbiť,
za čo boli aj náležite ocenení. Potlesk
bol naozaj ohromujúci. Svojou hrou na
akordeón im vypomáhal aj pán riaditeľ
Základnej školy PaedDr. Stanislav Petráš. Veľkú zásluhu na tomto krásnom
vystúpení má huslistka a speváčka z
Máňanskej muzičky pani Ing. Janka
Čeryová Gajdošová, PhD., ktorá sa našim muzikantom intenzívne pred pripravovanou akciou venovala. Aj týmto
jej posielame obrovské ďakujem. Ďalší
v poradí boli Komňackí mládenci, ktorí
mali v repertoári taktiež Mojzesovčanom blízke ľudové piesne. Odlišným
príspevkom do kultúrneho programu bolo vystúpenie heligonkárky a
speváčky Vlasty Mudríkovej. Vďaka
neuveriteľne čistému spevu a svojou
hrou na heligónke jej právom patrí
prívlastok drahokam slovenského folklóru. Šikovnú sólistku vystriedali na
pódiu jej krajania z Kysúc. Oščadnickí
heligonkári s názvom Kysucký prameň
predviedli nemenej zaujímavý ume-

lecký zážitok. Hudobný program bol
prerušený obľúbenou tombolou, ktorá
tiež prilákala veľa súťaživých hostí. Lákadlom bol poukaz na víkendový Welness pobyt do Trenčianskych Teplíc,
bicykel, rôzny elektrický pomocníci do
kuchyne a ďalšie iné zaujímavé ceny.
Na základe vydareného predstavenia z
minulého roka, dostal opäť príležitosť
spríjemniť večer Obecných slávností slovenský spevák Mafia Corner. Aj
u nás sa potvrdilo, že jeho fanúšikov
môžeme nájsť vo všetkých vekových
kategóriách, zo stoličiek sa zdvihli
takmer všetci zúčastnení, zábava gradovala. Vo večerných hodinách, na
záver dňa bola naplánovaná tanečná
zábava, kde roztancovať a zabávať ľudí
bolo úlohou hudobníkov z Duo Fun.
Gastronómiu mali v rukách spoločenské organizácie, ktoré v obci Mojzesovo máme. Svoju ochotu pomôcť s
prípravou jedla ponúkli MO Slovenský
zväz záhradkárov, Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov a
Poľovná spoločnosť Mojzesovo. Pani
kuchárky zo Školskej jedálne ZŠ Mojzesovo-Černík tiež využili príležitosť
predviesť svoje umenie. Uhasiť smäd
sme mohli v stánku pani Vierky Kečkéšovej alebo Sabinky Balážovej, kde ponuka alkoholických a nealkoholických

nápojov bola naozaj pestrá.
Nadšenci kvalitnej čerstvej
kávy si prišli na svoje v prístrešku malej rodinnej pražiarne kávy pod hlavičkouTB
Coffee zo Šurian.Pre najmenších návštevníkov júlového
popoludnia boli pripravené
rôznorodé zábavné atrakcie
– skákací hrad so šmýkačkou
s motívom rozprávky Madagaskar pre väčšie deti a malý
skákací hrad pre deti do 6
rokov, novinkou bol Zorbingroler, ktorý deti veľmi zaujal a na ktorom sa naozaj dosýta vyšantili. Nechýbala ani
cukrová vata, ľadová drť, či
stánky s hračkami. Záverom
sa patrí poďakovať, že mohol ďalší ročník Obecných slávností opäť dopadnúť k spokojnosti hostí, divákov, Mojzesovčanov, rodákov alebo občanov
susedných obcí. Vďaka prináleží pánovi starostovi Ing. Jozefovi Čunderlíkovi
za rady, ktoré nám poslúžili pri organizovaní akcie, pani zástupkyni starostu
Tatiane Martišovej za obdivuhodné
zvládnutie všetkých prekážok, ktoré
nám prišli do cesty, poslancom obecného zastupiteľstva, členom kultúrnej
komisie, všetkým zamestnancom obce
Mojzesovo, ktorí sa podieľali na prípravách, spoločenským organizáciám MO
Slovenskému zväzu záhradkárov, Základnej organizácii Slovenského zväzu
chovateľov, Poľovnej spoločnosti Mojzesovo, členom Slovenského Orla, OŠK
Mojzesovo, Starým pánom, Zdravotnej
službe Šipula Černík, žiakom ZŠ Mojzesovo – Černík a sponzorom, ktorí aj
tentokrát boli veľmi štedrí:Auto Dupo
– Filip Chovanec a Martin Duchoň, Stolárstvo Chovanec – Miroslav Chovanec, Wikus – Branislav Zlatinský, Enas Ž
– Ing. Miroslav Žigrai, Dela Company –
Juraj Kozár, Proka – Štefan Hancko, Izol
Plus – Miroslava Buranská, Stolárstvo
- Pavol Vašek, Izotez – Jozef Čunderlík
ml., Autostop – Ján Ostrožlík, Milan
Štefánik a František Štefánik, Pohostinstvo Mojzesovo – Viera Kečkéšová,
Temix SK – Milan Vagunda, Ján Rupek
ml., Zmiešaný tovar – Anna Buranská,
Magdaléna Horníková, Pekáreň Oremus Bánov, Stella – Dajana Hanzelová,
Stolárstvo – Peter Polák, OZ Slavica
Nitra, Bufet S&P – Sabina Balážová,
Jozef Záhorec, Pedikúra Černík – Katarína Slamová, Komunálna poisťovňa.
TB Coffee – JUDr. Tomáš Blanár, takisto
bol aj toto podujatie organizované s
finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. - Lucia Buranská -
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K minifutbalovému turnaju sa
pridružila súťaž vo varení gulášu
Bohaté kultúrne leto bolo doplnené tradičnou akciou „Minifutbalový turnaj“,
ktorý zorganizovala MO Slovenský orol dňa 27.júla 2019 a v ten istý deň Obec
Mojzesovo usporiadala aj súťaž vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 6
družstiev: SLZA, Starí páni, Ezdecké frajerky, rodina Tvrdoňová, Stars a SNS.
Víťazom bola rodina Tvrdoňová, ktorej guláš ocenila porota ako najchutnejší a
najvýraznejší. Ako odmenu si odniesli trofej, diplom a finančnú hotovosť 150
Eur. Striebornú trofej, teda druhé miesto patrilo teamu Stars, kde bol hlavným
šéfkuchárom Andrej Čongrády. Cenou za druhé miesto bola čiastka 100 Eur,
takisto trofej a diplom. Tretie – bronzové miesto a 50 Eur spolu s trofejou a
diplomom si odniesol zástupca tímu politickej strany SNS Radoslav Krehák.
Záverom bola vylosovaná bohatá tombola.
- lucia -

IX. ročník Memoriálu Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča

Ide o opakované športové podujatie tragicky zomrelých futbalistov Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča, ktoré tento rok organizoval už po deviatykrát OŠK Mojzesovo. Od predchádzajúcich ročníkov sa odlišovalo tým, že futbalové zápasy nehrali mužstvá dospelých, ale bol to turnaj malých futbalistov v kategórii U12 – prípraviek. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev. Konečné poradie:
1. miesto TJ Družstevník Bešeňov, 2. miesto OŠK Mojzesovo, 3. miesto ViOn Zlaté Moravce/Vráble „B“, 4. miesto ŠK Kmeťovo, 5.
miesto OFK Maňa a 6. miesto ŠK Šurany. Bezmála stovka mladých nadšencov predvádzala 11. augusta 2019 na ihrisku v Mojzesove futbalové umenie. Malí hráči prilákali množstvo fanúšikov z radov rodičov, príbuzných, spolužiakov, kamarátov a ostatných
priaznivcov futbalu stráviť nedeľňajšie popoludnie trochu inak. Organizátori ocenili najlepšieho hráča/hráčku každého tímu,
najlepších jednotlivcov turnaja a samozrejme aj každý tím. Najlepší hráči/hráčky z každého mužstva: Bešeňov - Evelyn Vadkertiová, Mojzesovo – Dominik Farbjak, ViOn ZM-Vráble „B“ – Tobias Kováč, Kmeťovo – Hana Návojská, Maňa – Alica Turanová,
Šurany – Adam Miko. Najlepší strelec: Marek Šimon (Mojzesovo), Najlepší brankár: Adam Foltin (Mojzesovo). Bohaté občerstvenie bolo pripravené pre všetkých. Tombola bola spestrením víkendového popoludnia.
- lucia -
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Baobabovo – denný letný tábor

Pravidlom v letných mesiacoch býva organizovanie denného letného tábora Baobabovo, ktorý je určený pre deti vo veku 6
-12 rokov. Rodičia majú možnosť svojim deťom zariadiť, aby ich ratolesti prežili týždeň plný zábavy a dobrodružstiev. Tentoraz
bolo do rúk piatich animátoriek zverených 22 detí. Elenka, Janka, Katka, Lubka a Lucka (ako nás deti volali) mali za úlohu deti
zaujať, zabaviť sa s nimi, ale taktiež ich naučiť niečo nové a zároveň aj držať ochrannú ruku nad týmito bytôstkami. Funkciu
pani kuchárok dostali Katka a Lenka a svoju misiu zvládli na výbornú, keď samotné deti vyslovili pochvalu, že „také dobré im
ani doma nenavaria.“ Na príprave tábora sa podieľali všetci pracovníci obecného úradu, každý určitým spôsobom priložil ruku k
dielu. Upršané počasie nám veľa príležitostí tráviť čas vonku s deťmi nedávalo, napriek tomu sme vždy keď vykuklo slnko využili
šancu a deťom sme napríklad pripravili súťaž, kde opäť museli hľadať rôznorodé predmety ukryté v okolí obecného úradu. Deti
boli veľmi šikovné. Skutočná komédia nastala na multifunkčnom ihrisku, kde sme do hry „skupinová naháňačka“ boli zapojené
aj my „dospeláčky“. V tej chvíli sme asi všetky zabudli na náš dátum narodenia a stali sme sa na chvíľku vekovo rovnocennými
s našimi zverencami. Zásadou letného tábora je stráviť jeden deň s deťmi na výlete mimo Mojzesova. A tak sme aj tento rok
vybrali miesto, ktoré sme v predchádzajúcich rokoch ešte nenavštívili a nebolo časovo náročné na cestovanie. Cieľom bola
kontaktná zoologická záhrada - Malkia Park v Orechovej Potôni, kde sme všetci mohli pozorovať napríklad levy, tigre, leopardy,
gibony, malpy a lemury, papagáje, surikaty či korytnačky. Možnosť pohladkať zvieratká sme mali napr. pri zebrách, ťave, somárikoch, ovciach a kozičkách, ale videli sme aj vodnú hydinu husičky, kačky a labute. Vychutnali sme si pripravený obed, deti si
mohli nakúpiť suveníry a presunuli sme sa do oddychovej zóny k šmýkačkám, hojdačkám, odrážadlám či autíčkam. Unavení,
ale šťastní z nového zážitku sme sa celá výprava vrátili domov, kde nás už čakali rodinní príslušníci, aby si výletníkov odviezli do
- lucia svojich príbytkov.
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Gastrofestival
Komoča
Obec Mojzesovo sa 3. augusta 2019 zúčastnila 18. ročníka
Oázy International Gastrofestivalu, ktorý sa konal v Komoči.
Tento Gastrofestival je podujatie, kde návštevník získava viac
ako len bežné hudobné programy. V uponáhľanej a materiálnej dobe, kde sa priateľské vzťahy čoraz častejšie dostávajú do pozadia, by sme všetci chceli vrátiť čas na rozhovory
a radosť z nezáväznej zábavy. Toto podujatie je v krajine jedinečné a stáva sa stále populárnejším. Súťažia tu družstvá
napríklad z Maďarska, Nemecka, Rumunska, Česka. Družstvo,
ktoré reprezentovalo našu obec bolo zložené z pracovníkov
obecného úradu, Školskej jedálne, zástupcov Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov a občanov obce. Svoje
prvenstvo z minulého roka obhájili medzi viac ako dvesto tímami a opätovne získali Cenu zlatej varešky - 1. miesto v kategórii Jedlá z rýb, s názvom jedla Údený sumček. K úspechu
- lucia im gratulujeme!

PIKNIK PÁRTY pod taktovkou SNS-ákov
31. augusta 2019 MO SNS v MOJZESOVE usporiadala rozlúčku s letom, spojenú s piknik párty. Na tejto akcii sa zúčastnilo 170
ľudí. Túto akciu sme financovali z vlastných prostriedkov. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, ako aj maskoti Mickey a Minnie,
pre občanov bol zadarmo guláš, pivo, nealko nápoje a špekačky na opekanie. Tejto našej akcie sa zúčastnili aj podpredsedníčka
SNS a zároveň poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková, generálny riaditeľ obchodu a potravinárstva z Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Milan Lapšanský, riaditeľ Národného Výstaviska Agrokomplex s.p. Nitra Ing. Branislav Bursuk a zastupujúca starostka
obce Mojzesovo Tatiana Martišová. Počas tejto akcie si občania pochutnávali na domácich koláčoch, ktoré pre nás pravidelne
pečú naše najstaršie členky Helena Kreháková a Irena Teplanová. Celou akciou nás zabávala živá hudba E.F.BEND, a to až do neskorých večerných hodín. Členovia SNS Mojzesovo už teraz pripravujú pre občanov Piaty ročník Štefanskej zábavy, na ktorú Vás
touto cestou srdečne pozývajú. Určite aj do budúcna chceme pripraviť ďalšie akcie, na ktoré sa už teraz tešíme. Zároveň chcem
touto formou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave celej akcie.
Radoslav Krehák, predseda MO SNS MOJZESOVO
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Október – mesiac úcty k starším a ocenenie darcov krvi

Sú dni plné vetra... Sú dni plné chladu... Sú dni plné hnevu... Sú dni plné sĺz... A potom sú tu dni plné lásky, ktoré
nám dávajú odvahu pohnúť sa ďalej...
...týmito slovami sa v kultúrnom dome v Mojzesove prihovorila 12. októbra 2019 zástupkyňa starostu obce Tatiana
Martišová zúčastneným jubilantom, ktorí do tohto dátumu
oslávili okrúhle výročie svojho narodenia. Pozvánky boli
rozposlané dvadsiatim štyrom oslávencom, ktorí dovŕšili
90 rokov: Očkayová Františka, Vašek Alexander, Vašeková
Helena, 80 rokov:Bachúriková Juliana, Čičmanová Agneša,
Čongrádyová Magdaléna, Gábriš Michal, Gábrišová Helena, Hlavačková Mária, Marenčák Štefan, Mikulec Ján, Špaňo Jozef, Teplanová Irena, Výberči Víta 70 rokov:Buranský
Daniel, Grigová Eva, KajanovičMarian, Kajanovičová Helena, Očkayová Jozefína, Teplan Peter, Vančíková Anna, Vašek Emil, Vašeková Anna, Výberčiová Rozália.
Zároveň sme však využili príležitosť a k oslave jubilujúcich
Mojzesovčanov sme pripojili odovzdávanie Janskéhoplakiet darcom krvi. Keďže sa za pominulé roky na nich zabúdalo, pozvaných darcov sa nazbieralo šestnásť.Kňazovického medailu dostal Sojka Vladimír, Zlatú Janského plaketu:
Sádovský Peter, Vančík Vladimír, Striebornú Janského plaketu: Barta Ivan, Halás Ivan, Lauro Miroslav, Mikulcová Emília, Hlavačka Miroslav (aj bronzovú plaketu), bronzovú
plaketu: Baloghová Alena, Ing. Bartová Marianna, Hancko
Andrej, Húdik Patrik, Hlavačka Patrik, Mgr. Jurčinová Nikoleta, Kajanovič Adam, Lauro Patrik.
V úvode slávnosti vystúpili škôlkári z MŠ Vlnka v ľudových
krojoch a folklórnym prestavením pod vedením pani učiteľky Bc. Soni Červenej Jeseničovej naladili všetkých prítomných na úsmevnú nôtu. Katarína Valentová predniesla
báseň, po ktorej pani zástupkyňa všetkých privítala. Janka
Vašeková mohla pokračovať hovoreným slovom a postupne vyzývala mojzesovských oslávencov k slávnostnému
aktu gratulácie. Sedemdesiatnici, osemdesiatnici a deväťdesiatnici boli obdarení šálkou s folklórnym motívom
a kvietkom červenou ružou. Program pokračoval slávnostným odovzdávaním Janského plakiet, kde si darcovia
najvzácnejšej tekutiny prevzali ocenenia z rúk pani Mgr.
Radky Igrényiovej – okresnej riaditeľky spolku Slovenského červeného kríža a Mgr. Ivety Ježovej – predsedníčky
Územného spolku Slovenského červeného kríža. Ako poďakovanie od obce dostali šálku a knihu. Prítomní sa mohli
pohostiť na vynikajúcom guláši, krásnych tortách a slanom pečive, ktoré boli pripravené pre všetkých jubilantov,
ocenených darcov ale aj ostatných dôchodcov, ktorí prišli
osláviť Mesiac úcty k starším.Ľudové tóny skupiny Melody
spríjemnili celú atmosféru, neskôr si naše hrdlá za pomoci
hudobníkov v sprievode akordeónov a ozembuchu mohli
zanôtiť piesne podľa vlastného želania. S radosťou akou
nám pozvaní hostia ďakovali za zorganizovanú slávnosť
stojí za to úsilie podobné podujatie usporadúvať aj v budúcnosti.
Lucia Buranská
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Vítanie najmladších občiankov do života
Koniec roka v obci už pravidelne patrí spoločenskej akcii, kedy štatutár obce spolu s matrikárkou privítajú našich
najmenších novonarodených Mojzesovčanov do života. Desať mladých rodín dostalo pozvánku na slávnosť „Uvítania detí do života“, ktorá sa tento rok konala 16. novembra 2019 o tretej hodine popoludní. Úvodnú reč predniesla
zástupkyňa starostu obce Tatiana Martišová a žiačky Základnej školy Mojzesovo-Černík rodičom a ostatným prítomným zaspievali ľúbeznú pieseň a umelecky odprezentovali tématickú báseň. Potom jeden po druhom boli matrikárkou vyzvaní k podpísaniu sa do pamätnej knihy, prevzatiu finančného daru, na pamiatku si odniesli malú pozornosť
sošku anjela a mamičky boli navyše obdarované kvietkom – voňavou ružou. Tento rok sa k občanom Mojzesova
pridalo 6 chlapcov a 4 dievčatá. Týmto malým uzlíčkom želáme krásny život, aby spolu s rodičmi prežili veľa radosti
- lucka a šťastných chvíľ, nech sú zdraví a rastú ako z vody.
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Mikuláš a
Vianočné
trhy

V rámci štartu vianočného obdobia
Obec Mojzesovo spolu s miestnou
organizáciou Slovenského zväzu
záhradkárov usporiadala stretnutie
Mikuláša s deťmi. Radosť, nadšenie,
smiech, ale aj plač sa ozýval v kultúrnom dome v Mojzesove 8. decembra 2019 po príchode Mikuláša,
anjela a čertice. Deti najskôr vonku
netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša a spolu s ním potom rozsvietili
vianočný stromček, ktorý obci daroval farský úrad Mojzesovo. Po úvodnom privítaní očakávaných postavičiek Mikuláša, Anjela a čerta, deti
Materskej školy Vlnka predviedli
krátky program s vianočnou tematikou a za odmenu dostali sladký
balíček. Potom všetky deti v sále si
statočne odobrali balíčky z rúk Mikuláša, milého Anjela a pojašenej
čertice. Prítomní si zároveň mohli
nakúpiť na Vianočných trhoch, ktoré sa súčasne s touto akciou konali v
sále, rôzne tradičné i netradičné vianočné, ale i iné ozdoby. Záhradkári
tak ako každý rok, prichystali pre
deti detský punč a pre plnoletých
na zahriatie a zlepšenie nálady fajnové varené víno. Táto mikulášska
akcia je už obľúbenou súčasťou adventného obdobia v našej obci.
- bur -

Naše Mojzesovo

Naše Mojzesovo

15

Výsadba stromov v Mojzesove
Prvá sobota v decembri bola pre obec pracovná. 7.12.2019 sa organizovala
brigáda sadenia stromov. Vysadilo sa 43 kusov líp malolistých smerom k židovskému cintorínu, kde je v budúcnosti plánované kompostovisko. Stromy
budú zároveň slúžiť ako vetrolamy a ďalší efekt je, že budú z časti aj vodozádržaným opatrením. Za nie veľmi priaznivého počasia sa zišlo jedenásť statočných, ktorí prišli pomôcť s výsadbou a podieľali sa na zlepšení okolia našej dediny. Hoci boli stromy objednané už v septembri, prišli až teraz a do zeme sa
museli vysadiť čo najskôr. Po celotýždňovom vyzývaní obecným rozhlasom
občanov k brigáde nakoniec pomáhala technika Július Krajčoviča (ktorý to
pre obec urobil zadarmo) a 11 párov rúk, ktorým patrí veľké ďakujem: Tatiana
Martišová, Tatiana Martišová ml., Darius Hingar, Jozef Martiš, Benedikt Slovák,
Jozef Záhorec, Filip Chovanec, Roman Tőkőly, Ján Mokráš, Vlastimil Halás a
- lucia Jozef Žigrai.

Spoločenská kronika obce / september 2018 – november 2019
Narodili sa

Jasmína Zuvićová, Jakub Manduch, Sebastián Balážik, Marian Malík, Zara Galbavá, Michal Opát, Rebeka Teplanová,
Jakub Žembera, Lucia Jurčagová, Timea Hlinková, David Opát

Uzavreli manželstvo

Marek Manduch – Viktória Čechová, Roman Pročka – Andrea Sztiszkalová, Michal Lauro – Petra Horníková,
Franz Otto Amon – Katarína Pročková, Marek Mesároš – Katarína Kajanovičová, Filip Teplan – Ivana Mikulcová,
Martin Duchoň – Alexandra Žigraiová, Ján Farbjak – Romana Chodáková, Štefan Lauro – Simona Abrmanová,
Pavol Stano – Barbora Letková, Ivan Barta – Monika Zavadinková, Martin Jesenič – Renáta Péterová,
Ján Onofrej – Kristína Štefániková, Matej Porubský – Denisa Hozlárová, Erik Macák – Lucia Hložeková,
Štefan Németh – Ema Suľová

Opustili nás

Ján Hianik, Miroslav Kajanovič, Emil Vašek, Jozef Vašek, Jozef Gábriš, Ján Teplan, Oliver Kajanovics,
Františka Gábrišová r. Hlavačková, Mária Výberčiová r. Horňáčková, Ivan Barta, Milan Čičman, Jozef Čunderlík,
Július Hlavačka
pripravila: Alexandra Smutná, Obecný úrad Mojzesovo
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Triedenie odpadov v našej obci
Ako sme s pánom starostom začiatkom roka 2019 upozorňovali v článku „Prečo separovať odpad?“ v prvom čísle časopisu Žurnál z našich obcí na dôležitosť triedenia odpadu kvôli hroziacemu zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, tak táto situácia
nastala v novembri 2019, keď nám spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. navýšila ceny za uloženie odpadu z 23,10 €/t na 31,25
€/t a zber komunálneho odpadu z 35,15 €/t na 42,10 €/t. Ceny sú uvedené bez DPH a k týmto poplatkom je potrebné ešte
prirátať sadzbu, ktorá je určená na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Minulý rok to bolo 20,67 %, čiže zákonný
poplatok je v tomto roku 10 € za tonu, ale ako môžeme vidieť v tabuľke nižšie ak zostaneme na tej istej úrovni vytriedenia, tak v
budúcom roku sa zákonný poplatok za tonu odpadu navýši na 22 €.
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1
2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Keďže tieto poplatky za odpad musí v plnej výške znášať občan (obec zo zákona nemôže doplácať), budú sa poplatky za
zber komunálneho a objemného odpadu v najbližšom roku
zvyšovať. Cena za odpad sa vypočíta:
1 – cena za odvoz komunálneho zmesového odpadu,
2 – cena za odvoz OO, 3– skládkovanie komunálneho odpadu, 4 – zákonný poplatok.
Verím, že zvýšenie cien za odvoz a likvidáciu odpadov nás
bude motivovať k väčšej separácii odpadov a tak znížime
ročné výdavky obce, čo ovplyvní aj cenu domácnosti za TKO
v ostatných rokoch. Všetci veľmi dobre vieme, že triedenie
odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu
ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov,
znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu (komunálneho zmesového odpadu ale aj objemného odpadu) na skládke, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré
môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva
k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade
triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Ak teda z komunálneho odpadu dokážeme odstrániť (vytriediť) všetky zložky triedeného zberu, zostane nám
minimálne množstvo zvyškového komunálneho odpadu, t.
j. zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do čierneho kontajnera. V takomto prípade by sa potom každú druhú stredu
nestávalo, že namiesto poloprázdneho kontajnera budeme
mať pri našich smetných nádobách ešte vrecia, ktoré sa nám
do našich nádob nezmestili. Je smutné, že k tomu pristupujeme ľahostajne. Naopak doplatia na to práve tí, ktorí separujú.
Kuriózny pohľad je aj na miesta pred našimi bránami jedenkrát za mesiac, v deň kedy v našej obci prebieha zber separovaného odpadu. Jedna domácnosť dokáže vytriediť niekoľko
vriec, sused vedľa nula. Napriek tomu, že jeho domácnosť má
rovnaký počet členov. Asi bude niekde chyba. Zamyslime sa
kde. Občan neplatí za triedený zber komunálnych odpadov,
hradí len zvyšný zmesový odpad!
Sme leniví, ľahostajní alebo neznalí? Odpovedať si môžeme
každý sám. Je na nás či vyhodíme noviny, časopisy, reklamné letáky do modrých zberných nádob alebo do čiernych, či
vyhodíme PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, tašky, fólie,
polystyrén do žltého vreca alebo čierneho, alebo či sa rozhodneme napr. nevratné sklenené fľaše, zaváraninové fľaše
a pod. vytriediť do zberných nádob zelenej farby alebo ich
vhodíme s ostatným zmesovým odpadom do čierneho kontajnera? Je na nás či konzervy, kovové obaly, alobal a nápo-

jové plechovky vytriedime do červeného kontajnera alebo
zostaneme apatickí a vhodíme do čiernej smetnej nádoby.
Všetci občania si musia byť vedomí, že práve oni sú zodpovední za to, koľko odpadu vyprodukujú. Odrazí sa to aj v poplatku, ktorý zaplatia. Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj
odpad nad 60% zaplatí výrazne menej. Od 7 € od roku 2019
do 11 € za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia,
ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. Vyplýva to z údajov,
ktoré dali niektoré obce v rámci podkladov pre vypracovanie
Programov odpadového hospodárstva.
Ak začneme každý u seba, spoločný výsledok bude stáť zato a
tešiť nás bude všetkých. Dôkaz, že to viete, ste nám milí Mojzesovčania, už predložili v apríli tohto roka, kedy sa v našej
obci uskutočnil zber elektroodpadu, keď ste si dali záležať a
reagovali ste na výzvy obecného úradu, aby ste ho vyložili až
v určený deň na to, kedy elektroodpad odniesla zberná spoločnosť, s ktorou má obec zmluvu. Vďaka čomu potom môžeme takýto odpad zarátať do separácie. Krutá situácia však
prišla pri opakovanom zbere na jeseň, keď ste opäť poctivo
odkladali nepoužiteľný odpad do elektrozberu, ale zbernú
spoločnosť predbehli nelegálni „výkupcovia.“ Obec však v
tomto prípade nemohla nijako zasiahnuť, hoci ste nás na to
viacerí v ten deň upozornili. Aby sa podobný scenár nezopakoval v budúcom roku sa zber elektroodpadu bude riešiť
iným systémom. O postupe budú občania včas informovaní.
Hodní chvály sú Mojzesovčania aj za zber šatstva, ktorý tiež
obec organizovala v jesenných mesiacoch. Len pre porovnanie na jar bolo množstvo elektroodpadu cca 5,1 ton a v septembrovom zbere šatstva ste do kultúrneho domu priniesli
7,2 ton oblečenia, uterákov, posteľnej bielizne, obuvi a pod.
Okrem toho, že opäť si uvedené množstvo môžeme započítať
do triedeného zberu, šatstvo a ostatné veci budú použité na
dobrý účel. Skvelá spolupráca s občanmi taktiež bola aj pri
zbieraní železa. Toto značí, že to vieme. Vieme spolu zabojovať o lepší výsledok triedenia odpadu. Článok preto ukončíme veľkou vďakou za Vašu doterajšiu spoluprácu, s dôverou v
občanov, že vyzbierané kilogramy budú narastať a pútavou
myšlienkou Farleyho Mowata: „Správame sa ako kvasinky v
pivovarskom sude, ktoré sa bezhlavo rozmnožujú, pažravo
konzumujú podstatu svojho ohraničeného sveta. Ak budeme aj naďalej pokračovať v našom konaní, zahynieme tak,
ako ony, vyčerpajúc svoje zdroje a otráviac sami seba v
smrteľnom kvase svojich vlastných odpadov“.
pripravilo: vedenie obecného úradu v Mojzesove

